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Ontwerpbestemmingsplan 

‘Hollandsekade 1B / Noordenseweg 

50A’, Nieuwkoop

 

 

Burgemeester en wethouders van Nieuwkoop maken op de basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening bekend dat met ingang van donderdag 25 juli tot en met woensdag 4 september 2013 het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Hollandsekade 1B / Noordenseweg 50A’ voor een ieder ter inzage ligt. Het 
plan is een herziening van het bestemmingsplan Nieuwkoop: Landelijk gebied. Deze herziening maakt 
de volledige sanering van een glastuinbouwbedrijf aan de Hollandsekade 1B in Woerdense Verlaat 
mogelijk in ruil voor de bouw van een woning aan de Noordenseweg 50A in Nieuwkoop.

Inzage 

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt 
het plan ook in kopie ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC), Teylersplein 1 te Nieuwveen. Het 
KCC is geopend van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 17.00 uur (op vrijdag tot 13.00 uur) 
en op woensdag van 8.30 tot 20.00 uur. U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien op de 
gemeentelijke website www.nieuwkoop.nl.

Zienswijze 

Tijdens de hierboven genoemde periode van zes weken kan een ieder over het ontwerpbestemmings-
plan zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad van Nieuwkoop. Het adres is Postbus 1, 
2460 AA Ter Aar. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u binnen de 
bovengenoemde periode een afspraak maken met de heer Van Heeringen van team Vergunningen via 
telefoonnummer 14 0172.

Hoorzitting 

Na de formele periode van zes weken om zienswijzen in te dienen, heeft de gemeenteraad ervoor 
gekozen om een hoorzitting te houden. Indieners van een zienswijze kunnen hun zienswijze mondeling 
toelichten voor een delegatie van raadsleden. U dient zich hiervoor gedurende de tervisielegging van 
het plan aan te melden bij griffier@nieuwkoop.nl of telefonisch 0172 – 521308 onder vermelding van 
uw contactgegevens. Indien een indiener van een zienswijze gebruik wenst te maken van deze 
mogelijkheid, worden datum en plaats van de hoorzitting bekend gemaakt aan de betreffende indiener 
na afloop van de tervisielegging.
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