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Besluit

Vergadering van 20 december 2022

Herstelbesluit vaststelling gecoördineerde bestemmingsplannen ‘Pallas-Ploť en ‘Partiële Herziening PALLAS- reactor 
2021', Belkmerweg 67

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,
gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders d.d. 20 december 2022

besluit

1. Het vaststellingsbesluit bestemmingsplannen ‘Pallas-Ploť en ‘Partiële herziening PALLAS-reactor, 2021 ’ met een
besluitount aan te vullen:

» Ter uitvoering van de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 7 
december 2022, nr. 202107954/1/R] het besluit tot vaststelling van de gecoördineerde 
bestemmingsplannen ‘Pallas-Ploť en 'Partiële herziening PALLAS-reactor, 2021' aan te vullen met een extra 
besluitpunt 5 als volgt.

o het bestemmingsplan 'Partiële herziening PALLAS-reactor' ter uitvoering van artikel 3 van de 
partiële herziening aan te vullen met bijgevoegde aangepaste verbeelding voor het perceel 
Belkmerweg 67 te Sint Maartensvlotbrug, waarbij de voor dat perceel in het (moeder) 
bestemmingsplan 'Pallas-reactor' opgenomen maatvoeringsaanduidingen 'maximumaantal niet- 
permanente standplaatsen: 25', 'maximumaantal trekkershuften: 9' en 'maximumaantal 
toiletgebouwen: 7' op de verbeelding zijn vervallen.

2. Te verklaren dat de huidige versie die op www.ruimteliikeolannen.nl staat inhoudelijk de juiste versie is, waarin de
aanaebrachle wijzigingen op de juiste wijze zijn verwerkt:

» Te verklaren dat de elektronische versie van het bestemmingsplan ‘Partiële herziening PALLAS-reactor', 
NL.IMRO.0441 .BPBGZPALLASHERZ-VAOI (waarvan laatstelijk publicatie heeft plaatsgevonden op 2 juni 2022 
ín het Gemeenteblad 2022 nr. 246647) de versie is waarin de met de vaststelling van de partiële herziening 
aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan PALLAS-reactor op de juiste wijze zijn verwerkt.

3. Een aewiizŕade verbeelding, waarin de verschillende aanduidingen aoed ziin weergegeven, toe te voegen aan
hel bestemmingsplan ‘Partiële herziening PALLAS-reactoŕ.

» De onder 2 genoemde elektronische versie van het bestemmingsplan ‘Partiële herziening PALLAS-reactor' 
aan te vullen met de gewijzigde verbeelding als genoemd onder 1 en deze ter hernoemen tot 
NL.IMRO.0441 .BPBGZPALLASHERZ-VA02 en het gewijzigde raadbesluit hieraan toe te voegen.

4. Het gewijzigde raadsbesluit toe te voegen aan het bestemmingsplan ‘PALLAS-ploť oo www.ruimteliikeolannen.nl.
« Tevens het gewijzigde raadsbesluit toe te voegen aan de elektronische versie van het bestemmingsplan 

‘PALLAS-ploť, en deze versie te hernoemen tot NL.IMRO.0441 .BPBGZPALLASPLOT-VA02.

Aldus besloten in de vergadering van 20 december 2022. 

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,

griffier
G.E.P. Meijer

voorzitter
M.J.P. van Kampen


