Zonder stemming vastgesteld
3/201-1--

Nr. A.2
Ing.

10 MRT 2011

Provinciale Staten van GThingen: Lol a Ti-aaknr.:
JL

te

Overwegende dat het ontwerp-inpassingsplan Wegomlegging N355 (Noordhorn - ZuIdhorn)'
overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht met ingang van 30 september 2010 gedurende een periode van zes
weken ter inzage heeft gelegen;
dat gedurende de periode van terinzagelegging in totaal 17 zienswijzen zijn ingediend;
gelezen de Voordracht van Gedeputeerde Staten van 25 januari 2011, nr. 2010-68.894, RP;
gelet op artikel 3.26 van de Wet ruimtefijke ordening, de artikeien 1.2.1 tot en met 1.2.6 van het
Besluit ruimtelijke ordening, artikel 1.1 lid 1 sub a van de Crisis- en herstelwet, artikel 11 van het
Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

BESLUITEN:

1. de bijgevoegde Zienswijzennota behorend bij het 'Inpassingsplan Wegomlegging N355
(Noordhorn - Zuidhorn)' vast te stellen;
2.

het Thpassingsplan Wegomlegging N355 (Noordhorn - Zuidhorn) met bijbehorende toelichtIng,
zoals dit plan is vervat in cie bij dit besluit behorende en als zodang gewaarmerkte regels
verbeelding, digitaal vervat in het GML-bestand NLIMR0.9920.IP0056WEGOMLEGN355VA01, gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-inpassingsplan zoals dat ter inzage heeft
gelegen, vast te stellen;
voor de locatie van de geometrisch bepaalde planobjecten is gebruik gemaakt van een
ondergrond welke is ontleend aan de Grootschalige Basiskaart Nederland;

3. dat ingevoIge artikel 3.26, lid 5, van de Wet ruimtelijke ordening de raad van de gemeente
Zuidhorn tot 9 maart 2020 geen bestemmingsplan voor de betrokken gronden mag vaststellen;
4.

dat ingevolge artikel 1.1 lid 1 sub a van de Crisis- en herstelwet, afdeling 2 van hoofolstuk 1 van
de Crisis- en herstelwet op het I lnpassingsplan Wegomiegging N355 (Noordhorn - Zuidhorn)'
van toepassing is.

Groningen, 9 maart 2011
Provinciale Staten voornoemd:

, voorzitter.

, griffier.
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