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¥ 

Raadsinformatiebrief 

 
Nr. 57 (2006) 

 

 
Betreft: Plan van aanpak bestemmingsplan Duinreep 2003, eerste herziening 2007. 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 
Hierbij informeren wij u over het opstarten van het bestemmingsplan Duinreep 2003, eerste herziening 
2007. 
 
Het bestemmingsplan behelst het plangebied gelegen in het bestemmingsplan Duinreep 2003, zijnde 
het gebied gelegen ten westen van de Zanddijk, ten noorden van de gemeente Zijpe, ten zuiden van 
de (verlengde) Middenvliet en ten oosten van de Noordzee.  
 

Zoals wij u reeds in onze raadsinformatiebrief nr. 45 (2006) hebben medegedeeld, is een gedeelte van 

het bestemmingsplan Duinreep 2003 door Gedeputeerde Staten aan de Goedkeuring onthouden. 

Voor die onderdelen die betrekking hebben op de ruimtelijke ordening stelt de Wet op de Ruimtelijke 

Ordening dat het noodzakelijk is hiervoor binnen één jaar na het onherroepelijk worden van het 

bestemmingsplan i.c. Duinreep 2003, een nieuw bestemmingsplan dient te worden opgesteld dat de 

aan de goedkeuring onthouden onderdelen (repareert) regelt.  

Het bestemmingsplan Duinreep 2003, eerste herziening 2007 voorziet hierin. 

 

In de bijlage staat de planning van het bestemmingsplan.  

 

Met de start van de formele bestemmingsplan procedure zal een exemplaar van het concept-

bestemmingsplan ter kennisname aan u worden voorgelegd.  
 
Den Helder, 3 oktober 2006 

 
 
 Hoogachtend, 
 Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
 
 
 , wnd. burgemeester 
  mr. G.H. Faber 
 
 
 , secretaris 
  drs. A.J. van den Berg 
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Bijlage: Planning 

 

datum     tot 

Augustus 2006 start gesprek 

September 2006 Opdracht formuleren + opdrachtverlening 

Oktober 2006 Inventarisatie 

Oktober 2006 Opstellen plankaart, voorschriften, toelichting 

November 2006 Naar Wethouder   

November 2006 Naar B&W    

November 2006 naar Raad/ commissie S.O. ter kennisneming    

November 2006 Inspraak (o.g.v. inspraakverordening), (6 weken )   

December 2006 plan aanpassen door Planontwikkeling en verwerken reacties inspraak  

Januari 2007 advies naar wethouder en B&W over voortzetting procedure 

Januari 2007 ter visie leggen aan eenieder (o.g.v artikel 23.1 WRO) (6 weken)    

Maart 2007 verwerken reacties inspraak /plan aanpassen 

Maart 2007 plan via wethouder naar B&W voor goedkeuring     

April 2007 

Vaststelling door de Gemeenteraad 

(binnen 8 weken of indien zienswijzen kenbaar is gemaakt binnen 4 maanden) 

Mei 2007 2e ter visielegging (o.g.v. art. 26 WRO) (6 weken)   

Mei 2007 verzending aan G.S. ( binnen 4 weken na raadsbesluit); 

 hoorzitting door G.S n.a.v ingediende zienswijzen 

November 2007 Besluit GS omtrent goedkeuring 

             ( max 12 weken of indien bedenkingen 6 maanden na ontvangst)    

November 2007 3e ter visielegging (o.g.v art. 28.6 WRO) 

             (binnen 2 weken na ontvangst goedkeuring G.S.) (6 weken )   

December 2007 Kennisgeving onherroepelijk goedkeuring bestemmingsplan ( o.g.v. art. 31 WRO) 

 
    
 


