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Vaststelling bestemmingsplannen 

Numansgors, Dorp Klaaswaal, 

Cromstrijen

 

 

Burgemeester en wethouders van Cromstrijen maken volgens artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke 
ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 2 juli 2013 de volgende bestemmings-
plannen gewijzigd heeft vastgesteld:
a. Numansgors (kenmerk NL.IMRO.0611.bpNDnumansgors-VG01)

Het bestemmingsplan omvat de gronden van het voormalig recreatiegebied Numansgors. Het 
bestemmingsplan heeft ten doel om de recreatieve bestemming van de gronden om te zetten naar 
een woonbestemming met daarbij behorende erfbebouwingsmogelijkheden. De wijzigingen die de 
gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan aanbracht hebben vooral betrekking op 
het verduidelijken van de mogelijkheden tot het plaatsen van bouwwerken op het achtererfgebied.

b. Dorp Klaaswaal (kenmerk NL.IMRO.0611.dorpklaaswaal-VG01)
Het bestemmingsplan omvat alle gronden van de bebouwde kom van Klaaswaal. Het betreft een 
conserverend bestemmingsplan. De aanpassingen bij de herziening zijn beperkt gebleven tot de 
wijzigingen die zich sedert de vaststelling van het huidige bestemmingsplan hebben voorgedaan, 
en tot de verwerking van de sedertdien gewijzigde ruimtelijk relevante regelgeving.

Ter inzage legging 

Met ingang van 15 juli 2013 tot en met 25 augustus 2013 liggen de vastgestelde bestemmingsplannen, 
inclusief de bijbehorende stukken, voor een ieder ter inzage tijdens de openingstijden van het 
Servicecentrum. De bestemmingsplannen zijn digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl en op 
www.cromstrijen.nl.

Beroep 

Belanghebbenden kunnen tegen deze besluiten schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, wanneer zij:
• tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp van het bestemmingsplan;
• aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze in te dienen
De adressering van het beroepschrift is: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag. De beroepstermijn vangt aan op 16 juli 2013 en loopt tot en met 26 augus-
tus 2013.

Voorlopige voorziening en inwerkingtreding raadsbesluit. 

Tevens kunnen belanghebbenden een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gebeurt dat niet dan treden de bestem-
mingsplannen daags na afloop van de beroepstermijn in werking.
Als tijdens de beroepstermijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening 
(schorsing) is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Voor zowel het indienen van een beroepschrift als voor het behandelen van een verzoek om voorlo-
pige voorziening wordt griffierecht geheven.

Numansdorp, 12 juli 2013
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