
Besluit

Vergadering van 2 november 2021

Vaststelling gecoördineerde bestemmingsplannen 'Pallas-Plot' en 'Partiële Herziening PALLAS-reactor, 2021'

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,

gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders d.d. 14 september 2021  

gelet op het bepaalde in artikel 3.8 Wet Ruimtelijke Ordening;

1. De ingediende zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan PALLAS-plot ontvankelijk te verklaren;
2. In te stemmen met de beoordeling en aanpassingen naar aanleiding van de zienswijzen, alsook de 

ambtshalve wijzigingen, zoals uiteengezet in de ‘Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen 
ontwerpbestemmingsplan Pallas-Plot en partiële herziening Pallas-Reactor, 2021’, welke nota deel uitmaakt 
van dit besluit;

3. In te stemmen met het plan-MER voor het bestemmingsplan PALLAS-plot’ en de daarin opgenomen 
passende beoordeling, alsook de oplegnotitie bij het plan-MER, welke deel uitmaken van dit besluit;

4. De bestemmingsplannen ‘PALLAS-plot’ en ‘Partiële herziening bestemmingsplan PALLAS- reactor, 2021’, 
bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in de GML- bestanden 
NL.IMRO.0441.BPBGZPALLASPLOT-ON01 respectievelijk  NL.IMRO.0441.BPBGZPALLASHERZ-ON01 met 
bijhorende bestanden gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de onder 2 genoemde nota.
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4. De bestemmingsplannen ‘PALLAS-plot’ en ‘Partiële herziening bestemmingsplan PALLAS- reactor, 2021’, 
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Aldus besloten in de vergadering van 2 november 2021.

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,

griffier voorzitter
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