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Geachte mevrouw De Jager, 

 

U heeft ons op 16 maart 2021 namens de PvdA-fractie conform artikel 12 van het Reglement van Orde 

voor de gemeenteraad schriftelijke vragen gesteld. Hieronder worden uw vragen per vraag beantwoord. 

 

Vraag 1 

Is het juist dat de beschikbare stukken van het bestemmingsplan IJzergieterij ten tijde van de 

periode van de indien mogelijkheid van zienswijzen anders waren dan de stukken die de Raad 

heeft gekregen en gebruikt voor het nemen van het raadsbesluit tot vaststelling? 

Ja, de stukken ten tijde van de periode van de indieningsmogelijkheid van zienswijzen (ontwerpbestem-

mingsplan) zijn anders dan de stukken die de raad heeft gekregen om vast te stellen (bestemmings-

plan). Op onderdelen is het bestemmingsplan namelijk, mede naar aanleiding van de zienswijzen, aan-

gevuld c.q. nader toegelicht. Daar horen ook aanvullende of uitgebreidere onderzoeken bij. Dat is bij de 

beantwoording van de zienswijzen ook toegelicht. 

 

Vraag 2 

Is er verschil tussen de ter inzage liggende stukken en de stukken op ruimtelijke plannen.nl.? 

Voor het ontwerpbestemmingsplan geldt, dat dezelfde stukken ter inzage hebben gelegen op het ge-

meentehuis en op ruimtelijkeplannen.nl. Geen verschil dus. 

Voor het vastgesteld bestemmingsplan geldt dat in eerste instantie ook: geen verschil. Echter, halver-

wege de terinzageleggingsperiode constateerde het waterschap, dat op de verbeelding 2 zones (vrij-

waringszone dijk 1 en vrijwaringszone dijk 2) per abuis verwisseld waren. Dit terwijl in eerdere stukken 

de zones gewoon correct waren aangegeven. De verbeelding is op dit onderdeel aangepast, waarna 

de stukken van het vastgesteld bestemmingsplan van ruimtelijkeplannen.nl af werden gehaald en op-

nieuw erop werden geplaatst met die aangepaste verbeelding. 

 

Vraag 3 

Zijn er voordien of nadien stukken (zoals booronderzoeken) toegevoegd of juist verwijderd? 

Zie beantwoording vraag 1: er zijn na de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan aanvul-

lende of uitgebreidere onderzoeken verricht en toegevoegd aan het vast te stellen bestemmingsplan, 

mede naar aanleiding van de ingediende zienswijzen. Hierdoor heeft de raad bij de vaststelling beschik-

king gehad over volledige stukken, zodat er een juiste afweging gemaakt kon worden. 
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Wij hopen met bovenstaande beantwoording u van dienst te zijn geweest.  

 

Met vriendelijke groet, 

Het college van Burgemeester en Wethouders  

 

de loco-secretaris,    de burgemeester, 

 

 

 

 

Sonja van der Stel    Dirk Heijkoop 

DH




