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Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   voorontwerpbestemmingsplan “Dennenoord’’ (ter inzage) 
-   notitie “Inspraak en overleg Dennenoord” (ter inzage) 
 
Onderwerp 
Bestemmingsplan Dennenoord 
 
Gevraagd besluit 
Instemmen met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan “Dennenoord”.   
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) start de formele bestemmingsplanprocedure 
met de ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. Tegen het ontwerpbestemmingsplan 
kunnen zienswijzen worden ingediend, die tijdens de vaststelling van het bestemmingsplan zullen 
worden betrokken.  
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
De formele bevoegdheid voor de start van een bestemmingsplan ligt, op grond van de Wro, bij ons 
college de bevoegdheid tot vaststelling bij uw raad. Wij vinden het echter van belang dat u, voor de 
formele vaststelling, op de hoogte bent van de inhoud en (on)mogelijkheden van dit bestemmingsplan.   
 
Wat ging er aan vooraf 
In uw vergadering van 17 januari 2011 heeft u ingestemd met de memo “Actualisatie van 
bestemmingsplannen: 
1 juli 2013 en verder”. Hierin is opgenomen dat voor Dennenoord een nieuw bestemmingsplan zou 
worden opgesteld. De vaststellingsdatum 1 juli zal voor het bestemmingsplan Dennenoord niet 
gehaald worden. Hierover bent u separaat ingelicht. 
 
Het voorontwerpbestemmingsplan Dennenoord is in het kader van het vooroverleg toegezonden aan 
de overlegpartners en belanghebbenden in het plangebied.  De ingediende reacties zijn verwerkt in de 
notitie “Inspraak en overleg”. Mede naar aanleiding van de ingediende reacties wordt het 
ontwerpbestemmingsplan aangepast.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoe informeren we de inwoners? 
De indieners van een inspraakreactie zullen schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de 
beantwoording van hun inspraakreactie en de verdere procedure. Daarnaast zal het bestemmingsplan 
op grond van artikel 3.8 Wro analoog en digitaal beschikbaar worden gesteld. Dit zal worden bekend 
gemaakt in de Oostermoer/Noordenveld en de Staatscourant. Tijdens een periode van 6 weken kan 
een ieder een zienswijze indienen. 
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