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Onderwerp Steenfabriek Heesselt - Reactie op uw brief van 17 augustus 2021 

Beste inwoner, 

Met uw schrijven van 15 februari 2021 gaf u een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan 'Steenfabriek 3 en 

5 Heesselt'. In uw brief van 15 augustus 2021 aan het college en alle raadsleden vraagt u wanneer u op uw 

zienswijze een goed onderbouwd antwoord mag ontvangen. Het antwoord op u vraag leest u hieronder. 

Behandeling van uw zienswijze 

In een e-mailbericht van 12 maart 2021 liet bovenvermeld behandelaar u het navolgende weten: 

"Het college betrekt alle ingebrachte zienswijzen bij zijh besluit over het voorstel aan raad omtrent de vaststelling 

van het bestemmingsplan. De zienswijzen worden puntsgewijs samengevat en beantwoord in een Nota van 

Zienswijzen. Die nota wordt een bijlage bij het raadsvoorstel. 

U ontvangt de beantwoording van uw zienswijze via de Nota van Zienswijzen na het collegebesluit. U ontvangt 

dan ook informatie over de aanbieding van het raadsvoorstel en over de mogelijkheid om in een voorbereidende 

raadsvergadering in te spreken." 

Vertragina in afloop bestemmingsplanprocedure 

De Wet ruimtelijke ordening 0/'Jro) schrijft voor dat de raad binnen twaalf weken na de termijn van terinzage

legging van het ontwerpbestemmingsplan een besluit neemt over de vaststelling van het bestemmingsplan. 

De twaalf-weken-termijn betreft een zogenaamde termijn van orde. Termijnoverschrijding, zoals hier het geval, 

heeft in beginsel geen rechtsgevolgen. 

Een zorgvuldige behandeling van de ontvangen zienswijzen en een verdere afstemming met de grondeigenaren 

Steenfabriek 3 en 5 vraagt meer tijd dan voorzien. Ook vanwege andere prioriteiten binnen het team Ruimtelijke 

Ordening en Wonen, heeft het bestemmingsplan helaas niet die aandacht kunnen krijgen dan eerder verwacht en 

gehoopt. Dit alles heeft geleid tot een aanzienlijke vertraging. Hiervoor onze verontschuldigingen. 
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Inhoudelijk antwoord op uw zienswijze 

De afhandeling van de zienswijzen zal nog enige tijd in beslag nemen. De raadsbehandeling van het 
bestemmingsplan vindt naar verwachting plaats in het laatste kwartaal van dit jaar. 

Op het moment dat het college het raadsvoorstel heeft vrijgegeven voor behandeling in de gemeenteraad zult u 
schriftelijk door ons worden geïnformeerd over de beantwoording van uw zienswijze en het verdere vervolg. U 
krijgt dan inzage in de raadsstukken en ook worden de data van de raadsbehandeling en voorbereidende 
commissievergaderingen bekend gemaakt. 

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u mij bellen. 

Hopende u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Namens burgemeester en wethouders van gemeente West Betuwe 

 


