Vaststelling bestemmingsplan molen De Rietvink te Nijetrijne en de partiële herziening
molenbeschermingszone molen De Rietvink te Nijetrijne
Burgemeester en wethouders van de gemeente Weststellingwerf maken bekend dat de gemeenteraad
in haar vergadering van 3 maart 2014 het bestemmingsplan molen De Rietvink te Nijetrijne en de
partiële herziening molenbeschermingszone molen De Rietvink te Nijetrijne gewijzigd heeft
vastgesteld. De wijzigingen hebben betrekking op (beperkte) aanpassingen in de toelichting en de
regels. Aan het toetsingskader (regels bestemmingsplan molen de Rietvink) is aan de
begripsbepalingen het begrip “Theetuin” toegevoegd en is een gebruiksbepaling inzake het bijgebouw
opgenomen.
De bestemmingsplannen, bestaande uit één toelichting en 2 plankaarten met voorschriften c.q. regels,
voorzien in een planologisch kader voor de realisatie van een bijgebouw van 75m2 bij de molen aan
de Veendijk 6 te Nijetrijne, kadastraal bekend ODT J 528 t/m 230, de verruiming van de
openingstijden van de theetuin bij de molen naar 1200 uur per jaar en de vaststelling van een
molenbeschermingszone in een zone van 400 meter rondom de molen.
Terinzagelegging
De bestemmingsplannen kunnen vanaf donderdag 27 maart 2014 gedurende een termijn van zes
weken (t/m woensdag 7 mei 2014) worden ingezien bij de publieksbalie van de gemeente
Weststellingwerf, bezoekadres Griffioenpark 1, 8471 KR te Wolvega. De bestemmingsplannen zijn
ook via de websites www.weststellingwerf.nl/bestemmingsplannen en
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0098.BPMolenbiotoop-VA01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0098.BPMolenDeRietvink-VA01
te raadplegen.
Beroepsmogelijkheid
Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze
kenbaar maakte, tegen de bovengenoemde besluiten beroep indienen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Beroep staat ook
open voor belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om
een zienswijze in te dienen. Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten:
naam en adres van de indiener, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep
zich richt en de gronden van het beroep. Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift is
griffierecht verschuldigd. Als u beroep instelt, heeft dit geen schorsende werking. De besluiten treden
in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de
beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. U kunt bij afzonderlijke brief aan
de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken om een
voorlopige voorziening. Indien dit verzoek binnen de beroepstermijn is ingediend, dan treedt het
besluit niet eerder in werking dan voordat op dat verzoek is beslist.

