
Herpublicatie gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Partiële herziening 

PALLAS-reactor, 2021”, gemeente Schagen 

Op 18 november 2021 maakten burgemeester en wethouders van Schagen al bekend dat de gemeen- 

teraad op 2 november 2021 het bestemmingsplan “Partiële herziening PALLAS-reactor, 2021” gewijzigd 

heeft vastgesteld. 

Vanaf 19 november 2021 hebben de vastgestelde stukken gedurende zes weken ter inzage gelegen, 

gedurende welke termijn beroep kon worden ingesteld. Voorts zijn de vastgestelde stukken ook nadien 

raadpleegbaar geweest op www.ruimtelijkeplannen.nl 

Niet alle wijzigingen verwerkt 

Naar aanleiding van een ingesteld beroep is geconstateerd dat abusievelijk niet alle wijzigingen van 

de regels en de verbeelding, zoals deze door de gemeenteraad zijn vastgesteld, zijn verwerkt in de 

versie van het bestemmingsplan, zoals dat gepubliceerd is op www.ruimtelijkeplannen.nl 

Herstel 

Inmiddels is het bestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl in overeenstemming gebracht met het 

raadsbesluit. 

Het raadsbesluit, de juiste versie van het vastgestelde bestemmingsplan, en de hierbij behorende 

stukken (inclusief de nota zienswijzen en nota ambtshalve wijzigingen) zijn met ingang van 3 juni 2022 

digitaal in te zien via: 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0441.BPBGZPALLASHERZ-VA01 

Voor het inzien van fysieke stukken kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 0224- 210400. 

Inhoud 

De wijzigingen van de regels en de verbeelding, die nu alsnog zijn verwerkt, betreffen het kleinschalige 

kampeerterrein, dat mogelijk is gemaakt op het agrarisch bouwperceel aan de Belkmerweg 67 te St. 

Maartensvlotbrug. De aanpassingen houden in dat wat betreft de aantallen niet-permanente standplaat- 

sen, trekkershutten en toiletgebouwen niet langer naar de verbeelding wordt verwezen, maar dat deze 

aantallen nu rechtstreeks in de regels zijn opgenomen. De betreffende regeling is hierbij ook afgestemd 

op het aangrenzende bestemmingsplan “Pallas-plot”, waarin een gelijke regeling is opgenomen. Dit 

plan is eveneens op 2 november 2021 vastgesteld en op 18 november 2021 gepubliceerd in het kader 

van de coördinatieregeling. 

Met deze aanpassingen wordt een eerder gemaakte fout met betrekking tot deze aantallen in het be- 

stemmingsplan PALLAS-reactor hersteld. 

Geen nieuw besluit 

Het alsnog correct ter beschikking stellen van het door de raad vastgestelde bestemmingsplan is geen 

nieuw besluit. Het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan verandert er niet door. Het gaat enkel 

om het juist uitvoeren van het genomen besluit van de gemeenteraad om het bestemmingsplan gewijzigd 

vast te stellen. Gelet hierop wordt inzake de aangepaste versie van het bestemmingsplan geen beroep 

opengesteld. Dit geldt ook voor het hiermee gecoördineerde bestemmingsplan “Pallas-plot”. 
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