
Vastgesteld bestemmingsplan

“Thematische herziening archeologie”

Burgemeester en wethouders van Brunssum maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke

ordening bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 1 december 2015 het bestemmingsplan

“Thematische herziening archeologie” op onderdelen gewijzigd heeft vastgesteld.

 

Het bestemmingsplan betreft een archeologische regeling op basis van de in 2013 vastgestelde arche-

ologische verwachtingskaart ten behoeve van de plangebieden van de bestemmingsplannen “Centrum

/ Centrum 1
e
 herziening”, “Bedrijventerrein Emma”, “Bedrijventerrein Haefland / Rode Beek” en

“Schutterspark”. De archeologische regeling in die plannen wordt vervangen door het onderhavige

‘parapluplan’.

 

In de raadsvergadering van 26 januari 2016 is bovendien een aanvullend raadsbesluit genomen met

betrekking tot de begrenzing van het centrumgebied welke in de raadsvergadering van 1 december

2015 per abuis niet was aangepast conform de begrenzing van het bestemmingsplan “Centrum 1
e

herziening”.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan “Thematische herziening archeologie” ligt met ingang van 31 maart

2016 gedurende zes weken ter inzage en is te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplan-

nen.nl. Het plan is daar opgenomen onder planidentificatienummer NL.IMRO.0899.BPPPArcheologie-

vast.

Verder kan het vastgestelde bestemmingsplan als pdf worden geraadpleegd via de gemeentelijke

website www.brunssum.nl/bestemmingsplannen en het plan kan gedurende de openingstijden worden

ingezien bij het loket Vergunningen in de gemeentewinkel, Lindeplein 1 te Brunssum.

Rechtsbescherming

Gedurende de periode van de ter inzage ligging (31 maart 2016 t/m 11 mei 2016) kan tegen het besluit

van de gemeenteraad (dat genomen is op 1 december 2015 en 26 januari 2016) beroep worden ingesteld

door:

- belanghebbenden 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;

- belanghebbenden, alleen voor zover het betreft de wijzigingen die bij de vaststelling in het be-

stemmingsplan zijn aangebracht.

 

In alle gevallen geldt dat het beroepschrift binnen de hiervoor vermelde beroepstermijn moet worden

ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den

Haag.

 

Het bestemmingsplan “Thematische herziening archeologie” 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 Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de

Raad van State.
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