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1. Inleiding 
Voor u ligt de ‘Nota bestemmingsplan Meppel – Oevers E 2017’ welke is opgesteld naar 

aanleiding van de tervisielegging van het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Meppel – 

Oevers E 2017’. Deze nota wordt na vaststelling van het bestemmingsplan door de 

gemeenteraad als bijlage van de toelichting van het bestemmingplan opgenomen.  

In deze nota is allereerst een omschrijving van de procedure opgenomen. Tevens is een 

overzicht opgenomen van de wijzigingen in het vastgestelde bestemmingsplan ‘Meppel – 

Oevers E 2017’ 

Procedure 

Conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening heeft het ontwerp van het 

bestemmingsplan ‘Meppel – Oevers E 2017’ op grond van afdeling 3.4 van de Algemene 

wet bestuursrecht voor een periode van zes weken  van 26 mei tot en met 6 juli 2016  

ter inzage gelegen.  

Binnen deze periode kon een ieder zijn of haar zienswijze met betrekking tot het ontwerp 

van het bestemmingsplan tijdig kenbaar maken bij de gemeenteraad. Ingevolge de 

Algemene wet bestuursrecht geldt een zienswijze als tijdig ingediend als het voor het 

einde van de termijn ter post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van 

de termijn is ontvangen. 

Binnen (en buiten) de termijn zijn geen zienswijzen binnengekomen. 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is de staat van wijzigingen opgenomen. Deze staat van wijzigingen geeft 

een overzicht van alle relevante wijzigingen als gevolg van de vaststelling van het 

bestemmingsplan. De wijzigingen hebben alleen betrekking op ambtshalve voorgestelde 

wijzigingen bij de vaststelling van het bestemmingsplan. 
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2. Wijzigingen naar aanleiding van de vaststelling 
Naar aanleiding van de vaststelling van het bestemmingsplan is een aantal wijzigingen 

doorgevoerd. Een overzicht van deze wijzigingen is opgenomen in dit hoofdstuk. 

Regels 

Wijzigingen naar aanleiding van zienswijze(n): 

1. Geen; 

Ambtshalve wijzigingen: 

2. Geen; 

Verbeelding 

Wijzigingen naar aanleiding van zienswijze(n): 

3. Geen; 

Ambtshalve wijzigingen: 

4. Aan de Fahrenheit is de verbeelding in overeenstemming gebracht met de 

verkaveling. Dat wil onder andere zeggen dat de tuinbestemming en 

bedrijfsbestemming zijn opgeschoven; 

Toelichting 

Wijzigingen naar aanleiding van zienswijze(n): 

5. Geen; 

Ambtshalve wijzigingen: 

6. Paragraaf 3.3.2 is aangepast naar aanleiding van het recent vastgestelde 

detailhandelsbeleid; 

Bijlage(n) 

Wijzigingen naar aanleiding van zienswijze(n): 

7. Geen; 

Ambtshalve wijzigingen: 

8. Geen. 

 


