








Nota van beantwoording zienswijze  

ontwerp bestemmingsplan ‘Landgoed Offem e.o.’ 

d.d. 31 januari 2013 

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Landgoed Offem e.o.’ heeft met ingang van 8 november 2012 tot en met 19 december 2012 ter visie gelegen. Zowel in het 
gemeentehuis, als via de gemeentelijke website, als via www.ruimtelijkeplannen.nl bestond de mogelijkheid om het plan te raadplegen. Gedurende de periode van 
zes weken heeft een ieder de mogelijkheid gehad om een zienswijze in te dienen.  

Gedurende de termijn van zes weken heeft één belanghebbende een zienswijze ingediend. In de tabel hieronder wordt de ingediende zienswijze samengevat 
weergegeven (kolom 2) en voorzien van een beantwoording van de gemeente (kolom 3). De tabel eindigt met een conclusie waarin inzichtelijke wordt gemaakt in 
hoeverre hetgeen dat naar voren is gebracht aanleiding geeft tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan voor vaststelling (kolom 4).  

 
Appellant Zienswijze Reactie gemeente Gevolgen voor het 

bestemmingsplan 

v.v. S.J.C. • De nieuwbouwwensen van de appellant, welke al kenbaar 
zijn gemaakt bij het college en de afdeling vergunningen, 
passen niet binnen de huidige bebouwingscontouren. Er 
wordt hiertegen bezwaar gemaakt en gepleit voor een 
verruiming van het bebouwingsvlak.  

• Uitgangspunt voor het bestemmingsplan is 
vastleggen van de bestaande situatie. 
Gegeven het karakter van het plangebied, 
vervult het bestemmingsplan een beheer- en 
gebruiksfunctie. Ontwikkelingen die 
onvoldoende concreet zijn worden in dit 
bestemmingsplan niet meegenomen. Alleen 
ontwikkelingen die voldoende concreet en 
onderbouwd zijn, of reeds een planologische 
procedure doorlopen hebben, worden wel op 
de verbeelding en in de regels opgenomen. 
Voor ontwikkelingen zoals aangedragen door 
de appellant geldt dat deze een eigen 
planologische procedure doorlopen, apart van 
dit bestemmingsplan. Ten tijde van de 
tervisielegging van het ontwerp 
bestemmingsplan is een principeverzoek 
ingediend. De gewenste ontwikkeling is nog 
niet voldoende onderbouwd. De zienswijze is 
dus ongegrond.  
 

• De zienswijze leidt niet tot 
aanpassing van de juridisch 
bindende verbeelding en regels 
van het bestemmingsplan.  

• In paragraaf 2.4 ´Ontwikkelingen´ 
van de toelichting wordt een 
passage opgenomen over dit 
initiatief.  

De zienswijze die tijdens de periode van tervisielegging van het ontwerp bestemmingsplan is ingediend heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Er 
worden ook geen ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. 

 


