Bijlage 9
Staat van wijzigingen
van het ontwerp naar vastgesteld bestemmingsplan
e
“3 herziening BP Woongebieden Woensdrecht en Hoogerheide,
Dr. De Bruijnlaan”
Onderdeel
Inhoudsopgave Toelichting
Bijlagen

Toelichting
voorblad
voorblad

voorblad
voorblad
H 4.10 (externe veiligheid)

H 4.10 (externe veiligheid)

H 8.3 (inspraak)

Wijziging

Toegevoegd zijn bijlage 8 en 9, respectievelijk “Nota beantwoording zienswijzen” en “Staat van wijzigingen van
het ontwerp naar vastgesteld bestemmingsplan”.

Het id-nummer is aangepast: “ON” is gewijzigd in “VG”
In de tabel is bij de fase “ontwerp” ingevuld: 4 mei 2010
(datum besluit), 26 mei 2010 (Datum publicatie) en “27 mei
2010 (datum ter inzage)
In de tabel is bij de fase “vastgesteld” ingevuld: 30 september 2010 (datum besluit)
Het gemeentebladnummer is ingevuld, te weten: 2010-15
De alinea over ‘aardgasleidingen’ is de tekst aangepast van
“Deze hebben een plaatsgebonden risico-contour van circa
150 meter. Het plangebied ligt buiten deze contour en de
leidingen vormen dan ook geen belemmering.” naar “Deze
hebben een plaatsgebonden risico-contour van circa 150
meter en het plangebied ligt hierbuiten”
De alinea over ‘aardgasleidingen’ is aangevuld met de volgende tekst:
De leidingen zijn tevens beoordeeld op basis van de AmvB
Buisleidingen die naar verwachting in 2011 in werking zal
treden. De 1% letailiteitsgrens van de grootste leiding ligt
op 470 meter afstand en daarmee over het plangebied. In
deze situatie moet bepaald worden of er sprake is van een
toename van het aantal mensen in het plangebied. Met een
bezettingsgraad van 2,4 personen per woning gedurende de
nacht zal het aantal personen in het plangebied circa 63 bedragen. Omdat de school circa 70 leerlingen en 10 medewerkers had, zal de bemensing verminderen. Het groepsrisico zal in de nieuwe situatie niet toenemen, waardoor geen
sprake is van een belemmering.
De paragraaf is aangevuld met de volgende tekst:
Het ontwerp bestemmingsplan heeft conform de Wro vanaf
27 mei 2010 voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode is door één instantie een
zienwijze ingediend tegen het plan. De reactie en de beantwoording zijn verwerkt in de ‘Nota beantwoording zienswijzen’. Deze is opgenomen in bijlage 8.

Bijlage 9
Onderdeel
Regels
voorblad
voorblad

voorblad
voorblad
Verbeelding
Stempel
Stempel
Stempel

Wijziging

Het id-nummer is aangepast: “ON” is gewijzigd in “VG”
In de tabel is bij de fase “ontwerp” ingevuld: 4 mei 2010
(datum besluit), 26 mei 2010 (Datum publicatie) en “27 mei
2010 (datum ter inzage)
In de tabel is bij de fase “vastgesteld” ingevuld: 30 september 2010 (datum besluit)
Het gemeentebladnummer is ingevuld, te weten: 2010-15

De gegevens ‘gewijzigd’ zijn aangepast van “12.03.2010
M.Bi” naar “21.07.2010 M.v.B.”.
De status is aangepast van “ontwerp” naar “vastgesteld”
Het id-nummer is aangepast: “ON” is gewijzigd in “VG”

