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Technische aanpassing nota inbreidingslocaties 2020

Voorgesteld raadsbesluit
Aan artikel 3.4, in de tabel, onder punt 3, van de Nota Inbreidingslocaties 2020 de volgende technische
aanpassing toe te voegen:
Toevoeging van de bullit:
- het (her)ontwikkelen van een lege plek die voldoet aan de omschrijving stedelijke functies in 3.2
Samenvatting van het voorstel
Technische aanpassing van de Nota Inbreidingslocaties 2020, zodat 'lege plekken' juridisch juist zijn
verankerd.
Aanleiding voor het voorstel
Bij de juridische check van aanvragen is gebleken dat het beleid niet conform de wens van de raad is
geformuleerd. Het beleid voorziet in artikel 3.4 niet in bebouwing van 'lege plekken', hetgeen wel de
gedachte en wens was van de raad.
Beoogd resultaat van het voorstel
Technische aanpassing van het beleid.
Argumentatie
Er is een juridisch en technische onvolkomenheid ontstaan in de Nota Inbreidingslocaties 2020. Binnen de
structuurversterkende plekken (artikel 3.4) is abusievelijk geen ruimte geboden aan de ‘lege plekken’. Hierop
is een aanvulling gemaakt. Voor de overzichtelijkheid en leesbaarheid is de gehele nota bijgevoegd met
hierin de aanpassing van artikel 3.4.
Externe communicatie
Het betreft een technische aanpassing van het beleid conform de wens/gedachte van de raad. Conform de
inspraakverordening is er sprake van een ondergeschikte herziening van een eerder vastgesteld
beleidsvoornemen, zodat het beleid niet opnieuw ter inzage zal worden gelegd.
Financiele paragraaf
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties.
Uitvoering
Het aangepaste beleid zal via de gebruikelijke wijzen gepubliceerd worden.
Evaluatie
Niet van toepassing op de technische aanpassing.
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
Niet van toepassing.
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De raad van de gemeente Dinkelland,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 april 2021, nr. A;
gelet op het advies van de commissie Omgeving en Economie van 11 mei 2021;
gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb)
besluit
Aan artikel 3.4, in de tabel, onder punt 3, van de Nota Inbreidingslocaties 2020 de volgende technische
aanpassing toe te voegen:
Toevoeging van de bullit:
- het (her)ontwikkelen van een lege plek die voldoet aan de omschrijving stedelijke functies in 3.2
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 25 mei 2021

De raadsgriffier,

De voorzitter,

