Bestemmingsplan De Kortsluiting
Het ontwerpbestemmingsplan De Kortsluiting van de gemeente Het Hogeland is integraal aangepast. Hieronder een
overzicht van de essentiële punten waarop aanpassing heeft plaatsgevonden.
Onderdeel
Toelichting

Vindplaats
Algemeen

HS 1
HS 2

HS 4

HS 6

Bijlagen

Regels en verbeelding

Aanpassing
Verbetering kaartmateriaal
aanduiding plangebied. Plan
geactualiseerd en juridische check.
Inleiding herschreven en Crisis en
herstelwet van toepassing verklaard.
Huidige situatie nadrukkelijker
beschreven. Onderzoek en
besluitvorming tracékeuze nader
gemotiveerd. Aansluiting bij
Structuurvisie en bestuursakkoord
benadrukt. Ontwikkeling en
toekomstige situatie, inclusief
landschappelijke inpassing, nader
toegelicht en beschreven.
Onderzoeken naar
omgevingsaspecten geactualiseerd en
aangevuld. Veiligheidszone vervoer
gevaarlijke stoffen aangegeven op
toelichtend kaartje. De paragrafen
over de omgevingsaspecten zijn
geactualiseerd en voorzien van inzicht
in de belangenafweging tussen de
ontwikkeling en de gevolgen voor het
woon- en leefklimaat in de omgeving.
De archeologische waarden in het
plangebied zijn voorzien van een
beschermende dubbelbestemming.
Ter plaatse van de oude weg is een
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.
Voor de ontwikkeling is een vormvrije
m.e.r. beoordeling opgesteld.
De paragrafen over de economische
en maatschappelijke uitvoerbaarheid
zijn aangevuld. Het proces en de
communicatie met betrekking tot de
voorbereiding en de eerste ter inzage
legging van het
ontwerpbestemmingsplan is
beschreven.
De verkenning en beoordeling
alternatieven en de
overzichtstekening van het tracé zijn
bijgevoegd.
De regels zijn geactualiseerd en
voorzien van een juridische check.
Groenbestemming en Archeologische
waarde bestemming toegevoegd.

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen of vanwege ambtshalve aanpassingen behoeft het ontwerp
bestemmingsplan niet gewijzigd te worden vastgesteld.
Wel worden de volgende nadere onderzoeken aan de toelichting van het vast te stellen bestemmingsplan toegevoegd. In
de toelichting worden de eindconclusies van de onderzoeken verwerkt:
1. Rapport Kruispunt N361 - Kortsluiting, beoordeling verkeerssituatie, 3 oktober 2019.
2. Oplegnotitie verkeersafwikkeling op basis van intensiteiten 2018.
3. Stikstofberekening en verantwoording (aanleg en gebruiksfase).
4. Archeologisch inventariserend onderzoek ter plaatse van de ‘Kortsluiting N361’te Winsum, gemeente Het
Hogeland (GR), 1 oktober 2019.

5.

Verkeerskundige QuickScan Onderdendamsterweg, onderzoek verkeersmaatregelen Onderdendamsterweg Winsum, oktober 2019.

