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Voornemen wijzigingsplan 

Molenvaart 226 en 226a te Breezand

 

 
 

Besluit genomen door: college van burgemeester en wethouders, vergadering 15 november 2011.
Grondslag: artikel 3.9a lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet 
bestuursrecht.
Onderwerp: voornemen om met toepassing van artikel 3.6, lid 1, sub a van de Wet ruimtelijke 
ordening het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2006’ op grond van artikel 4, lid 9, sub b en artikel 4, lid 
9, sub f wijzigen in die zin dat het bouwvlak, met de aanduiding ‘glastuinbouwbedrijf’, vergroot wordt 
tot 2 hectare, en dat een agrarische bestemming (bedrijfswoning) wordt omgezet in een woonbestem-
ming ten behoeve van één woning. 

Ter inzage legging 

U kunt het ontwerpwijzigingsplan van 24 november 2011 tot 6 januari 2012 inzien op het gemeente-
kantoor, De Verwachting 1 te Anna Paulowna, tijdens de openingstijden en daarbuiten na telefonische 
afspraak.

Gemeente Anna Paulowna: 

De stukken zijn tot en met 31 december 2011 in te zien op www.annapaulowna.nl. Vanwege de 
gemeentelijke fusie naar Hollands Kroon, zijn de stukken op zondag 1 januari 2012 niet digitaal 
beschikbaar.

Gemeente Hollands Kroon: 

Vanaf 2 januari 2012 zijn de stukken in te zien op www.hollandskroon.nl. Vanwege het feit dat de 
stukken op 1 januari niet digitaal beschikbaar zijn, schuift de termijn van de terinzagelegging één dag 
op.

Zienswijzen indienen 

Gedurende de inzagetermijn kunt u uw zienswijze mondeling of schriftelijk indienen. Belanghebben-
den mogen van deze mogelijkheid gebruik maken.

Schriftelijk: 

Stuur uw zienswijzen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Anna 
Paulowna, of – per 1 januari 2012 – naar het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hollands Kroon.

Mondeling: 

U kunt, na afspraak, uw zienswijze mondeling indienen op het gemeentehuis. Van de mondelinge 
zienswijzen wordt een verslag gemaakt. U kunt uw afspraak telefonisch maken op werkdagen:
− tot en met 31 december 2011 met het secretariaat van de sector Grondgebiedzaken van de 

gemeente Anna Paulowna, (0223) 53 61 66;
− vanaf 1 januari 2012 tijdens werkdagen met de gemeente Hollands Kroon, (088) 32 15 000.

Anna Paulowna, 23 november 2011

Burgemeester en wethouders van Anna Paulowna,
A.J. Pennink,
burgemeester.

M.H.A. Hazebroek,
secretaris.
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