Raadsmemo
Datum:

14 januari 2014

Aan:

Gemeenteraad van Hof van Twente

Kopie aan:
Van:

mr. ing. B.J. Sijbom

Voor informatie:

E.J.Overbeek, Ruimtelijke en economische ontwikkeling

Onderwerp:

herziening bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente 2013

1. Aanleiding
Op 17 oktober 2013 hebben wij u geïnformeerd over de herziening van het bestemmingsplan
Buitengebied Hof van Twente 2013. Er is u medegedeeld dat het ontwerpbestemmingsplan
tijdig ter inzage zou worden gelegd en het behandeld wordt in de raadsvergadering van
februari 2014.
2. Inhoudelijke mededeling
Zoals in de memo van 17 oktober 2013 is aangegeven, moet vanwege de verschillende
onderdelen die opgenomen moeten worden in het bestemmingsplan en de inzichtelijkheid
daarvan voor de burgers, het gehele bestemmingsplan worden herzien.
Het bestemmingsplan is binnen de afgesproken planning opgesteld. Helaas hebben zich
technische problemen voorgedaan bij het genereren van de digitale bestanden waardoor het
niet mogelijk was het bestemmingsplan digitaal te genereren ten behoeve van de geplande
terinzagelegging.
Het bestemmingsplan moet conform de Wet ruimtelijke ordening digitaal, via wettelijk
voorgeschreven bestandsindeling, ter inzage worden gelegd, via de landelijke voorziening
www.ruimtelijkeplannen.nl .
Wij willen nogmaals benadrukken dat wij het uiterst vervelend vinden dat hierdoor de
oorspronkelijke planning niet gehaald is.
3. Conclusie
Inmiddels zijn de problemen met hulp van SAB Arnhem opgelost.

“RAADSMEMO” is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname.
“RAADSINFORMATIE” is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de
commissie Algemeen of Fysiek.

-2Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 16 januari 2014 gedurende 6 weken ter inzage.
Hierdoor kan het bestemmingsplan, na behandeling in een extra commissie fysiek op 12
februari 2014, worden vastgesteld in de extra raadsvergadering van 11 maart 2014.

