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Vastelling bestemmingsplan 

Oost-Graftdijk – locatie Stoop

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Graft-De Rijp maken ingevolge artikel 3.8 jo artikel 8.2 
van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan Oost-Graftdijk – Locatie Stoop, dat 
ter inzage heeft gelegen van 9 december 2009 t/m 20 januari 2010, ingevolge het raadsbesluit van 
15 december 2011 ongewijzigd is vastgesteld. Het eerdere raadsbesluit van 1 juli 2010 om het 
bestemmingsplan Oost-Graftdijk – Locatie Stoop niet vast te stellen is ingetrokken. Tevens heeft de 
raad ingestemd met de behandeling van de zienswijzen zoals opgenomen in de bijbehorende 
reactienota en is besloten om ten behoeve van onderhavig bestemmingsplan geen exploitatieplan 
vast te stellen.

Het bestemmingsplan ‘Oost-Graftdijk – Locatie Stoop’, betreft een woningbouwlocatie met 15 wonin-
gen op het perceel Oostgraftdijk 51 te Oost-Graftdijk.

Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken en het raadsbesluit 
liggen vanaf woensdag 4 januari 2012 voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage in het 
gemeentehuis van Graft-De Rijp. Dit is tot 16 februari 2012. U kunt de stukken inzien op werkdagen 
van 8.30 uur tot 12.30 uur en ’s middags op afspraak tussen 13.30 uur en 17.00 uur. Tevens is het plan 
met bijbehorende stukken te raadplegen op de website van de gemeente: www.graftderijp.nl.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen een termijn van zes 
weken, ingaande op de dag na die waarop het bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende 
stukken ter inzage zijn gelegd, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die redelijkerwijs kan worden 
verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht tegen het ontwerp bestemmingsplan. 
Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de 
werking van het vastgestelde bestemmingsplan te schorsen kan tijdens de beroepstermijn een verzoek 
om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. 
De werking van het bestemmingsplan wordt dan opgeschort totdat er een beslissing is genomen over 
het verzoek om de voorlopige voorziening. Een voorlopige voorziening kan alleen worden getroffen 
indien onverwijlde spoed dat vereist.

Het beroepschrift respectievelijk verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de 
Afdeling respectievelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Meer informatie staat op de website van de Raad van State.
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