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Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Watergang - Stiereveld'

Voorstel
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

De Zienswijzennota tevens Nota van wijzigingen vast te stellen.
Geen exploitatieplan vast te stellen.
Het bestemmingsplan 'Watergang - Stiereveld', vervat in het G:ML-bestand
NL.IMRO.0852.BPKWAstiereveld015-va01, gewijzigd vast te stellen.
Met het gebruik van de papieren versie om het bestemmingsplan vast te stellen in te
stemmen.
Met de gebruikte BGT-ondergrond (29-01-2019), vastgelegd in het bestand 0_
NL.IMRO.0852.BPKWAstiereveld015-va01, in te stemmen.
Dit besluit bekend te maken.
Het afhandelen van de vervolgprocedure en het recht op het eventueel indienen van
beroep over te laten aan het college.

Inleiding
Op 9 november 2017 heeft uw gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan 'Watergang Stiereveld' vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan is vervolgens ter inzage gelegd van
1 december 2017 tot en met 11 januari 2018. Gedurende de periode van ter inzagelegging zijn
vier zienswijzen binnengekomen. De zienswijzen zijn samengevat en beantwoord in een
zienswijzennota die is opgenomen als bijlage bij het raadsvoorstel.
Door overleg met de provincie over de inrichting van de parallelweg waarop vanuit het
plangebied wordt aangesloten, is het bestemmingsplan na de terinzagelegging van het ontwerp
vertraagd. Daarom is het bestemmingsplan niet eerder vastgesteld.
Aan uw raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan 'Watergang - Stiereveld' gewijzigd vast te
stellen.
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Argumenten

1. Zienswijzen leiden niet tot w!;":{jgingen ten opi!"hte van het ontwerpbeJtemmingJplan.
Tijdens de inzageperiode zijn vier zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn samengevat en
beantwoord in de zienswijzennota, tevens nota van wijzigingen.
De zienswijzenota is geanonimiseerd in verband met privacywetgeving. Voor de volledige
zienswijzen en de beantwoordingervan wordt u verwezen naar de zienswijzennota.
2. Er is rekening gehouden met de opmerkingen van de provinàe.
De provincie heeft aangegeven akkoord te zijn met het plan. Het plangebied is Bestaand Stedelijk
Gebied en niet in strijd met de Provinciale Ruimtelijke Verordening.
De provincie stelt verder eisen aan de inrichting van de parallelweg waarop vanuit het plangebied
wordt aangesloten. Hierover is met de provincie gesproken. Door in de eisen van de provincie
mee te gaan, wordt gezorgd voor meer veiligheid voor fietsers en voetgangers. Dit is echter niet
relevant voor het voorliggende bestemmingsplan.
3. Er i!jn enkele ambtshalve wiji!gingen doorgevoerd ten opi!"hte van het ontwerpbestemmingJplan.
Deze wijzigingen zijn doorgevoerd ter verbetering van het bestemmingsplan ten opzichte van het
ontwerp bes temmingsplan.
Kanttekeningen
N.v.t
Financiële toelichting
De kosten voor realisatie van het bestemmingsplan worden betaald door de initiatiefnemer. Dit is
geregeld in de gesloten exploitatieovereenkomst,
Communicatie
•

Vanwege de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan, wordt het vaststellingsbesluit
onverwijld toegezonden aan gedeputeerde staten.

•

Het besluit wordt na afloop van de termijn uit art. 3.8 lid Wet ruimtelijke ordeninglof zodra
bekend is of gedeputeerde staten wel/geen reactieve aanwijzing geven, bekendgemaakt:
o Met een brief aan de indiener van de zienswijze;
o Met
een
kennisgeving In
het huis-aan-huis-blad,
de
Staatscourant,
officiëlebekendmakingen.nlen op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl.

1

Zes weken na het vaststcllingsbcsluit.
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Uitvoering en planning
•

Het vaststellingsbesluitwordt onverwijld verzonden naar gedeputeerde staten.

•

Gedurende zes weken na het vaststellingsbesluit, kan een reactieve aanwijzing worden
gegeven door gedeputeerde staten.

•

Zodra bekend is of wel!geen aanwijzing wordt gegeven, wordt het vastgestelde
bestemmingsplan, samen met het collegebesluitm.b.t. de hogere waarden Wet geluidhinder,
bekendgemaakt en ter inzage gelegd.

•

Na bekendmaking start de beroepstermijn (zes weken).

•

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij beroep is
ingediend.

L.M.B.e. Kroon
burgemeester

Bijlagen:
1. Concept raadsbesluit
2. Zienswijzennota tevens nota van wijzigingen
3. Vast te stellen bestemmingsplan 'Watergang - Stiereveld'
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