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Onderwerp: 

Bestemmingsplan Oortjespad; aangepaste Staat van Wijzigingen 

Kennisnemen van: 
Geactualiseerde Staat van Wijzigingen behorende bij het raadsvoorstel 13R.00189 inzake vaststellen 
bestemmingsplan Oortjespad. 

Inleiding: 
Ter controle van de staat van wijzigingen van het bestemmingsplan Oortjespad is nagegaan of de vertaling 
naar het digitale bestemmingsplan goed verloopt. Bij deze controle is gebleken dat er enkele aanpassingen 
noodzakelijk zijn. Uw raad dient deze aangepaste versie bij de vaststelling van het bestemmingsplan te 
betrekken. 

Kernboodschap: 

De staat van wijzigingen moet worden aangepast. De aanpassingen zijn administratief van aard en leiden 
niet tot inhoudelijke aanpassingen. 

Voorgestelde aanpassingen staat van wijzigingen: 
Punt 4, aanpassing van de tekst in "De leden van artikel 1 worden naar begrip alfabetisch gerangschikt" 
Punt 7, opsomming a en b wordt 1 en 2 
Punt 9, opsomming van de 4 streepjes/bullits wordt 1,2,3 en 4 

- Punt 10, het begrip "Specifieke bouwaanduiding - hoofdgebouwen" wordt "Specifiek bouwaanduiding -
hoofdgebouw" 
Punt 13, het begrip "functieaanduiding "(ev) 'evenemententerreinwordt "gebiedsaanduiding 
"evenemententerrein" 

- Punt 14, het begrip "Specifieke bouwaanduiding - hoofdgebouwen" wordt "Specifiek bouwaanduiding -
hoofdgebouw" 

- blz. 6 "Toelichting" onder eerste bolletje onder b in de laatste zin "hoofdstuk 2" vervangen door 
"hoofdstuk 3". 
Blz 7 toelichting op .. 

• Punt 2 verwijst naar punt 2, moet zijn punt 1 
• Punt 4 verwijst naar punt 4, moet zijn punt 3 



Toelichting: 
Punt 4: Bedoeld wordt een aanpassing van de volgorde van de artikelen zodanig dat de begrippen 
elkaar alfabetisch opvolgen: Artikel 1.30 Seksinrichting, Artikel 1.31 Tijdelijk nachtverblijf. Dit wordt nu 
duidelijker weergegeven. 
Punt 7, 9: de opsommingen worden digitaal automatisch aangemaakt waarbij de nummering anders 
verloopt. 
Punt 10, 14: het is niet de bedoeling dat meerdere hoofdgebouwen worden gerealiseerd. 
Punt 13: bij een functieaanduiding ontstaan twee aparte vlakken waardoor twee keer beroep gedaan 
kan worden op de regeling voor 3 evenementen. 
De overige punten hebben betrekking op een niet juiste verwijzing en zijn toelichtend van aard. 

Vervolg: 
De (oude) staat van wijzigingen behorende bij het raadsvoorstel kenmerk 13i.002252 wordt vervangen door 
bijgevoegde geactualiseerde staat van wijzigingen, met kenmerk 13i.002526. 

Bijlagen: 

Staat van wijziging bestemmingsplan "Oortjespad" versie 24 juni 2013, kenmerk 13i.002526 
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