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Bestemmingsplan Meerstad-Midden, 

uitwerkingsplan Meeroevers II/b, vlek 

15 en 16, Slochteren

 

 

Bureau Meerstad heeft in Meerstad vlek 15 en 16 van het deelplan Meeroevers II/b in ontwikkeling. 
Deze vlek ligt tussen de Hoofdweg en de kwelvaart, tussen de Woldmeerweg en de Zuidboldersweg. 
Het plan maakt woningbouw mogelijk aan weerszijden van een weg aan de zuidkant van de kwelvaart.

Voor dit gebied is een uitwerkingsplan opgesteld. Dat vult de algemene regels van het bestemmings-
plan Meerstad-Midden in. Het uitwerkingsplan heet “Bestemmingsplan Meerstad-Midden, uitwer-
kingsplan Meeroevers II/b, vlek 15 en 16”.
Het ontwerp van het uitwerkingsplan heeft onlangs zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen 
zienswijzen ingediend. Nu hebben burgemeester en wethouders het plan vastgesteld. Het plan is iets 
gewijzigd. Een ontbrekende aanduiding op de plankaart is hersteld en de geluidvoorschriften zijn 
aangevuld.

Plan inzien 

U kunt het vastgestelde plan inzien van donderdag 7 november tot en met woensdag 18 december.
Het plan ligt ter inzage:
– in het publiekscentrum van het gemeentehuis te Slochteren;
– bij Bureau Meerstad, Hoofdweg 143 a in Harkstede.
Ook kunt u het plan raadplegen via:
– www.slochteren.nl onder Dorpen > Meerstad > Bestemmingsplannen en Bekendmakingen.

Beroep 

Tegen het besluit kunnen belanghebbenden beroep instellen.
– Omdat er geen zienswijzen zijn ingediend, kunt U alleen beroep instellen als u kunt aantonen dat u 

redelijkerwijs geen zienswijze tegen het ontwerp kon indienen.
– U kunt ook beroep instellen tegen de wijzigingen in het vastgestelde plan.

U kunt uw beroep richten aan:
Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag.

De Crisis- en herstelwet (Afdeling 2) is van toepassing. Het beroepschrift moet bij indiening in ieder 
geval bevatten:
– naam en adres van de indiener;
– de dagtekening;
– een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
– de gronden van het beroep.
Voor het behandelen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

Het plan treedt in werking op 19 december, ook als er beroep is ingediend. Maar, als iemand tijdens de 
beroepstermijn de Raad van State om een voorlopige voorziening
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