
 

 

 

 

 

 

VERLEENDE VRIJSTELLINGEN 
 
 
Burgemeester en wethouders van Berkelland maken bekend dat zij hebben besloten om met 
toepassing van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen 
van: 

- het bestemmingsplan “Leusinkbrink/Oostelijke verbindingsweg” voor de bouw van 
acht woningen (incl. het bouwrijp maken), groenaanplant en de omlegging van een 
fietspad in de strook tussen de Enkeerdlaan en de Leusinkbrink (voormalige Kaapdijk) te 
Ruurlo; 

- het bestemmingsplan “Buitengebied 1995” (Ruurlo) voor de vorming van nieuwe 
natuur op de percelen Hoge Scheiddijk 7 en een perceel ten noorden van de 
Baksmaatdijk tussen de Lage Scheiddijk en de Slinge. 

 
Deze vrijstellingsbesluiten liggen met ingang van 2 mei 2007 gedurende de beroepstermijn 
ter inzage in de Gemeentewinkel, Marktstraat 1 te Borculo. Tegen een besluit kunnen 
belanghebbenden, uitgezonderd belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden 
verweten dat zij geen zienswijzen tegen het ontwerp-besluit naar voren hebben gebracht, 
beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, Postbus 
205, 7200 AE te Zutphen. De beroepstermijn vangt aan op 3 mei 2007 en duurt voort tot en 
met 13 juni 2007. 
Voor zover deze besluiten betrekking hebben op bouwwerken waarvoor overeenkomstig de 
Woningwet een bouwvergunning vereist is of op werkzaamheden waarvoor overeenkomstig 
de voorschriften van het bestemmingsplan “Buitengebied 1995” een aanlegvergunning 
vereist is, kan tegen die onderdelen van deze besluiten een bezwaarschrift worden 
ingediend bij burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA te 
Borculo. Het indienen van een bezwaarschrift tegen een eventueel vereiste bouw- of 
aanlegvergunning is pas mogelijk nadat een besluit zal zijn genomen op de aan te vragen 
bouw- of aanlegvergunning. 
 
 
 
Op 1 mei 2007 publiceren in: 

 Achterhoek Nieuws/Berkelbericht 
 

 
 
Afschrift aan: 

- Archief        bij de archiefstukken) 
- Publicatiebord Borculo: t/m 13 juni 2007   via bodedienst 
- Gemeentewinkel       bij de ter inzage liggende stukken 
- Achterhoek Nieuws/Berkelbericht    via de O-folder 

 


