
Vaststelling bestemmingsplan “Partiële

Herziening Landelijk Gebied Eemnes 2018”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Eemnes maken bekend dat de gemeenteraad op 25

maart 2019 het bestemmingsplan “Partiële Herziening Landelijk Gebied Eemnes 2018” heeft vastgesteld.

Inhoud plan

Het doel met deze partiële herziening is om het vigerende bestemmingsplan ‘Zonnevelden II’ te wijzigen

en de onderliggende bestemmingsplannen ‘Landelijk gebied 2011’en ‘Wakkerendijk-Meentweg 2012’

weer geldig te maken, zodat het gebied haar oorspronkelijke bestemmingen 'Agrarisch' en 'Agrarisch

met waarden' terugkrijgt. Deze partiële herziening maakt verder geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen

in het gebied mogelijk.

Procedure

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 12 april 2019 tot en met 23 mei 2019 gedurende zes weken

ter inzage bij de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie aan de Zuidersingel 5 in

Eemnes. U kunt hier op afspraak terecht (tel. 14035). Het plan kunt u ook inzien via

www.ruimtelijkeplannen.nl met de code: NL.IMRO.0317.PHLandGebEMS2018-Va01.

Beroep

Gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken kan beroep ingesteld worden bij de Afdeling

Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, ’s-Gravenhage door:

- een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend over het ontwerpbestemmingsplan bij

de gemeenteraad;

- een belanghebbende die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat was een zienswijze over het

ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad in te dienen;

- een belanghebbende die het niet eens is met de wijzigingen die bij de vaststelling van het

bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het vastgestelde bestemmingsplan niet in werking

kan treden. Om de werking van het besluit op te schorten moet een voorlopige voorziening aangevraagd

worden. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak

van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA,’s-Gravenhage.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de

beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, wordt de inwerkingtreding van

het besluit opgeschort tot het moment waarop op het verzoek is beslist.

Eemnes ,  12 april 2019

 

Nr. 21229

STAATSCOURANT 12 april

2019

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Staatscourant 2019 nr. 21229 12 april 20191

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/

