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Amendement dialoog met omwonenden bij afwijkingen van de regels
De raad van de gemeente Oss, in vergadering bijeen op 16 april 2020,

overwegende dat:

1.

de gemeenteraad voornemens is het bestemmingsplan Buitengebied Oss 2020 vast te
stellen,

2.

dit bestemmingsplan veel ruimte biedt om, in de geest van de Omgevingswet, af te
wijken van de regels,

3.

in de Omgevingswet de omgevingsdialoog een belangrijk hulpmiddelwordt om tot een
goede belangenafireging te komen,

4. het begrip omgevingsdialoog

in het voorliggende bestemmingsplan ontbreekt,

5.

omwonenden door de gekozen systematiek minder rechtszekerheid aan het
bestemmingsplan kunnen ontlenen dan onder de Wet ruimtelijke ordening gebruikelijk,

6.

de gemeenteraad op 28 juni 2018 unaniem de motie 'Niets over inwoners, zonder
inwoners' heeft aangenomen,

7.

de motie van 28 juni 2018 het college (onder andere) opdraagt om, buiten de verplichte
procedures om, direct betrokkenen actief te benaderen voor inspraak bij veranderingen
in hun leefomgeving,

8.

het actief benaderen van direct betrokkenen in het buitengebied dubbel belangrijk is
omdat Regio Oss daar niet altijd wordt verspreid,

9.

de in de motie genoemde opdracht in dit gevalook kan worden uitgevoerd door
initiatiefnemers te vragen om een aangetoonde dialoog met direct aanwonenden,

is van mening dat:

1.

niet alleen de belangen van de initiatiefnemers, maar ook de belangen van de
omwonenden goed geborgd moeten zijn,

2.

een dialoog met de direct aanwonenden daartoe een goed hulpmiddel kan zijn,

3.

dit de kans biedt voor initiatiefnemers, inwoners en gemeente om ervaring op te doen
met een voorafgaande dialoog,

besluit:

1.

bij de artikelen 3.4, 3.5, 5.3.1 , 5.4,7.3.1 ,7.4,8.3.1, 8.4, 11.3.1, 11.4, 12.9.1 , 12.4,
14.3.1, 14.4, 20.3.1 en 20.4 de woorden 'Met een omgevingsvergunning kan worden
afgeweken van......'te veranderen in: 'lndien wordt aangetoond dat een dialoog is
gevoerd met de direct aanwonenden kan met een omgevingsvergunning worden
afgeweken van......'

2. bij de artikelen 40.3.1 ,40.3.2,40.3.3,

40.7,40.11,40.12,40.1J,40.14,40.15,40.16 en

40J7 de tekst te beginnen met de woorden: 'lndien wordt aangetoond dat een dialoog
is gevoerd met de direct aanwonenden zijn burgemeester en wethouders bevoegd

om.....'.
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