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ZNSTD 
Raadsbesluit 2012/49 
Raadsvergadering d.d. 19 juli 2012 Registratienummer: 2012/138614 
Onderwerp: 
Bestemmingsplan Oud Koog & Rooswijk 

Portefeuillehouder: 
D. Straat 

Bijlagen: 
Voorstel Raad 2012/103410: 
bestemmingsplan Oud Koog & Rooswijk 

Behandelend ambtenaar: 
M. Visser 
Telefoonnr.: 	(075) 681 6668 
E-mail: M.Visser2aZaanstad.n1  

Ter inzage: 
Kennisgeving 
Aanvullende informatie 
Aanvullende informatie 
Aanvullende informatie 
Aanvullende informatie 
Aanvullende informatie 
Aanvullende informatie 
Aanvullende informatie 
Aanvullende informatie 
Aanvullende informatie 

2012/103411 
2012/104045 
2012/104051 
2012/104053 
2012/104055 
2012/104057 
2012/104059 
2012/103413 
2012/103414 
2012/134845 

Bestemmingsplan Oud Koog & Rooswijk 
Bestemmingsplan Oud Koog & Zaandijk 
Kaart bestemmingsplan Oud Koog & Zaandijk -1- 
Kaart bestemmingsplan Oud Koog & Zaandijk -2- 
Kaart bestemmingsplan Oud Koog & Zaandijk -3- 
Kaart bestemmingsplan Oud Koog & Zaandijk -4- 
Kaart bestemmingsplan Oud Koog & Zaandijk -5- 
nota van zienswijzen 
overzicht van ambtshalve wijzigingen 
Memo beantwoording toezeggingen uit Zaanstad Beraad 

De raad van de Gemeente Zaanstad, 
• gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders, 
• kennis genomen hebbende van de punten uit de voorbereidende vergadering op 28 juni 

2012, 
• kennis genomen hebbende van de beantwoording van de toezeggingen van de 

wethouder in de voorbereidende vergadering: 

Besluit: 

1. De bestemming "verkeer- verblijfsgebied" van het plein gelegen op de hoek van de 
Raadhuisstraat en de Verzetstraat behorende bij de Kogerkerk te veranderen in de 
bestemming "maatschappelijk" zonder bebouwingsmogelijkheden. (Amendement 49C) 

2. De bestemming "verkeer- verblijfsgebied" van het parkje gelegen tussen de 
Lindeboomschool en het A8-viaduct te veranderen in de bestemming "groen". 
(Amendement 49D) 

3. het bestemmingsplan Oud Koog & Rooswijk, bestaande uit de geometrisch bepaalde 
planobjecten zoals vervat in het GML-bestand NL.IMR0.0479.STED3753BP- 030x met 
de daarbij behorende bestanden, waarbij voor de geometrische planobjecten gebruik is 
gemaakt van een ondergrond, welke ontleend is aan de GBKN versie 2010 en de 
bijbehorende volledige verbeelding daarvan op papier, gewijzigd ten opzichte van het 
ontwerp vast te stellen; 

4. te besluiten geen exploitatieplan voor dit bestemmingsplan vast te stellen, omdat het 
bestemmingsplan geen ontwikkelingen mogelijk maakt als bedoeld in artikel 6.2.1 Bro 

Aldus besloten in de raadsvergadering van donderdag 19 juli 2012. 

Voorzitter, 
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