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Digitalisering Analoge Bestemmingsplannen Kernen
De gemeente Westland maakt bekend dat het volgende plan ter inzage ligt:
Naam : Digitalisering Analoge Bestemmingsplannen Kernen
Soort plan : Bestemmingsplan
Status : 30-06-2022 Vastgesteld
Publicatiedatum : 28-07-2022
Reactietermijn : vrijdag 29 juli 2022 t/m vrijdag 9 september 2022
Nummer : NL.IMRO.1783.DABKRNENWESTLNDabp-VA01
Artikel : 3.8 Wet ruimtelijke ordening
Omschrijving
In Westland zijn de meeste vigerende bestemmingsplannen herzien/vervangen voor digitale bestemmingsplannen. Uit inventarisatie is gebleken dat een aantal van de analoge bestemmingsplannen nog
niet zijn herzien/vervangen en dus ook niet digitaal te raadplegen zijn. Nu op 1 juli 2018 de verplichting
om bestemmingsplannen en beheersverordeningen binnen tien jaar te actualiseren is komen te vervallen
en door de invoering van de Omgevingswet is het nog niet duidelijk of en wanneer er een bestemmingsplan/omgevingsplan in procedure wordt gebracht voor deze analoge plannen. Om ook voor deze
plannen te voldoen aan de digitaliseringsverplichting, is het consoliderend bestemmingsplan Digitalisering Analoge Bestemmingsplannen (hierna DAB) Kernen opgesteld. Gelet op het consoliderende
karakter van het plan, blijven de bestaande rechten en plichten in stand.
Wilt u het plan bekijken?
U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt
hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.
Wilt u reageren op het plan?
U kunt als belanghebbende schriftelijk beroep indienen binnen de reactietermijn bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Voorlopige voorziening
Indien u beroep heeft ingesteld kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan treedt in werking met ingang van
de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat
verzoek is beslist.
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