
Bestemmingsplan “Glastuinbouwgebied

Koekoekspolder 2014, 1e herziening

manege Deltaruiters-Kroonmenners”

Burgemeester en wethouders van Kampen maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet

ruimtelijke ordening het volgende bekend.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 13 december 2018 het bestemmingsplan

“Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014, 1
e
 herziening manege Deltaruiters-Kroonmenners” gewijzigd

vastgesteld.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan maakt de verplaatsing van de manege van de Deltaruiters en de menvereniging

de Kroonmenners naar de hoek Parallelweg/Zwagersweg in de Koekoekspolder mogelijk.

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld. De manege heeft de wens

om, net als op de huidige locatie, de mogelijkheid te hebben om evenementen in de manege te

organiseren. Voor de regeling in het ontwerpbestemmingsplan was aangesloten bij de eindtijden zoals

opgenomen in de evenementennota, namelijk 23.00 uur voor zondag tot donderdag en 24.00 voor

vrijdag en zaterdag.

De wijziging ziet in dit specifieke geval op de nachtelijke activiteiten van oudjaars- op nieuwjaarsdag.

Voor deze nacht is een eindtijd van 05.00 uur in het bestemmingsplan opgenomen.

Inzage

Het gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ligt met ingang van woensdag 9 januari 2019 gedurende

zes weken ter inzage. U kunt hiervoor van maandag tot en met vrijdag gedurende openingstijden terecht

bij de receptie van het stadhuis (Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen). Het plan is digitaal

beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0166.00991239-

VB01.

Beroep

Gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan

beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze omtrent het

ontwerpbestemmingsplan hebben kenbaar gemaakt, alsmede door belanghebbenden die kunnen

aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar

te maken. Tevens kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen de wijziging, die bij de

vaststelling door de gemeenteraad in het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus

20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na afloop van de

beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Degenen die beroep

hebben ingesteld kunnen tevens verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien binnen de

beroepstermijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de

Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het bestemmingsplan

niet in werking totdat er op het verzoek is beslist.
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