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Vastgesteld bestemmingsplan Borculo, 

Centrum 2011, herziening 2014-1 

(Lochemseweg 2 en Spoorstraat 21), 

Berkelland

 

 

Op 26 juni 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan “Borculo, Centrum 2011” vastgesteld. 
Tegen dit besluit zijn beroepen ingesteld bij de Raad van State. De Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State heeft op 21 mei 2014 een beslissing genomen. Deze uitspraak is de directe 
aanleiding voor de herziening van het bestemmingsplan “Borculo, Centrum 2011”.

Op 16 september 2014 heeft de gemeenteraad van Berkelland het bestemmingsplan “Borculo, 
Centrum 2011, herziening 2014-1 (Lochemseweg 2 en Spoorstraat 21)“ vastgesteld. De herziening 
voert de opdracht van de Afdeling bestuursrechtspraak uit, door met een nieuw besluit te komen voor 
twee plandelen. Het plandeel met de (nieuwe) bestemming ‘Maatschappelijk’ voor het perceel 
Lochemseweg 2/ Parallelweg 1. En het plandeel met de (nieuwe) bestemming ‘Detailhandel’ voor het 
perceel Spoorstraat 21/ Graaf Wichmanstraat 1.

Inzage 

Het vastgestelde bestemmingsplan met de bijlagen ligt ter inzage van 1 oktober tot en met 11 novem-
ber 2014 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.

Beroep 

Een belanghebbende kan binnen deze termijn tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep 
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den 
Haag.

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening 

Het bestemmingsplan treedt in werking op 12 november 2014 tenzij binnen de beroepstermijn een 
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. Een belanghebbende kan zo’n verzoek pas indienen na het indienen van een 
beroepschrift.

Overeenkomst 

Voor dit bestemmingsplan is geen exploitatieplan vastgesteld.

Website 

Deze publicatie, het vastgestelde bestemmingsplan en de bijlagen kunt u ook vinden op de gemeente-
lijke website www.gemeenteberkelland.nl, onder ‘bestemmingsplannen’ en ‘ter inzage’. Verder is het 
vastgestelde bestemmingsplan via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl in te zien onder 
het identificatienummer NL.IMRO.1859.BPBCL20140009-0100.
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