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Geachte heer, mevrouw,
U hebt een zienswijze ingediend op het bestemmingsplan Tiel West. Dit bestemmingsplan is op
15 februari 2012 door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld. Met deze brief informeer ik u
over dit besluit en over het vervolg proces.
Besluit en zienswijzen
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan Tiel West gewijzigd vastgesteld. Daarbij is ook
het standpunt bepaald over alle zienswijzen, waaronder die van u. Voor de volledige
beantwoording van de zienswijzen, verwijs ik naar het advies hoorcommissie dat in de bijlage
van het vaststellingsbesluit is opgenomen.
Vervolg proces
Omdat het bestemmingsplan 'Tiel West' gewijzigd is vastgesteld, kan wettelijk de publicatie
hiervan pas over 6 weken plaatsvinden. Naar verwachting is dat op 30 maart 2012.
Het bestemmingsplan ligt vervolgens gedurende 6 weken ter inzage. U kunt desgewenst pas
tijdens de termijn van ter inzage legging schriftelijk tegen het vastgestelde bestemmingsplan
beroep instellen. Hoe u dit doet, leest u in de bijlage 'in beroep'.
Meer informatie
Wanneer u nog vragen hebt naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met de
heer D. Kramer. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (0344) 637 212.
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In beroep?
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Na vaststelling vali/een bestemmingsplan wordt dit gepubliceerd in de openbare mededelingen
in de Zakengids en op de websites www.staatsvcourant.nl en www.tiel.nl. Het vastgestelde
bestemmingsplan wordt vervolgens gedurende 6 weken ter inzage gelegd bij het
omgevingsloket in het Klanten Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 te Tiel. Ook is het plan in
te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke website www.tiel.nl.
Wie kan beroep instellen?
Beroep kan worden ingediend door:
belanghebbenden die tijdig zienswijzen kenbaar hebben gemaakt bij de gemeenteraad;
belanghebbenden met betrekking tot wijzigingen die bij vaststelling in het bestemmingsplan
zijn aangebracht;
belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig
zienswijzen kenbaar te maken bij de gemeenteraad.
Hoe kan ik beroep instellen?
Gedurende inzage termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In het beroepschrift moet uw naam en
adres en de datum worden vermeld, evenals een omschrijving van het besluit waartegen het
beroep is gericht.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na
die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen deze termijn - naast het indienen van
beroep - een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) is ingediend bij de Voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

