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BEGELEIDINGSBLAD RAADSTUKKEN 

1. Onderwerp: 
Vaststelling Bestemmingsplan ‘Fietspad Ulft-Silvolde’ 

2. Voor welke raadscyclus 
26 januari 2023 

3. Agenderen voor 
☐ Op raads-info-bijeenkomst  

☒ Raadscommissie: FL 

☒ Raadsvergadering 

☐ Werkbijeenkomst 

4. Welke behandeling 
wordt gevraagd 

☐ Technische toelichting  

☐ Open gesprek 

☐ Informatieve beraadslaging (beeldvorming) 

☐ Oriënterende beraadslaging (oordeelsvorming) 

☒ Politieke beraadslaging ter voorbereiding op besluitvorming 

☒ Besluitvorming 

5. Bij behandeling ver-

wacht u behoefte aan 

☐ Inspraak van inwoners (reactie op onderwerp) 

☐ Samenspraak met inwoners (interactie over onderwerp) 

6. Bij behandeling raads-
info-bijeenkomst is er 
behoefte aan 

☐ Inleiding door portefeuillehouder 

☐ Inleiding door ambtenaar 

☐ Inleiding door externe adviseur 

☐ Inleiding door externe partner 

☐ Toelichting en reactie door externe adviseurs/partners 

7. Inschatting hoeveel tijd 
nodig is voor behande-
ling 

 30 minuten (max.)   
 

8. Toelichting 
Het bestemmingsplan biedt een juridisch planologisch kader voor de aanleg en 
het gebruik van het plangebied als fietspad. 

9. Samenvatting voor de 
hoofdpunten voor be-
raadslaging resp. be-
sluitvorming 

Het bestemmingsplan heeft van 10 maart 2022 tot en met 20 april 2022 voor een 
ieder ter inzage gelegen. Er zijn twee zienswijzen ingediend, welke zijn 
ondertekend door respectievelijk 108 personen en 3 personen.  
 
Het vast te stellen bestemmingsplan is op diverse onderdelen gewijzigd ten 
opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. In de Nota van zienswijzen en 
ambtshalve aanpassingen is dit uitgewerkt.  
 
De gemeenteraad wordt voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te 
stellen. 
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10. Eerder genomen beslui-
ten of eerder besproken 
stukken 

n.v.t. 

 

11. Algemeen te ontsluiten 
stukken via website en 
RaadsApp 

1. Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen 
2. Bestemmingsplan: toelichting, regels en verbeelding  
3. Raadsbegeleidingsblad  

 

4. Achterliggende stukken, 
te ontsluiten via interne 
deel RaadsApp 

n.v.t. 

5. Geheime stukken, inge-
volge WOB alleen ter in-
zage op de raadsgriffie 

n.v.t. 

6. Welke burgers, bedrij-
ven, organisaties krijgen 
bericht van raadsbehan-
deling door de behan-
deld ambtenaar en met 

welk doel? 

De indieners van zienswijzen, zodat zij bekend zijn met de behandeling van de 
zienswijzen en de raadsbehandeling kunnen volgen.   

7. Portefeuillehouder 
Ria Ankersmit 

8. Programmamanager 
André Putker 

9. Behandeld ambtenaar, 
beschikbaar voor infor-
matie vooraf 

Niels Olthof – n.olthof@oude-ijsselstreek.nl, 06 51 91 98 29 
 

10. Opmerkingen voorzitter 
raadscommissie 

 

11. Opmerkingen agenda-

commissie 

 

12. Opmerkingen raadsgrif-
fie 

 


