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Gewijzigd vastgesteld 

bestemmingsplan Buitengebied, Kleine 

Woldweg nabij 32, Oldebroek

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de 
Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de 
gemeenteraad op 15 november 2012 het bestemmingsplan ″Buitengebied, Kleine Woldweg nabij 32″ 
gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is vastgesteld conform het hierop betrekking 
hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Doel van het plan 

Het plan heeft betrekking op het juridisch-planologisch mogelijk maken van de vestiging van een 
volwaardig melkveebedrijf met bedrijfswoning op een perceel Kleine Woldweg nabij 32 te Ooster-
wolde. Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Oldebroek, sectie AC nummer 462. Het perceel 
is momenteel in gebruik als weiland. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het bestem-
mingsplan.

Wijziging 

De gemeenteraad heeft bij vaststelling van het plan de volgende wijziging in het plan aangebracht: In 
artikel 3 (Agrarisch), lid 4 (Afwijking van de bouwregels), sub 4 is de letter ″g″ gewijzigd in ″h″. Lid 4 
betreft een afwijking voor de bouwhoogte van bedrijfsgebouwen en torensilo’s. Voor het overige 
wordt verwezen naar het raadsbesluit.

Inzagetermijn 

De betreffende stukken liggen met ingang van 28 november 2012 gedurende zes weken op werkdagen 
tussen 9.00 en 12.00 uur voor een ieder ter inzage:
1. in het gemeentehuis te Oldebroek op werkdagen tussen 9.00 - 12.00 uur en iedere woensdag van 

17.00 tot 20.00 uur;
2. in het dorpskantoor in Wezep op werkdagen tussen 13.00 - 16.00 uur en iedere dinsdag van 17.00 - 

20.00 uur.

Het bestemmingsplan is tevens digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/
?planidn=NL.IMRO.0269.BG116-VG01. De bestanden van het bestemmingsplan kunt u digitaal 
verkrijgen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/index onder bronhouder Oldebroek. Op http://
www.oldebroek.nl kan het plan in PDF worden geraadpleegd.

Beroep 

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij 
de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet 
kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto 
afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft 
gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag. Tegen het gewijzigd vastgestelde onderdeel van het bestemmingsplan kan elke 
belanghebbende beroep instellen.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de 
beroepstermijn tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de 
voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend. Het bestem-
mingsplan treedt dan pas in werking, nadat op het verzoek is beslist.
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