
MEMO 

 
Q:\Project Info-Ro\9 Overige plannen\Parapluplan WnWLBdV\05 
vaststelling\Erratum\1298985 - BenW advies - bijlage 1 erratum.docx 

Pagina 1 van 2 

 

onderwerp: Erratum raadsvoorstel 'Bestemmingsplan Parapluherziening 
Kantoren, uitsluiten woningbouw en supermarkten - 2019' 

   
 
van: Wethouder Lambregts 
aan: gemeenteraad 
datum: 13 februari 2020  
registratienummer: 1298985 / 1501002  

 
 
1. Besluitpunt 1 aan te vullen met tekst ‘en Nota van wijzigingen’ zodat deze luidt ‘De 

Nota van zienswijzen en Nota van wijzigingen vast te stellen’. 
2. In besluitpunt 2 ‘ongewijzigd’ te veranderen naar ‘gewijzigd’ zodat deze luidt ‘Het 

bestemmingsplan 'Parapluherziening Kantoren, uitsluiten woningbouw en 
supermarkten - 2019' gewijzigd vast te stellen’ 

3. Bij de inleiding, 2e alinea, de laatste zin ‘Daarnaast zijn er ons inziens ook geen andere 
redenen om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.’ te vervangen door de 
tekst ‘Ambtshalve zijn er wel redenen om het bestemmingsplan gewijzigd vast te 
stellen. 

4. Argument 1.2 toe te voegen aan het raadsvoorstel die luidt: 
1.2. De Nota van wijzigingen geeft de voorgestelde wijzigingen in het 

bestemmingsplan weer. 
De Nota van wijzigingen geeft de wijzigingen in het vast te stellen 
bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan weer. Met deze 
nota is inzichtelijk welke aanpassingen voorgesteld zijn. 

5. Argument 2.1 toe te voegen aan het raadsvoorstel die luidt: 
2.1. Ambtshalve is er aanleiding om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. 

Wij adviseren u ambtshalve enkele wijzigingen in het plan door te voeren. In het 
ontwerpbestemmingsplan waren binnen die bestemmingen van de woningbouw 
in Heideslag en Motketel alleen de bestaande woningen bij recht toegestaan en 
nieuwe woningen konden alleen met toepassing van een afwijkingsbevoegdheid 
toegestaan worden. Dit is niet de bedoeling geweest. Want voor deze 
woningbouwontwikkeling is in het verleden al een afweging gemaakt dat deze 
passend is. Daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt met de kavelkopers dat ze bij 
recht een woning kunnen gaan bouwen. Het gaat om ongeveer 20 kavels. 
Door de artikelen die op de woningbouwontwikkelingen Heideslag en Motketel 
van toepassing zijn te schrappen uit het voorliggende bestemmingsplan wordt dit 
hersteld. 

6. Argument 2.3 aan te vullen met de tekst ‘Voor de woningbouwontwikkelingen in 
Heideslag en Motketel blijft direct bouwrecht voor woningbouw gelden.’ 

7. Kanttekening 2.1 aan te vullen met de tekst ‘Voor de woningbouwontwikkelingen in 
Heideslag en Motketel wordt dit recht niet geschrapt. Deze ontwikkelingen kunnen 
daardoor ongehinderd verder.’ 

8. Bij ‘Vervolg’ de volgende alinea invoegen na de eerste alinea: 
‘De Wro bepaalt dat een gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan pas zes weken na 
vaststelling mag worden gepubliceerd. Het Rijk en de provincie hebben dan de 
gelegenheid een zogenaamde reactieve aanwijzing te geven, als ze het niet eens 
zijn met de wijziging(en). Beide overheidsinstanties gaan echter akkoord met een 
vervroegde publicatie als geen sprake is van een rijks- of provinciaal belang (brief 
Gedeputeerde Staten van Gelderland van 22 oktober 2009, zaaknummer 2009-
018420 en brief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu van 21 februari 2012, 
kenmerk IENM/BSK-2012/15367). Dit belang is er bij het voorliggende 
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bestemmingsplan niet. Het bestemmingsplan kan dus zo spoedig mogelijk na 
vaststelling ter inzage gelegd worden.  
En motief voor versnelde publicatie is dat er sprake is van spoedeisendheid. Doordat 
het ontwerpbestemmingsplan nog wel beperkingen inhoudt voor 
woningbouwontwikkeling in Heideslag en Motketel worden lopende 
vergunningaanvragen hierdoor gehinderd. Het is gewenst dat deze 
vergunningaanvragen met voortvarendheid verleend kunnen worden. Dit kan na 
gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan.’ 

9. Als bijlage 7 de Nota van wijzigingen (1298962/1501002) toe te voegen aan het 
raadsvoorstel. Deze nota is bijlage bij dit erratum. In deze nota worden de wijzigingen 
in het bestemmingsplan zelf concreet beschreven. 

10. In de besluittekst zelf de volgende wijzigingen doorvoeren: 
a. 5e aandachtsstreepje: tekst vervangen door ‘er aanleiding is het 

bestemmingsplan ambtshalve te wijzigen;’ 
b. De besluitpunten 1 en 2 aan te vullen zoals vermeld onder 1 en 2 van dit 

erratum. 
 
Voor een goed beeld zijn in het bijgevoegde raadsvoorstel de hierboven vermeldde 
wijzigingen in beeld gebracht. 
 
 


