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Tijdens de raadsvergadering van 17 juli 2017 bent u (via de lijst ingekomen stukken) 

geïnformeerd over het voorontwerpbestemmingsplan ‘Reparatieplan Landelijk Gebied 2017’.  
Dit Reparatieplan is opgesteld om een aantal omissies in het bestemmingsplan Landelijk Gebied, 

zoals vastgesteld op 27 juni 2013, te herstellen. Het gaat hierbij om onduidelijkheden of 

onjuistheden die de afgelopen jaren tijdens het werken/toetsen in de praktijk aan de orde zijn 

gekomen. 

 

Het Reparatieplan is een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Landelijk Gebied uit 

2013. Het bestemmingsplan Landelijk Gebied blijft van kracht. Het Reparatieplan vormt een 

aanvulling op dit plan en moet in samenhang met dit bestemmingsplan worden gelezen.  

 

De aanpassingen die met het Reparatieplan worden voorgesteld, zijn in de toelichting 

aangegeven. Deze aanpassingen zijn van geringe omvang en betreffen zowel de verbeelding, de 

regels als de toelichting van het bestemmingsplan.  

De aanpassingen op de verbeelding zijn voornamelijk perceelsgericht. De juridische regeling is in 

overeenstemming met de feitelijke en/of vergunde situatie. In de regels en toelichting zijn ook 

resultaten van nieuw onderzoek meegenomen, zoals de geactualiseerde archeologische 

beleidskaart en het geluidonderzoek van de gemeente. 

 

Over het voorontwerp van het Reparatieplan is vooroverleg gevoerd met diverse organisaties en 

instanties. Van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de LTO-Noord zijn 

inhoudelijke reacties ontvangen. Deze reacties zijn samengevat en beantwoord in de Reactienota 

die als bijlage bij de toelichting van het Reparatieplan is gevoegd.  

 

Met inachtneming van de vooroverlegreacties is een ontwerpversie opgesteld. Dit 

ontwerpbestemmingsplan treft u hierbij aan. Met de totstandkoming van het 

ontwerpbestemmingsplan kan de formele procedure worden gestart. Dit betekent dat het 

bestemmingsplan met ingang van 13 november 2017 gedurende 6 weken ter inzage wordt 

gelegd. Binnen deze termijn van terinzagelegging kunnen zienswijzen naar voren worden 

gebracht bij uw raad die worden betrokken bij de uiteindelijke vaststelling van het 

bestemmingsplan. 
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