
Vastgestelde gedeeltelijke herziening

bestemmingsplan ‘Lijnden’ (artikel 3.8

lid 3 Wet ruimtelijke ordening)

[Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken bekend, dat de gemeenteraad bij besluit

van 28 augustus 2014 nummer 2014.0026992 de gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan

‘Lijnden’ heeft vastgesteld. De gedeeltelijke herziening heeft betrekking op de percelen Raasdorperweg

86 t/m 92 waarop een goederenwegtransportbedrijf is gevestigd. Deze gronden hadden in het vastge-

stelde bestemmingsplan ‘Lijnden’ de bestemming bedrijven met de aanduiding ‘bedrijf tot en met ca-

tegorie 3.1.’ Gezien de aard en omvang van het bedrijf (ruim 8.000 m²) dient het echter te worden ge-

kwalificeerd als een categorie 3.2 bedrijf. In de gedeeltelijk herziening bestemmingsplan ‘Lijnden’ is dit

rechtgezet door ten behoeve van het bedrijf een specifieke aanduiding op te nemen.

 

Voor een volledige beschrijving van deze wijziging ten opzichte van het vastgestelde bestemmingsplan

‘Lijnden’ wordt verwezen naar het besluit van de gemeenteraad.

 

Inzien 

Het vaststellingsbesluit en de gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan ‘Lijnden’ (verbeelding,

regels, toelichting)  kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente:

www.haarlemmermeer.nl/wro 

Voorts liggen deze stukken ter inzage in het raadhuis in Hoofddorp. Geopend maandag tot en met

vrijdag van 09.00-13.00 uur. Op afspraak zijn deze stukken dagelijks ook in te zien van 13.00-17.00 uur

Een afspraak maakt u via 0900-1852.

 

De terinzageligging begint op 26 september en duurt zes weken.

 

Beroep

Binnen de zes weken waarin de stukken ter visie liggen kunnen belanghebbenden

beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van

State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Voor het in behandeling nemen van het beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

 

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de genoemde

termijn van terinzageligging. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Degenen

die beroep hebben ingesteld, kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van

de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
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Indien het verzoek om voorlopige voorziening tijdens de beroepstermijn is ingediend, treedt het besluit

niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Voor het in behandeling nemen van het verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
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