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  Raadsvergadering van 26 september 2017  

 

Datum besluit 

Registratienr 

Onderwerp 

  

27 juni 2017 

17.039601 

Vaststellen bestemmingsplan "Burgerbrug - Grote Sloot 121" 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

Overwegende: 

dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening met ingang van 3 

oktober 2016 gedurende zes weken, het ontwerpbestemmingsplan “Burgerbrug – Grote Sloot 121” 

voor een ieder ter inzage heeft gelegen; 

 

dat van de terinzagelegging en de bevoegdheid om met betrekking tot het ontwerp zienswijzen naar 

voren te brengen, op de wettelijk voorgeschreven wijze, op 30 september 2016 kennisgeving is 

gedaan door middel van een publicatie middels de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële 

Publicaties en in de Staatscourant, en dat het ontwerpbestemmingsplan via 

www.ruimtelijkeplannen.nl raadpleegbaar is; 

 

dat er binnen de termijn van terinzagelegging één schriftelijke zienswijze is ontvangen; 

 

dat de zienswijze is samengevat in de Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan “Burgerburg – Grote 

Sloot 121” en dat de zienswijzen van een inhoudelijke beoordeling zijn voorzien door het college van 

burgemeester en wethouders; 

 

dat de zienswijze aanleiding geeft om het bestemmingsplan te wijzigen; 

 

dat er geen aanleiding is om voor het plangebied een exploitatieplan vast te stellen; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.27 juni 2017, nr. ;  

 

gezien het advies van de  d.d. 4 september 2017;  

 

gelet op de Gemeentewet, de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht; 

 

 

besluit: 

1.  de ingediende zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan "Burgerburg - Grote Sloot 121" 

ontvankelijk te verklaren; 

2.  in te stemmen met de in het voorstel van burgemeester en wethouders gegeven 

beoordeling van de ingebrachte zienswijze over het ontwerp-bestemmingsplan "Burgerbrug - 

Grote Sloot 121", zoals uiteengezet in de "Nota zienswijzen ontwerp-bestemmingsplan 

"Burgerbrug - Grote Sloot 121", welke deel uitmaakt van dit besluit; 
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3.  het bestemmingsplan "Burgerbrug - Grote Sloot 121" bestaande uit de geometrisch bepaalde 

planobjecten als vervat in het GML-bestand: NL.IMRO.0441.BPBGZRVRGS121-VA01, met 

bijbehorende bestanden gewijzigd vast te stellen; 

4.  Voor het plangebied van het bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 26 september 2017. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 


