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Vastgesteld bestemmingsplan ‘Terdiek 

23–25’ (Nieuwe Niedorp)

 

 
 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Niedorp maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Niedorp op 27 oktober 2011 het volgende 
bestemmingsplan heeft vastgesteld 

Bestemmingsplan Terdiek 23–25 (Nieuwe Niedorp) 

Door de veelvoud aan strijdigheden ten aanzien van het vigerende bestemmingsplan op het gebied 
van zowel gebruik als bebouwing was gekozen voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan 
voor het perceel Terdiek 23–25 te Nieuwe Niedorp.

Het vastgestelde bestemmingsplan met vaststellingsbesluit en bijbehorende stukken wordt op grond 
van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening met ingang van maandag 19 december 2011 gedu-
rende zes weken op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar 
gemaakt.

Het digitale bestemmingsplan kunt u raadplegen op de landelijke website
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0412.BPTerdiek23-va01
De analoge versie van het bestemmingsplan ligt ter inzage bij de afdeling Bouw en Woningtoezicht. 
Buiten de openingstijden kunnen de stukken worden ingezien na een afspraak de afdeling Bouw en 
Woningtoezicht, 0226-412412.

Gelet op artikel 8.2 lid 1 sub a Wro juncto artikel 6:13 Awb kunnen belanghebbenden die een ziens-
wijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht, alsmede een belanghebbende die aantoont 
dat hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze bij de gemeenteraad naar voren 
is gebracht, binnen de termijn van zes weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien 
binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op 
dat verzoek is beslist.
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