
Bekendmaking vaststelling

wijzigingsplan ‘Starnmeerdijk 33’

Starnmeer

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken ingevolge de wijzigingsbevoegdheid die in het be-

stemmingsplan ‘Buitengebied 2009’ (Graft-De Rijp) is opgenomen voor het vergroten van een agrarisch

bouwvlak (artikel 3.8, lid i) en artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij bij besluit van

30 december jl. het wijzigingsplan ‘Starnmeerdijk 33’ Starnmeer (NL.IMRO.0365.BPStarnmeerdijk33-

VA01) ongewijzigd hebben vastgesteld.

Medewerking wordt verleend aan de vergroting van een agrarisch bouwvlak (imaginaire rechthoek)

tot circa 1.5 hectare omdat deze vergroting gewenst is vanuit bedrijfseconomische redenen en bedrijfs-

voering van het agrarisch bedrijf op perceel Starnmeerdijk 33 te Starnmeer.

Er zijn geen zienswijze ingediend tegen het ontwerpbesluit.

 

Terinzagelegging

Het vastgestelde besluit inzake de wijziging van het bestemmingsplan liggen met de daarbij behorende

stukken vanaf donderdag 2 april 2015 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de servicebalie

van de afdeling "Vergunningen & Subsidieverlening" op het Stadskantoor aan het Mallegatsplein 10

te Alkmaar.  

 

De openingstijden van het Stadskantoor zijn op maandag tot en met vrijdag vanaf 09.00-12.00 uur

zonder afspraak, op maandag tot en met vrijdag vanaf 12.00-16.30 uur op afspraak en donderdagavond

vanaf 16.30-20.00 uur op afspraak. U kunt een afspraak maken via de website van de gemeente Alkmaar

of telefonisch tel. 14072 op maandag tot en met vrijdag van 08.30-17.00 uur.

Daarnaast kunt u het vaststellingsbesluit en het gewijzigde bestemmingsplan (met bijbehorende stukken)

langs elektronische weg inzien via onze internetpagina www.alkmaar.nl (http://www.alkmaar.nl/inzage) en

via http://www.ruimtelijkeplannen.nl.  

 

Beroep

Gedurende de ter inzage legging kan beroep worden ingesteld door:

- diegenen die tijdig hun zienswijzen bij het college van Burgemeester en Wethouder van de ge-

meente Alkmaar naar voren hebben gebracht;

- belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen of niet tijdig zienswijzen

bij het college van Burgemeester en Wethouder naar voren hebben gebracht.

 

Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van

State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het besluit tot wijziging treedt in werking met ingang van de

dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een

voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is

ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.
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