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Datum Raad

Portefeuillehouder
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Onderwerp

Verzoek om uitstel bestuurlijke lus reparatie bestemmingsplan Groenzoom, perceel
Noordersingel 127 a

Gevraagde beslissing
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State met bijgaande brief (U19.07499) te verzoeken
de termijn voor het vastleggen van een voorlopige maatbestemming voor Noordersingel 127a in
bestemmingsplan Groenzoom te verlengen tot na de raadsvergadering van 31 oktober 2019.
Toelichting
De advocaat van de eigenaren van het bedrijf aan de Noordersingel 127a had uw commissie Ruimte
een brief gestuurd. Door omstandigheden is die niet bij de commissieleden terecht gekomen en is dus
niet bij de inhoudelijke behandeling betrokken. Daarom heeft de advocaat verzocht het punt op de
volgende raadscyclus opnieuw te behandelen. Daar kunnen wij ons in vinden. Het vereist een formeel
verzoek aan de Raad van State om de termijn van hun opdracht te verlengen. Daartoe dient bijgaande
brief.
Financiële consequenties
Geen.
Verdere procedure
We informeren de advocaat en het bedrijf over ons verzoek; we sturen hen een afschrift van de brief.
De Raad van State zal formeel reageren. We verwachten dat dat positief is, omdat beide partijen het
met uitstel een zijn.
Juridische aspecten
Geen inhoudelijke consequenties.
Extern draagvlak/burgerparticipatie
Geen bijzonderheden.
Duurzaamheid
Niet van toepassing.
Bijlagen
 Brief aan de raad van state: U19.07499
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De raad van de gemeente Lansingerland;
gelezen het bijgaande voorstel
Overwegende dat
Het wenselijk is dat alle beschikbare informatie wordt betrokken bij de inhoudelijke
behandeling van het voorstel;
De wederpartij heeft verzocht om het voorstel opnieuw te agenderen in de volgende
raadscyclus;
De doorlooptijd van de zaak met slechts een aantal weken wordt verlengd;
Gelet op
De Algemene wet bestuursrecht
De tussenuitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 26 juni
2019
Besluit(en)
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State met bijgaande brief (U19.07499) te
verzoeken de termijn voor het vastleggen van een voorlopige maatbestemming voor
Noordersingel 127a in bestemmingsplan Groenzoom te verlengen tot na de raadsvergadering van
31 oktober 2019.
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lansingerland in zijn openbare vergadering
van 3 oktober 2019,
de griffier,

drs. Marijke Walhout

