
Bekendmaking voorbereidingsbesluit

‘Herziening Buitengebied 2020’

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Drimmelen maken ter voldoening aan het bepaalde

in artikel 3.7, lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 2 juli 2020 heeft

besloten:

 

1. Te verklaren dat een herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ wordt voorbereid voor

de gebieden zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte ver-

beeldingen (voorbereidingsbesluit ‘Herziening Buitengebied 2020’);

2. Te verklaren dat de werking van het voorbereidingsbesluit uitsluitend betrekking heeft op de be-

stemmingen behorende tot de hoofdgroepen ‘Agrarisch’ en ‘Agrarisch met waarden’ zoals bedoeld

in de – ministeriële – Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012;

3. Te bepalen dat het verboden is om de gronden en gebouwen binnen het gebied van het voorbe-

reidingsbesluit bedoeld onder 2 gedurende de werkingsduur van het voorbereidingsbesluit te

wijzigen naar niet-regulier agrarisch gebruik, waaronder (doch niet uitsluitend) de productie (onder

meer het telen, be- en verwerken) van hennep en hasjiesj;

4. Te bepalen dat de besluitpunten 1,2 en 3, in werking treden op de dag na bekendmaking;

5. Te bepalen dat het voorstel van burgemeester en wethouders onderdeel uitmaakt van de motivering

van het voorbereidingsbesluit.

Het voorbereidingsbesluit is erop gericht om ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen en initiatieven in

het plangebied te voorkomen. Het voorbereidingsbesluit heeft een werkingsduur van 1 jaar.

Inzage

Conform artikel 3.42 van de Algemene wet bestuursrecht ligt het voorbereidingsbesluit en de daarbij

behorende bijlagen met ingang van 10 juli 2020 voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis van

gemeente Drimmelen, Park 1, 4921BV te Made. Een voorbereidingsbesluit is geen besluit conform artikel

6.3 Algemene wet bestuursrecht. U kunt tegen een voorbereidingsbesluit geen bezwaar maken of beroep

instellen.

Made, 10 juli 2020

Burgemeester en wethouders van Drimmelen
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