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Gewijzigd vastgesteld 

bestemmingsplan ‘Krewerd’

 

 
 

De gemeenteraad heeft op 22 september 2011 het bestemmingsplan ‘Krewerd’ gewijzigd vastgesteld.

Voor het dorp Krewerd geldt het bestemmingsplan ‘Krewerd’, vastgesteld door de raad van de 
voormalige gemeente Bierum bij besluit van 8 november 1976 en (gedeeltelijk) goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten van Groningen bij besluit van 19 december 1977. Voor de niet goedgekeurde 
delen geldt nog het plan ‘Plan in onderdelen Krewerd’ van 16 juni 1964. 

Wijzigingen 

Voor de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan verwijzen wij u naar het raads-
besluit met voorstel en de reactienota zienswijzenprocedure.

Ter inzage 

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan, het raadsbesluit met voorstel en de reactienota 
ziens-wijzenprocedure liggen van 3 november 2011 tot en met 14 december 2011 ter inzage in het 
gemeentehuis, waar u zich kunt melden bij de centrale balie en in de openbare bibliotheek aan de 
Oude Schans 23 te Delfzijl. Daarnaast is het plan met plannummer NL.IMRO.0010.15BP-VG01 te 
raadplegen via de website Ruimtelijkeplannen.nl (nieuw venster). De bronbestanden zijn beschikbaar 
via Ro-online.robeheer.nl (nieuw venster). Bij deze bronbestanden kunt u bijvoorbeeld de printbare 
versies van de kaart en de planregels vinden.

Beroep 

Tijdens deze termijn kan tegen het raadsbesluit beroep worden ingesteld door:
− degenen, die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
− iedereen, die bezwaar heeft tegen de aangebrachte wijzigingen;
− belanghebbenden, die redelijkerwijs niet verweten kan worden, dat zij niet tijdig een zienswijze 

over het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
Het beroep kunt u sturen naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding 

Het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na 
die waarop de beroepstermijn afloopt. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking.
Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u binnen de beroepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. Het raadsbesluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Delfzijl, 2 november 2011
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