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vaststelling bestemmingsplan "Lint Oude Leede 2"
Geachte mevrouw, mijnheer,
Naar aanleiding van de door (of namens) u naar voren gebrachte zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan
"Lint Oude Leede 2" berichten wij u het volgende.
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 19 februari 2015 besloten het bestemmingsplan overeenkomstig

het ontwerp, zoals dat met ingang van 9 oktober 2014 gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen, met
inachtneming van de wijzigingen daarop - zoals verwoord in de Staat van wijzigingen - gewijzigd vast te stellen.
Daarbij is tevens door de raad op de door u naar voren gebrachte zienswijze beslist. Bijgaand treft u een afschrift
van dit raadsbesluit, een afschrift van de beantwoording van uw zienswijze en de Staat van wijzigingen (zonder
bijlagen).
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt momenteel, voor een termijn van zes weken, ter beoordeling bij de
inspecteur ruimtelijke ordening (de inspecteur) en Gedeputeerde Staten. Binnen deze termijn worden
Gedeputeerde Staten/de inspecteur in de gelegenheid gesteld een aanwijzing te geven waarbij bepaalde
onderdelen uit het vastgestelde plan kunnen worden gehaald. Het vaststellingsbesluit, al dan niet vergezeld van
een aanwijzingsbesluit, zal vermoedelijk met ingang van donderdag2 april 2015 gedurende een termijn van zes
weken, voor eenieder ter inzage worden gelegd. Wij raden u dan ook aan, ten behoeve van het verloop van de
verdere procedure, de Telstar van woensdag 1 april a.s. in de gaten te houden. ln de publicatie staat ook op welke
manier u de stukken in kunt zien.

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kunnen zij die een ontvankelijke zienswijze bij de
gemeenteraad hebben ingediend beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Daarnaast kan eenieder beroep instellen voor zover dat beroep zich richt tegen wijzigingen die de gemeenteraad
bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft aangebracht.
er op u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.

en wethouders van Pijnacker-Nootdorp,

Ruimtelijke zaken

