Gemeente Langedijk

Raadsvergadering

: 25 juni 2013

Agendanummer

: 19

Portefeuillehouder

: P.J. Beers

Afdeling

: Beleid en Projecten

Opsteller

: N. (Nathalie) de Niet - Risa

Voorstel aan de raad

Onderwerp

:

Aanvulling op besluitvorming van 28 mei 2013 inzake
Bestemmingsplan Noord- en Zuid-Scharwoude
(42)

Programma

:

Ruimtelijke Ordening

Gevraagde beslissing:
aan zijn besluit van 28 mei 2013 nr. 12, ad 1 (bestemmingsplan Noord- en ZuidScharwoude) toe te voegen: (….)«met uitzondering van zienswijze 1 8 en zienswijze 19».

Aanleiding/vraagstelling:
Op 28 mei 2013 heeft u het bestemmingsplan Noord - en Zuid-Scharwoude conform het
bepaalde in de reactienota en de lijst van ambtshalve wijzigingen vastgesteld. In de
reactienota is met betrekking tot zienswijze 19 besloten om deze gelet op de
termijnoverschrijving niet ontvankelijk te verklaren. Dit is in de memo die u op 16 april 2013
is toegezonden (inhoudende toegezegde stukken n.a.v. forumbehandeling 9 april 2013 ) in
de laatste zinsnede ook medegedeeld. Abusievelijk is dit niet verwerkt in het ontwerpraadsbesluit.

Mogelijke oplossingen/alternatieven:
Bij een mogelijk beroepschrift bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is
het van belang om over een juridisch correcte beslissing van de gemeenteraad te
beschikken omtrent de niet-ontvankelijkheid verklaring. En ook al is dit dus in de
vastgestelde reactienota wel zodanig benoemd, stellen wij voor om dit expliciet nog door uw
gemeenteraad te besluiten. Het vaststellingsbesluit van 28 mei 2013 blijft als zodanig wel
van kracht.

Financiële aspecten:
Niet van toepassing

Overleg/inspraak/zienswijzen:
Niet van toepassing

Rapportage/verantwoording/evaluatie:
Niet van toepassing

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit:
Geen

Stukken die voor de raad ter inzage liggen:
-

raadsbesluit 28 mei 2013 vaststelling bestemmingsplan Noord - en Zuid-Scharwoude,
inclusief reactienota;
memo 16 april 2013 inhoudende toegezegde stukken n.a.v. forumbehandeling 9 april
2013.

Zuid-Scharwoude, 11 juni 2013
Burgemeester en wethouders van Langedijk,

drs. J.F.N. (Hans) Cornelisse
burgemeester

E. (Erik) Annaert
gemeentesecretaris/directeur
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Gemeente Langedijk

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 juni 2013, nummer 42;

besluit:

aan zijn besluit van 28 mei 2013 nr. 12, ad 1 (bestemmingsplan Noord- en ZuidScharwoude) toe te voegen: (….)«met uitzondering van zienswijze 1 8 en zienswijze 19».

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 25 juni 2013.
De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse
De griffier,

J. van den Bogaerde

