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Voor de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Parapluherziening Kantoren, uitsluiten 
woningbouw en supermarkten - 2019’ worden de volgende wijzigingen1,2 voorgesteld ten 
opzichte van het ontwerpbestemmingsplan3: 
 
 
Wijzigingen in de regels 
 

Waar 
(artikel) 

Wat Reden 

5 Lid 5.1.2 sub 
b t/m e 
vervallen 

Woningbouwontwikkelingen Heideslag en Motketel moeten geen 
veranderingen ten opzichte van geldende bestemmingsplan krijgen 
voor nieuwbouw overeenkomstig het gemeentelijk woningbouwbeleid. 

5 Lid 5.1.5 sub 
b vervalt 

Idem. 

5 Lid 5.2.2 
vervalt 
geheel 

Idem. 

5 Lid 5.2.4 sub 
b vervalt 

Idem. 

5 Lid 5.3.2 
vervalt 
geheel 

Idem. 

5 Lid 5.3.4 sub 
b vervalt 

Idem. 

 
 
Wijzigingen in de bijlagen van de regels 
 

Waar 
(bijlage) 

Wat Reden 

1 In rij bestemmingsplan Heideslag 2009 zijn 
de volgende teksten vervallen: 
’11 Wonen (W)’  
’12 Woongebied -1 (W)’ 
’13 Woongebied - 2 (W)’ 
’14 Woongebied - 3 (W)’ 
’15 Wonen - Uit te werken (W)’ 
’16 Woongebied - Uit te werken (W)’ 

Woningbouwontwikkelingen Heideslag en 
Motketel moeten geen veranderingen ten 
opzichte van geldende bestemmingsplan 
krijgen voor nieuwbouw overeenkomstig 
het gemeentelijk woningbouwbeleid. 

1 In rij bestemmingsplan Motketel 2011 is de 
volgende tekst vervallen: 
‘7 Woongebied (W)’ 

Idem. 

 
  

                                                      
1  Wijzigingen als gevolg van een zienswijze zijn ‘normaal’ weergegeven, ambtshalve wijzigingen 

zijn ‘cursief’ weergegeven. 
2  Ondergeschikte wijzigingen, waaronder correcties in stijl, zijn niet vermeld in deze nota. 
3  Nummering (artikel, alinea) komt overeen met die in het ontwerpbestemmingsplan, dit kan 

afwijken van de nummering in het vast te stellen bestemmingsplan. 
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Wijzigingen in de toelichting 
 

Waar 
(paragraaf) 

Wat Reden 

1.3 In de tabel, rij bestemmingsplan Heideslag 
2009 zijn de volgende teksten vervallen: 
’11 Wonen (W)’  
’12 Woongebied -1 (W)’ 
’13 Woongebied - 2 (W)’ 
’14 Woongebied - 3 (W)’ 
’15 Wonen - Uit te werken (W)’ 
’16 Woongebied - Uit te werken (W)’ 

Woningbouwontwikkelingen Heideslag en 
Motketel moeten geen veranderingen ten 
opzichte van geldende bestemmingsplan 
krijgen voor nieuwbouw overeenkomstig 
het gemeentelijk woningbouwbeleid. 

1.3 In de tabel, rij bestemmingsplan Motketel 
2011 is de volgende tekst vervallen: 
‘7 Woongebied (W)’ 

Idem. 

2.2 In de tabel, rij bestemmingsplan Heideslag 
2009 zijn de volgende teksten vervallen: 
’11 Wonen (W)’  
’12 Woongebied -1 (W)’ 
’13 Woongebied - 2 (W)’ 
’14 Woongebied - 3 (W)’ 
’15 Wonen - Uit te werken (W)’ 
’16 Woongebied - Uit te werken (W)’ 

Idem. 

2.2 In de tabel, rij bestemmingsplan Motketel 
2011 is de volgende tekst vervallen: 
‘7 Woongebied (W)’ 

Idem. 

 
Wijzigingen in de bijlagen van de toelichting 
 

Waar 
(bijlage) 

Wat Reden 

4 Artikel 11, 12, 13, 14, 15, 16 en 17 is 
geschrapt uit de bijlage. 

Woningbouwontwikkelingen Heideslag en 
Motketel moeten geen veranderingen ten 
opzichte van geldende bestemmingsplan 
krijgen voor nieuwbouw overeenkomstig 
het gemeentelijk woningbouwbeleid. 

7 Artikel 7 is geschrapt uit de bijlage. Idem. 

 
 
Er zijn geen wijzigingen op de plankaart 
 
 


