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Kennisgeving
Gedeputeerde Staten van Overijssel,

besluiten:
1.
2.

het inrichtingsplan deelgebied Scheerwolde Noordwest Overijssel vast te stellen;
de reactienota Inrichtingsplan deelgebied Scheerwolde Noordwest Overijssel, voorzover
die betrekking heeft op het inrichtingsplan Scheerwolde of het MER, vast te stellen.

Mogelijkheid van inzien

Het vastgestelde Inrichtingsplan deelgebied Scheerwolde Noordwest Overijssel leggen wij in
de periode van 20 augustus tot en met 1 oktober 2012 ter inzage. Tijdens kantooruren kunt u
het vastgestelde plan inzien op de volgende locaties:
Gemeente Steenwijkerland, Vendelweg 1 te Steenwijk;
Provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle;
Waterschap Reest en Wieden, Blankenstein 540 te Meppel.
Daarnaast zijn de stukken ook digitaal beschikbaar via: www.noordwestoverijssel.nl.
Mogelijkheid van beroep

Belanghebbenden kunnen van 20 augustus tot en met 1 oktober 2012 beroep instellen tegen
het besluit bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500
EA ’s Gravenhage.
Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste:
de naam en het adres van de indiener;
de dagtekening;
een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
de gronden van het beroep.
Verder moet zo mogelijk ook een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft
worden overlegd. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.
Indien omverwijlde spoed dat vereist, is het mogelijk een voorlopige voorziening aan te
vragen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak. In dat geval is extra griffierecht
verschuldigd. Voorwaarde is dat er een beroepschrift is ingediend.
Samenhang met andere plannen

Van 12 april tot en met 24 mei 2012 hebben het ontwerpinrichtingsplan Scheerwolde en het
ontwerp-MER voor de Landinrichting Scheerwolde ter inzage gelegen samen met:
het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied landinrichting Wetering Oost,
het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied landinrichting Wetering West,
het ontwerpwatergebiedsplannen Wetering Oost en West, waterberging en
natuurontwikkeling,

het ontwerpwatergebiedsplan landbouwpolders Scheerwolde.
Bij deze ter inzage legging traden Gedeputeerde Staten op als coördinerend bevoegd gezag.
De hierboven genoemde plannen worden deze keer niet gezamenlijk ter inzage gelegd, maar
doorlopen ieder een eigen traject.
De twee ontwerpbestemmingsplannen moeten nog door de gemeenteraad van
Steenwijkerland worden vastgesteld. Dit is gepland op 10 juli 2012.
De ontwerpwatergebiedsplannen moeten nog door het Algemeen Bestuur van waterschap
Reest en Wieden worden vastgesteld. Deze vaststelling is gepland op 28 augustus 2012.
Bij haar besluiten zullen de gemeenteraad van Steenwijkerland en het Algemeen bestuur van
waterschap Reest en Wieden ook de reactienota vaststellen voor zover die betrekking heeft op
respectievelijk de bestemmingsplannen Buitengebied Wetering Oost en Buitengebied Wetering
West en de genoemde watergebiedsplannen.
Beroepsgronden

Artikel 19 van de Wet Inrichting Landelijk Gebied bepaalt dat tegen een besluit tot vaststelling
van een inrichtingsplan een belanghebbende alleen beroep in kan stellen bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor zover het betreft:
 de begrenzing van de blokken, bedoeld in artikel 17, derde lid, onderdeel b WILG;
 de aanduiding van voorzieningen, bedoeld in artikel 17, tweede lid, onderdeel b WILG,
inhoudende de toepassing van korting als bedoeld in artikel 56, eerste lid WILG;
 de toewijzing van eigendom, beheer en onderhoud van voorzieningen van openbaar nut,
bedoeld in artikel 28 WILG;
 de aanduiding van wegen met de daartoe behorende kunstwerken, bedoeld in artikel 33,
eerste lid WILG, en de opname van wegen met de daartoe behorende kunstwerken als
openbare weg, bedoeld in artikel 33, tweede lid WILG.
Artikel 35 van de Wet Inrichting Landelijk Gebied

Wij maken u attent op artikel 35 van de Wet Inrichting Landelijk Gebied. Dit artikel verbiedt,
vanaf de dag waarop het ontwerp van het Inrichtingsplan ter inzage is gelegd tot de afronding
van het plan, handelingen te verrichten die de verwezenlijking van het Inrichtingsplan ernstig
kunnen belemmeren. Ontheffing hiervan kan worden verleend door Gedeputeerde Staten van
Overijssel.
Inlichtingen

Voor inhoudelijke vragen en de procedure kunt u bellen met de Dienst Landelijk Gebied,
mevrouw M. Leferink, telefoonnummer 06-46141701.

Gedeputeerde Staten voornoemd.
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