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Bij besluit van heden hebben wij bovengenoemd bestemmingsplan gedeeltelijk goedgekeurd.

Voor onze overwegingen verwijzen wij u naar ans besluit dat in afschrift hierbij gaa!. Wij

attenderen u daarbij op het volgende.

Deze brief dient te worden beschouwd als de bekendmaking als bedoeld in artikel 28, lid 5, van

de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). Op grand van artikel 28, lid 6, van de WRO dient ons

besluit met het bestemmingsplan met ingang van de zesde week na deze bekendmaking

gedurende zes weken op de gemeentesecretarie ter inzage te worden gelegd. Op hel moment

van terinzagelegging begint ook de beroepstennijn, die zes weken duurt. Gedurende die lennijn

kunnen belanghebbenden die zich lijdig tot ons college hebben gewend, belanghebbenden die

kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staal waren en belanghebbenden die

bezwaar hebben tegen een onthouding van goedkeuring, beroep instellen bij de Afdeling

bestuursrechtspraak van de Raad van State.
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De dag nadat de beroepstermijn is afgelopen, wordt ons beslult van kracht (artikel 28, lid 7, van

de WRO), tenzij gedurende die lennijn naast het indienen van een beroep levens bij de Voorzitter

van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopige

voorziening wordt gedaan (arlikel 56b, lid 1, van de WRO, artikel 36 van de Wet op de Raad van

Slate juncto artikel 8:81 van de Aigemene wet bestuursrecht). Indien dat hel geval is, wordt ons

besluil niel van kracht voordat op dal verzoek is beslis!.



provincicHoLLAND
ZUID

Voor het overige verwijzen wij u naar de tekst van de gemeentelijke kennisgeving die in de

Staatscourant en in een of meer plaatselijke bladen zal worden gepiaatst.

Hoogachtend,

212

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,

M.H.J. van Wieringen-Wagenaar

voorzitter,,

OJt.
J. Franssen

VERZONDEN 20 OEC, ZODI


