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Onderwerp: 

voortgang nieuw bestemmingsplan Oortjespad 

Kennisnemen van: 

De terinzageīegging van het ontwerp bestemmingsplan Oortjespad en daaraan gerelateerde 
besluitvormingsproces. 

Inleiding: 

Via raadsinformatiebrief 15R.00119 bent u op de hoogte gebracht van de voortgang van het nieuwe 
bestemmingsplan Oortjespad en de relatie met de financiële bijdrage aan recreatieterrein Oortjespad. Ook 
is daarbij inzicht gegeven in het beoogde tijdpad van besluitvorming. Dat was uiteraard afhankelijk van het 
moment waarop wij als gemeente de stukken van het nieuwe bestemmingsplan zouden ontvangen. 

Gebleken is dat Kameryck en het Recreatieschap, die beiden opdrachtgevers zijn voor het nieuwe 
bestemmingsplan, uiteindelijk toch meer tijd nodig hadden voor het aanleveren van de nodige stukken. Om 
toch zo snel mogelijk een startte kunnen maken met het bestemmingsplan is besloten om het ontwerp met 
alle daarbij behorende stukken met ingang van 21 mei 2015 ter inzage te leggen. 

De planning van het vervolgproces ziet er globaal dan als volgt uit: 

21 m e i - 1 juli 2015 Ontwerp ter inzage 6 weken Ontwerp ter inzage 6 weken 
6 j u l i - 3 1 juli 2015 Verwerken ontvangen reacties 2 weken 
3 aug - 11 aug 2015 Advies college (aanbieden aan de raad) PM 
PM Aanbieden (voorafgaand aan de commissie Ruimte) PM 
3sep t2015 Commissie Ruimte PM 
24 sept2015 Raadsvergadering Vaststelling PM 
8ok t2015 Bekendmaking ter inzage, (bij gewijzigde vaststelling 

+ 6 weken) 
PM 

20 nov2015 Rechtskracht, vergunningverlening bij ontbreken van 
een voorlopige (bij voorziening bij gewijzigde 
vaststelling + 6 weken) 

PM 

Het streven is om het bestemmingsplan voor te leggen aan de commissie Ruimte van 3 september. Dit 
betekent dat gedurende de zomervakantie de ontvangen zienswijzen worden beantwoord en ter advies aan 
ons worden voorgelegd. Deze krappe planning vraagt uw medewerking om zo nodig van de gebruikelijke 
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planningscyclus af te wijken om de vaststelling van het bestemmingsplan op 24 september as. aan uw raad 
te kunnen aanbieden. Gelet op het belang van een spoedige besluitvorming voor zowel Recreatieschap als 
Kameryck menen wij u die medewerking te mogen vragen. Daarbij is een voorbehoud op die planning 
nodig indien de ontvangen zienswijzen de inschakeling van externe advisering noodzakelijk maken. 

Kernboodschap: 

Kennisnemen van de terinzagelegging van het ontwerp, het verdere besluitvormingsproces en de vraag om 
uw medewerking bij een spoedige vaststelling van het bestemmingsplan. 

Vervolg: 

Zie planningsschema. 

Bijlagen: 

Daarvoor verwijzen wij u naar de eerdere raadsinformatiebrief 15R.00119. 

Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen sinds 21 mei 2015 ter inzage in de hal van het 
stadhuis of digitaal in te zien via de website van de gemeente (www.woerden.nl > documenten en 
publicaties > bestemmingsplannen > bestemmingsplannen in voorbereiding. 
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