Provinciaal blad nr. 2008 - 68

Rubriek

Uitgegeven op

Inlichtingen bij

V

11 november 2008

dhr. H.J. Arentsen, telefoon 038 499 86 34

Inrichtingsplan Enschede-Noord.
Besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 28 oktober 2008, kenmerk 2008/0147124.

Bekendmaking
Gedeputeerde Staten van Overijssel,

besluiten:
1.

het Inrichtingsplan Enschede-Noord, bestaande uit het ontwerp-Inrichtingsplan en de
wijzigingen daarop, vast te stellen;

2.

de Reactienota ontwerp-Inrichtingsplan Enschede-Noord vast te stellen.

Gedeputeerde Staten voornoemd.

Mogelijkheid van inzien

U kunt het Inrichtingsplan Enschede-Noord, met de Reactienota, inzien tijdens kantooruren van
12 november 2008 tot 24 december 2008 in de gemeentehuizen van Enschede, Hengelo, Oldenzaal
en Dinkelland, bij het Waterschap Regge en Dinkel en in het provinciehuis te Zwolle.
Het Inrichtingsplan Enschede-Noord is ook in te zien via http://provincie.overijssel.nl.
Mogelijkheid van beroep

Belanghebbenden kunnen van 12 november 2008 tot 24 december 2008 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 tenminste:
a.
de naam en het adres van de indiener;
b.
de dagtekening;
c.
een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
d.
de gronden van het beroep.
Verder moet, zo mogelijk, ook een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft
worden overgelegd. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Indien
onverwijlde 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.
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:
a.
de begrenzing van de blokken, bedoeld in artikel 17, derde lid, onderdeel b, WILG;

ISSN 0920-0762

b.
c.
d.

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.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot mevrouw mr. J. Regterschot, provinciaal juridisch
medewerker van de eenheid Landbouw, Natuur en Landschap, telefoon 038 499 85 38.
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.
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