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Betreft: Zienswijze bestemmingsplan Oortjespad 
 
Geachte leden van de Raad, 
 
U heeft op 21 mei 2015 door de publicatie van een nieuw ontwerpbestemmingsplan voor het 
Oortjespad te kennen gegeven dit plan te willen vaststellen.  
Tegen dit bestemmingsplan zijn meer dan 70 zienswijzen ingediend voor het einde van de 
bezwaartermijn op 2 juli jl. 
Thans blijkt dat u, na 5 maanden, het plan in enigszins gewijzigde vorm aan de raad heeft 
voorgelegd voor de vaststelling daarvan. De raad heeft besloten dit plan op 3 december aanstaande 
in de commissie ruimte te behandelen en mogelijk in de raadsvergadering van 16 december vast te 
stellen. De publicatie daarvan blijkt vorige week alleen op de website van de Raad gezet te zijn. 
 
U heeft als College op geen enkele wijze de indieners van de zienswijzen in kennis gesteld van uw 
bevindingen. Als gevolg daarvan hebben de indieners geen tijd om de al dan niet doorgevoerde 
wijzigingen in het bestemmingsplan te zien en te beoordelen, voor dat de behandeling plaatsvindt 
in de commissie, waar het recht bestaat om in te spreken over dit punt. 
 
Wij verzoeken u de beantwoording van de indieners van zienswijzen alsnog te laten plaatsvinden en 
de Raad te verzoeken de behandeling op te schorten teneinde de indieners een redelijke 
reactietermijn te gunnen. 
 
Deze handelwijze belet niet alleen de indieners om een gedegen inspraak te houden, maar onthoudt 
ook de Raad haar mogelijkheid om kennis te nemen van de bezwaren en de gronden waarop deze 
zienswijzen zijn gebaseerd.  
 
U raakt hiermee aan het functioneren van de Raad. 
 
Wij verzoeken daarom de Raad, in overleg met het College, een nieuwe behandelingsdatum voor dit 
agendapunt vast te stellen op zijn vroegst in januari 2016. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
R. Mees 
B. Verduijn 
R. Buurman 
M. Bontan 


