
achtkarspelen
GEMEENTE

Vaststellingsbesluit Wijzigingsplan De We dze 2Za
en 22a-1 te Twijzel

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Achtkarspelen;

overwegende dat:

doorverzoekers op 14juni 2019 een aanvraag is ingediend voor het wijzigen van de
bestemming op het perceel De Wedze 22a een 22a-I te Twijzel van een
bedrijfsbestemming naar een woonbestemming.

de huidige bestemming van het betreffende gebied'Bedrijf-1'(artikel 11 uit het
bestemmingsplan (moederplan) Buitengebied 2OL4)) is en dat het initiatief in strijd is
met de regels behorende bij deze bestemming;

in artikel 11 van het bestemmingsplan Buitengebied 2OL4 een wijzigingsbevoegdheid is
opgenomen om de bestemming te wijzigen van een'Bedrijf-1' bestemming naar de
bestemming'Wonen' (artikel 11.7 lid c);

de toelichting, regels en verbeelding in het Wijzigingsplan De Wedze 22a en 22a-I te
Twijzel zijn opgenomen;

voor de ruimtelijke onderbouwing/ motivering wordt verwezen naar de toelichting bij het
Wijzigingsplan De Wedze 22a en 22a-L te Twijzel;

het verantwoord wordt geacht om in dit geval toepassing te geven aan de
wijzigingsbevoegdheid ex artikel 3.6 lid 1 onder a Wet ruimtelijke ordening;

tijdens de periode van terinzagelegging van het ontwerpwijzigingsplan, die liep van 12
september tot en met 23 oktober 2oL9, geen zienswijze(n) is/zijn ingediend;

er geen wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-wijzigingsplan zijn aangebracht:
het wijzigingsplan derhalve ongewijzigd kan worden vastgesteld;

gelet op het bepaalde in artikel 3.6.1a van de Wet ruimtelijke ordening en de relevante
regels in het Bestemmingsplan Buitengebied met identificatienummer
NL.IMRO.0059.BPBgBuitengebiedl3-VG01 van de gemeente Achtkarspelen, zoals dit op 6
maart 2Ot4 door de gemeenteraad is vastgesteld en op 11juni 2014 in werking is
getreden;



Besluit:

1. het Wijzigingsplan De Wedze 22a en 22a-L te Twijzel, overeenkomstig het
geometrisch bepaalde planobject als vervat in het GMl-bestand met IDN
N L. I M RO.0OS9.WPTwDeW edze22a-VG0 1 o n g ew ijz i g d vast te ste I le n .
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