STAATSCOURANT

Nr. 26632
10 mei
2017

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Bekendmaking vaststelling
wijzigingsplan “Katerdam 2” te
Herwijnen gemeente Lingewaal

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal maken bekend dat zij in haar vergadering
van 25 april het wijzigingsplan “Katerdam 2” te Herwijnen met als planidentificatienummer NL.IMRO.0733.WpBuiKaterdam2-VA01 ongewijzigd heeft vastgesteld.

Toelichting
Voor de percelen, kadastraal bekend gemeente Herwijnen, sectie U, nummers 182, 183, 766, 768 en
991, plaatselijk bekend Katerdam 2 te Herwijnen, is een verzoek ingediend voor het vergroten van het
bouwblok van de ter plaatse gevestigde veehouderij. De aanleiding hiervoor is als volgt. De vaststelling
van het wijzigingsplan leidt niet tot een uitbreiding van het aantal te houden dieren ten opzichte van
de geldende milieuvergunning. De gewenste uitbreiding omvat slechts de uitbreiding van stalruimte
zodat de dieren meer ruimte krijgen.

Ter inzage
Vanaf 11 mei 2017 ligt dit wijzigingsplan gedurende zes weken (tot en met 21 juni 2017) voor een ieder
ter inzage op het gemeentehuis tijdens openingstijden. Buiten deze tijden om kan telefonisch een afspraak
worden gemaakt via 0345 – 63 40 00. Het plan staat ook op www.lingewaal.nl/bestemmingsplannen en
op ruimtelijke plannen: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0733.WpBuiKaterdam2-VA01

Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen dit besluit een gemotiveerd, gedagtekend en
ondertekend schriftelijk beroepschrift ingediend worden bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage door:
-

belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan bij ons college hebben
ingediend.
een belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich overeenkomstig artikel 3.8 Wro juncto afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht tot ons college te
wenden.

Inwerkingtreding
Het vastgestelde wijzigingsplan treedt in werking daags na het verstrijken van de beroepstermijn. Een
ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde wijzigingsplan niet. Wel is het mogelijk de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State schriftelijk te verzoeken
een voorlopige voorziening te treffen. De inwerkingtreding van het wijzigingsplan wordt dan opgeschort
totdat op het verzoek is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige
voorziening is griffierecht verschuldigd.
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