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Burgemeester en wethouders van Koggenland maken op grond van artikel 3.8, lid 3, van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Koggenland op 26 september 2011 de 
navolgende bestemmingsplannen ongewijzigd heeft vastgesteld:
– ‘Hensbroek – Kwakelweg 3’; het betreft de vervanging van oude bedrijfsbebouwing door een 

woning
– ‘Hensbroek – Wogmeer 2b’; het betreft de uitbreiding van het bestaande agrarisch bedrijf met een 

centrum voor kinderopvang
– ‘Avenhorn – Grosthuizen 9’; het betreft de juridisch-planologische basis voor het ter plaatse 

gevestigde hoveniersbedrijf en het nog te vestigen paarden-pension c.a.

Terinzageligging 

De vastgestelde plannen en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 10 oktober 2011 
gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage bij de afdeling Bouwen en Milieu in het 
gemeentehuis, Middenhof 2 te De Goorn.

Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen op www.koggenland.nl onder Wonen en werken/
bestemmingsplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroepsmogelijkheden 

Gedurende de termijn van terinzageligging kan tegen het bestemmingsplan beroep worden ingesteld 
door belanghebbenden.

Het beroep moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het bestem-
mingsplan in werking treedt met ingang van de dag na die, waarop de beroepstermijn afloopt.

Indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot een besluit tot vaststelling van een bestem-
mingsplan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek 
om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het 
verzoek is beslist. 

De Goorn, 7 oktober 2011

Burgemeester en wethouders van Koggenland.
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