
Ter inzage ontwerpbestemmingsplan

Herziening Aartswoud, De Weere en De

Gouwe 2018

 

Het college van burgemeester en wethouders van Opmeer maakt bekend, dat op grond van artikel 3.8

Wro het ontwerpbestemmingsplan’ Herziening Aartswoud, De Weere en De Gouwe 2018’ (HAWG) ter

inzage ligt.

Plangebied

Het plangebied omvat de bebouwde kommen van de kernen Aartswoud, De Weere en De Gouwe,

gelegen in de gemeente Opmeer. De plangrens is afgestemd op de grens van het rondom geldende

en actuele bestemmingsplan Landelijk Gebied Opmeer 2014’ (vastgesteld op 5 november 2015).

Inhoud

Met het nieuwe plan wordt het bestaande bestemmingsplan “Aartswoud, De Weere en De Gouwe” uit

2006 geactualiseerd. Het bestemmingsplan “Herziening Aartswoud, De Weere en De Gouwe 2018”

heeft als doel om voor de huidige situatie in deze drie kernen een actuele en uniforme juridisch-

planologische regeling te treffen. Het plan bevat verder mogelijkheden voor het toestaan van

nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven en woningen en een wijzigingsregeling voor het toestaan

van bepaalde functieveranderingen.

De uitkomsten van de eerdere inspraakprocedure en het vooroverleg zijn in het ontwerpbestemmingsplan

HAWG verwerkt. Voor een overzicht van deze aanpassingen wordt verwezen naar de bij het

ontwerpbestemmingsplan horende reactienota overleg en inspraak .

Ter inzage legging

Het schriftelijke ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 11 april 2019 tot en met

woensdag 22 mei 2019 op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden ter inzage bij de

publieksbalie in het gemeentehuis, Klaproos 1 te Opmeer. Het bestemmingsplan is elektronisch

raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl en heeft als planidentificatienummer

NL.IMRO.0432.BPHAWG2017-ON01.

 

Verder is er over dit ontwerpbestemmingsplan een inloopavond. Deze avond wordt gehouden op

woensdag 17 april 2019 van 18.00 tot 21.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Opmeer,

Klaproos 1. Ook tijdens de inloopavond kan het ontwerpbestemmingsplan worden bekeken en er kan

dan aan een medewerker van de gemeente om een toelichting worden gevraagd. Er is geen algemene

presentatie.

 

Als u gebruik wilt maken van deze inloopavond wordt u verzocht om uw komst vooraf door te geven.

Dit in verband met de planning. U kunt uw aanwezigheid doorgeven via EFijma@opmeer.nl. Een opgave

van naam en adres is hierbij voldoende.

Zienswijze

Gedurende voornoemde termijn kan door een ieder een schriftelijke zienswijze over het

ontwerpbestemmingsplan HAWG naar voren worden gebracht. De brief dient gericht te worden aan

de gemeenteraad van Opmeer, Postbus 199, 1715 ZK te Opmeer. Voor het indienen van een mondelinge

zienswijze dient vooraf een afspraak te worden gemaakt (0226-363333).
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