
OPLEGNOTITIE 

 

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied Noord’ 

 

Nummer 2013.0028118 

Versie 1 

Thema Ruimtelijke ordening, Grootschalig Groen, Recreatie en Water 

Indiener drs. M.J. Bezuijen 

Stellers P. van Bergen (023-5676968) / H. Nijman (023-5676889) 

Verzoek portefeuillehouder De raad voor te stellen dit raadsvoorstel ter besluitvorming te 

agenderen 

Beslispunten voor de raad 1. de ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren, met 

uitzondering van de zienswijzen van mw. J. van Beem (nr. 50) en 

Mol Ingenieursbureau (nr. 52) omdat deze buiten de termijn zijn 

ingediend; 

2. in te stemmen met de ‘Nota van zienswijzen bestemmingsplan 

‘Buitengebied Noord’’;  

3. in te stemmen met de wijzigingen zoals opgenomen in de ‘Bijlage 

Nota van zienswijzen bestemmingsplan ‘Buitengebied Noord’: 

aanpassingen naar aanleiding van zienswijzen en ambtshalve 

wijzigingen’;  

4. het bestemmingsplan Buitengebied Noord te wijzigen, zoals 

aangegeven in de onder de punten 2. en 3. genoemde 

documenten;   

5. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan, 

omdat er niet wordt voorzien in de realisatie van een bouwplan 

waarvoor kostenverhaal is voorgeschreven; 

6. het bestemmingsplan 'Buitengebied Noord’ met planidentificatie  

NL.IMRO.0394.BPGlgbbuitengebnrd-C001 bestaande uit een 

verbeelding en bijbehorende regels met 6 bijlagen, conform de 

artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 Bro in elektronische vorm vast te 

leggen en in die vorm vast te stellen, één en ander 

overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bescheiden en op 

grond van de overwegingen genoemd in het voorstel van 

Burgemeester en Wethouders; 

7. het college van Burgemeester en Wethouders te machtigen het 

verder nodige te verrichten. 

Overwegingen 

portefeuillehouder m.b.t. 

proces 

 

Proces formele besluitvorming 

afronden vóór (wettelijk 

vereiste termijn) 

 

 



 

 

 

 

Historie:  

Het voorontwerpbestemmingsplan is vastgesteld in de collegevergadering van 18 december 2012 en 

de raad heeft het op 24 januari 2013 voor kennisgeving aangenomen.  

Het ontwerpbestemmingsplan is vastgesteld in de collegevergadering van 19 februari 2013 en de raad 

heeft het op 28 maart 2013 voor kennisgeving aangenomen.  

 

 

Planning proces (In te vullen door de Griffie) 

Thema: 

Stap Datum Doel Gewenste rol college 

Horen 

indieners van 

zienswijzen 

6-6-2013  Beantwoorden vragen 

Sessie 20-6-2013 Voorbereiden stemming Verdedigen van het voorstel 

Stemming 4-7-2013   

 

 

 

 


