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BEGELEIDINGSBLAD RAADSTUKKEN 

1 Onderwerp: Vaststelling Bestemmingsplan Buitengebied Oude IJsselstreek 2017

2 Voor welke 
raadscyclus:

Juni 2018

Op raads-info-bijeenkomst

Raadscommissie: FL

Raadsvergadering 

Werkbijeenkomst

3 Welke behandeling 
wordt gevraagd:

Technische toelichting

Open gesprek

Informatieve beraadslaging (beeldvorming)

Oriënterende beraadslaging (oordeelsvorming)

Politieke beraadslaging ter voorbereiding op besluitvorming

Besluitvorming

4 Bij behandeling 
verwacht u behoefte 
aan:

Inspraak van inwoners (reactie op het onderwerp)

Samenspraak met inwoners (interactie over het onderwerp)

5 Bij behandeling in 
raads-info-bijeenkomst 
is er behoefte aan:

Inleiding door portefeuillehouder 

Inleiding door ambtenaar, naam: .......................................................

Inleiding door externe adviseur, naam: ....................................................

Inleiding door externe partner, naam: ......................................................

Toelichting en reactie door externe adviseurs/partners,

namen: .....................................................................................................

6 Inschatting hoe veel 
tijd nodig is voor 
behandeling:

Korte toetsing (kwartier)

Half uur

Drie kwartier

Vijf kwartier

Avondvullend (maximaal twee en een half uur)

7 Samenvatting van 
de hoofdpunten voor 
beraadslaging resp. 
besluitvorming:

Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Oude IJsselstreek 2017” voorziet in 
het actualiseren van de huidige bestemmingsplannen voor het buitengebied van 
de gemeente Oude IJsselstreek. Door de actualisering wordt tevens voldaan aan 
de verplichting om over digitale bestemmingsplannen te beschikken. Het ontwerp 
heeft gedurende zes weken ter visie gelegen. Er zijn 165 zienswijzen ingediend. 
Nu wordt voorgesteld als gevolg van ambtshalve wijzigingen en op enkele 
punten naar aanleiding van de ingediende zienswijzen het bestemmingsplan 
gewijzigd vast te stellen.

8 Eerder genomen 
besluiten of eerder 
besproken stukken

Memo “discussiestuk koers ontwikkeling bestemmingsplan Buitengebied” 
raadsrotonde 19 maart 2015

9 Algemeen te 
ontsluiten stukken via 
website en 
RaadsApp:

Raadsvoorstel 
Raadsbesluit 
Nota zienswijzen
Nota ambtshalve wijzigingen
Het gewijzigde ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Oude IJsselstreek 2017” 
is in te zien via de link: http://pilot.ruimtelijkeplannen.nl/web-

http://pilot.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1509.BP000100-VA01
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roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1509.BP000100-VA01

N.B. Op vrijdag 22 juni 2018 zal het bestemmingsplan niet in te zien zijn via 
bovenstaande link, vanwege de actualisatie van bijlage 6 en bijlage 7 van de 
regels betreffende vergunningen Wet Natuurbescherming.

10 Achterliggende 
stukken, te ontsluiten 
via interne deel 
RaadsApp:

n.v.t.

11 Geheime stukken, 
ingevolge Wob alleen 
ter inzage op de 
raadsgriffie:

n.v.t.

12 Welke burgers, 
bedrijven, 
organisaties krijgen 
bericht van 
raadsbehandeling 
door de behandelend 
ambtenaar en met 
welk doel?

Degene die een zienswijze hebben ingediend worden per brief op de hoogte 
gesteld van de behandeling in de gemeenteraad. De gemeenteraad besluit 
tevens over de bijgesloten Nota Zienswijzen.

13 Portefeuillehouder: Ben Hiddinga

14 Programma-
manager:

Willem Hoeffnagel

15 Behandelend 
ambtenaar, 
beschikbaar voor 
informatie vooraf:

Jeroen Stieber, 0315 – 2922238, j.stieber@oude-ijsselstreek.nl
Malathi Steenbeek, 0315 – 292419 m.steenbeek@oude-ijsselstreek.nl

16 Opmerkingen 
voorzitter 
raadscommissie:

17 Opmerkingen 
agendacommissie:

18 Opmerkingen 
raadsgriffie:

http://pilot.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1509.BP000100-VA01
mailto:m.steenbeek@oude-ijsselstreek.nl
mailto:j.stieber@oude-ijsselstreek.nl

