
Bestemmingsplan

Schepenveld/Planetenveld, 1e partiële

herziening(gewijzigd) vastgesteld ,

gemeente Zeewolde

Op 20 december 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Schepenveld / Planetenveld, 1
e

partiële herziening met ID nummer NL.IMRO.0050.PH1SchepenPlan-VS01 (gewijzigd) vastgesteld.

Dit bestemmingsplan voorziet in verruiming van de gebruiksmogelijkheden voor een deel van het

bedrijventerrein Schepenveld/Planetenveld, overeenkomstig de op 14 december 2017 door de raad

vastgestelde “Visie kleinschalige bedrijventerreinen Zeewolde”. Het bestemmingsplan maakt realisering

van zelfstandige woonfuncties niet mogelijk. Voor dit type initiatieven wordt op basis van maatwerk

een aparte afwijkingsprocedure gevolgd.

De wijziging bij de vaststelling ziet op de toevoeging van de functieaanduiding ‘parkeerterrein’ op het

perceel Schepenveld 6-8.

Ter inzage

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van woensdag 30 januari 2019

gedurende 6 weken ter inzage bij het Publiekscentrum van het gemeentehuis in Zeewolde. U kunt het

bestemmingsplan ook raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Een belanghebbende:

- die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht;

- aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht;

- die zich niet kan vinden in de bij de vaststelling van het plan aangebrachte wijzigingen ten opzichte

van het ontwerpplan;

 

kan vanaf donderdag 31 januari 2019 tot en met woensdag 13 maart 2019 tegen dit besluit beroep

instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-

Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket van de Raad van State.

 

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op donderdag 14 maart 2019, tenzij binnen die termijn in

samenhang met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening is ingediend

bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan ook online via het

Digitaal Loket van de Raad van State.

 

In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
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