AMENDEMENT
Voorstel nr. agendapunt 10, nr 18-015
Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voor plan Buurtschappen van Odijk
(woningbouwontwikkeling op locatie Het Burgje).
De raad van de gemeente Bunnik in vergadering bijeen op 8 maart 2018
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
Punt 1 van de Gevraagde beslissing als volgt te wijzigen:
1.
De Nota van zienswijzen behorend bij het bestemmingsplan ‘Buurtschappen van Odijk’ vast te
stellen waarbij de zienswijze van betrokkene 5 en Heilijgers Projectontwikkeling B.V. en de
reactie van de gemeente onder paragraaf 2.5. komt te vervallen en onderdeel k wordt
verplaatst naar de ambtshalve wijzigingen in het bestemmingsplan onder 3.3.
Toelichting:
1.

2.
3.

4.

Op 8 maart 2018 is de overeenkomst ondertekend tussen gemeente Bunnik en de heer
Sturkenboom en Heilijgers Projectontwikkeling, ten gunste van een minnelijke verwerving van
de gronden die zijn benodigd voor de ontsluitingsweg van het woningbouwplan buurtschappen
van Odijk, en het regelen van een aantal hiermee verband houdende zaken.
Een van deze verband houdende zaken betreft het intrekken van de zienswijze van
betrokkene en Heilijgers Projectontwikkeling BV tegen het ontwerpbestemmingsplan
Buurtschappen van Odijk, inclusief de reactie van de gemeente hierop.
Dit betekent dat de Nota van zienswijzen wordt aangepast in die zin dat de zienswijze van
Betrokkene 5 en Heilijgers Projectontwikkeling BV komt te vervallen, inclusief de reactie van
de gemeente op deze zienswijze. Concreet betekent dit dat geheel paragraaf 2.5 uit de Nota
van Zienswijzen (januari 2018) komt te vervallen.
Het door de gemeente gehonoreerde onderdeel k. uit de betreffende zienswijze, leidt tot een
inhoudelijke aanpassing van het bestemmingsplan (te weten de regels en de verbeelding).
Een en ander is beschreven in de nota van zienswijzen in paragraaf 3.2. Om tegemoet te
kunnen blijven komen aan deze aanpassing, wordt dit onderdeel verplaatst naar de
ambtshalve wijzigingen (paragraaf 3.3).
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