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Vastgesteld bestemmingsplan
‘Netelhorst’, Hattem

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad op 26 augustus 2013 het bestemmingsplan “Netelhorst” heeft vastgesteld. Het plan is ten
opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vastgesteld.

Doel van het plan
Het bestemmingsplan “Netelhorst” voorziet in de actualisering van het planologische regime van het
bedrijventerrein Netelhorst aan de Hilsdijk te Hattem.

Wijzigingen
De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het plan wijzigingen aangebracht ten opzichte van het
ontwerp. De wijzigingen betreffen de volgende:

Regels
Aan de regels is Artikel 7 ‘Leiding – Gas’ toegevoegd.

Verbeelding
Op de verbeelding is de ligging van de gastransportleiding met een dubbelbestemming ‘Leiding-Gas’
aangegeven. Tevens is de hartlijn van de leiding aangegeven.

Toelichting
Als gevolg van de wijzigingen van het plan is paragraaf 4.27 ‘Externe Veiligheid’ van de toelichting
eveneens aangevuld.

Inzagetermijn
De betreffende stukken liggen met ingang van donderdag 12 september 2013 gedurende zes weken
voor een ieder ter inzage in het stadhuis bij de balie Vergunningverlening en Handhaving (tot en met
woensdag 23 oktober 2013). De balie is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot
12.30 uur en op woensdagen tevens van 13.30 uur tot 17.00 uur. Het bestemmingsplan is ook digitaal
te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.hattem.nl. De bestanden van het bestemmingsplan kunt u digitaal verkrijgen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/index onder “bronhouder”
Hattem.

Beroep
Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende, die tijdig zijn zienswijze bij
de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, aan wie redelijkerwijs niet
kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto
afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft
gebracht, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de
beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de
voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend. Het bestemmingsplan treedt dan pas in werking nadat op het verzoek is beslist.
Het college van de gemeente Hattem,
11 september 2013
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