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AMENDEMENT
Onderwerp: Amendement inzake Startnotitie bestemmingsplan Woongebied

1. Voorstel
U wordt voorgesteld in de startnotitie bij ‘wie doet er mee’ na de passage:
‘Met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Woongebied start de formele wettelijke
procedure. Iedereen krijgt daarmee de kans op het ontwerpbestemmingsplan te reageren. De
verschillende wijkoverleggen en andere partners in de wijk informeren wij over de data van
terinzagelegging.’
op te nemen:
‘Inwoners en ondernemers in het plangebied informeren wij over de data van terinzagelegging met
een brief in de week van terinzagelegging waarin zij op de hoogte worden gesteld van de
terinzagelegging alsmede worden geïnformeerd over de mogelijkheid van het participeren door
middel van het indienen van een schriftelijke of digitale zienswijze. Voor een succesvolle
participatie is het van belang dat het ontwerpbestemmingsplan niet tijdens het zomerreces ter
inzage wordt gelegd.’
2. Aanleiding
De behandeling van de Startnotitie bestemmingsplan Woongebied.
3. Aspecten
Het actief betrekken van inwoners en ondernemers bij gemeentelijk beleid is in lijn met de
startnotitie “Notitie van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie”. Over participeren moet men
niet praten maar moet je gewoon doen. De inbreng van inwoners en ondernemers is immers
belangrijk bij de totstandkoming van nieuwe regels. Zowel burgerparticipatie als het omgevingsplan
hebben mede daarom in de nieuwe Omgevingswet een belangrijke rol gekregen.
Het op te stellen bestemmingsplan loopt vooruit op en vormt de basis voor een omgevingsplan. In
de toekomst kunnen de inwoners en ondernemers bij de totstandkoming van het omgevingsplan
enkel appelleren tegen wijzigen ten opzichte van het nu op te stellen bestemmingsplan. De
verschillende toetsingsregels zoals deze nu in de verschillende wijken gelden zullen worden
omgevormd tot één standaardregeling voor het gehele plangebied. Daarom moeten de inwoners
nu al actief betrokken worden bij de totstandkoming van dit plan.
De raad dient binnen twaalf weken na de termijn van terinzageligging te beslissen over de
vaststelling van het bestemmingsplan. Omdat vaststelling in het vierde kwartaal wordt verwacht

kan dat betekenen dat er een kans bestaat dat de terinzagelegging (deels) in het zomerreces
plaats vindt wanneer veel inwoners en ondernemers met vakantie zijn.
4. Aanpak/Uitvoering
Het college neemt bij de uitvoering van het proces de aangegeven stappen in acht.
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking
De kosten voor toezending van de brieven komen ten laste van het budget bestemmingsplannen.
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