
Bestemmingsplan Glastuinbouwgebied

Berltsum gewijzigd vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Menameradiel maken in overeenstemming met artikel 3.8 van de

Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 29 januari 2015 het be-

stemmingsplan Glastuinbouw Berltsum gewijzigd heeft vastgesteld.

 

Dit bestemmingsplan is de actualisatie van het bestaande plan en heeft betrekking op het glastuinbouw-

gebied ten zuiden van Berltsum, zoals begrensd door de Koekoeksleane, de Bitgumerdyk en de Sânwei.

Het plan bestaat uit een plantoelichting, bijlagen, regels en een verbeelding. De wijzigingen ten opzichte

van het ontwerp-bestemmingsplan zijn de volgende:

a. in artikel 13.3 onder a. van de Regels vervalt het woord ‘onevenredig’

b. aan artikel 13.4 onder a. wordt bij 1. de formulering gewijzigd in ‘het aanbrengen en het rooien van

hoogopgaande en/of diepwortelende beplanting’;

c. aan artikel 4.6 lid b. wordt een aandachtstreepje toegevoegd ‘de landschappelijke waarden zoals die

ondermeer in het Landschapsplan zijn opgenomen’;

d. het dwarsprofiel 4, zoals opgenomen in paragraaf 2.2 van de Toelichting, wordt aangepast aan de

feitelijke situatie;

e. aan artikel 10 van de Regels (bestemming Water) wordt aan paragraaf 10.1 onder d. een sub 3 toege-

voegd waarin bepaald dat het aantal dammen aan de Liuwesingel en de Sânwei is beperkt tot het

aantal dat aanwezig was ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan;

f. aanpassen van de paragraaf Lichthinder (paragraaf 4.10 van de Toelichting);

g. aanpassen van de benamingen en verwijzingen in verband met het opgaan van het Besluit glastuin-

bouw in het Activiteitenbesluit.

 

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van maandag 16 maart 2015 gedurende 6 weken

voor iedereen ter inzage. U kunt het plan bekijken op de website www.menameradiel.nl. Onder het

kopje ‘bestemmingsplannen’ en vervolgens ‘bestemmingsplannen in procedure’ vindt u een rechtstreekse

link naar de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het plan ook inzien bij de centrale

balie van het gemeentekantoor in Menaam.

 

Tegen het besluit van de gemeenteraad kan beroep worden ingesteld door:

- degenen die eerder een ontvankelijke zienswijze hebben ingediend;

- belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest binnen de daartoe

gestelde termijn een ontvankelijke zienswijze in te dienen;

- een ieder, alleen voor zover het betreft de wijzigingen in het bestemmingsplan zoals hierboven opge-

somd.

 

In alle gevallen geldt dat het beroepschrift binnen de bovengenoemde termijn moet worden gericht

aan de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een

Nr. 7616

STAATSCOURANT 16 maart

2015

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Staatscourant 2015 nr. 7616 16 maart 20151

http://www.menameradiel.nl


beroepschrift moet worden ondertekend en dient tenminste te bevatten de naam en adres van de indie-

ner, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van beroep.

Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze

termijn in samenhang met het beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend

bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
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