
Bestemmingsplan “Oefenterrein

Crescendo aan Verbindingsweg te

Opende”

Burgemeester en wethouders van Grootegast maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet

ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 16 februari 2016 het volgende bestemmingsplan

gewijzigd heeft vastgesteld

 

1. “Oefenterrein Crescendo aan Verbindingsweg te Opende” (NL.IMRO.0015.BPOP15HERS1-VA01)

 

Dit bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid een oefenterrein te realiseren en te gebruiken door

de Bicycle Showband Crescendo aan de Verbindingsweg te Opende direct ten noorden van de tennis-

baan. De wijziging ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, betreft een aanpassing van de

planregels waarmee de instandhouding van de landschappelijke inpassing beter geborgd wordt. Hiermee

wordt tegemoet gekomen aan een zienswijze van de provincie Groningen.

 

 

Het besluit omtrent vaststelling en het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen

met ingang van dinsdag 1 maart tot en met maandag 11 april 2016 ter inzage voor een ieder. Het vast-

gestelde bestemmingsplan is in digitale vorm tevens te raadplegen via de landelijke voorziening

www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.0015.BPOP15HERS1-VA01. De digi-

tale bestanden van het bestemmingsplan hebben wij beschikbaar gesteld op: http://gatekee-

per.leek.nl/grootegast/plannen/ 

 

 

Beroep 

Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kunt u gedurende de beroepstermijn van zes weken

beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit. De beroepstermijn vangt daags na de terinzagelegging

aan (woensdag 2 maart tot en met dinsdag 12 april 2016). Beroep kan worden ingesteld door:

1. belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan;

2. een ieder tegen de door de gemeenteraad bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in verge-

lijking met het ontwerpbestemmingsplan;

3. een belanghebbende die weliswaar geen (ontvankelijke) zienswijze heeft ingediend, maar kan

aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat was zich tijdig met een zienswijze tot de gemeen-

teraad te wenden.

 

 

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus

20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift bevat naast de titel van het betreffende bestemmings-

plan in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het (onderdeel van het) besluit

waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten

verbonden. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling

Bestuursrechtspraak over de verdere procedure.
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Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Het bestem-

mingsplan treedt in werking daags na het aflopen van de beroepstermijn.

 

 

Voorlopige voorziening  Om de werking van het bestemmingsplan (van het onderdeel waartegen u

beroep instelt), te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voor-

lopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van

State. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift.

Tevens moet u het spoedeisende belang aangeven. Ook als u een verzoek om een voorlopige voorziening

indient, moet u griffierecht betalen.

 

 

Nadere informatie

Voor verdere inlichtingen of een afspraak kunt u contact opnemen met het KCC van de gemeente

Grootegast, telefoonnummer (0594) 695795.

 

(publicatiedatum: 29 februari 2016)
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