Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Geachte heer

woensdag 9 maart 2016 11:33
RE: ontwerpbestemmingsplan Laan van Romen 25 in Berkel en Rodenrijs

,

Bij e-mailbericht van 7 maart 2016 hebben wij het bovengenoemd ontwerpbestemmingsplan ontvangen. Het
voornoemde plan is door ons getoetst aan het huidige externe veiligheidsbeleid.
Op grond van deze toetsing komen wij tot de conclusie dat het plangebied buiten de 1% letaliteitgrens van onze
dichtst bij gelegen aardgastransportleiding valt. Daarmee staat vast dat deze leiding geen invloed heeft op de
verdere planontwikkeling.
Ter informatie wijzen wij u erop dat met ingang van 1 januari 2016 delen van de eigendommen van Gasunie
Transport Services B.V. onder algemene titel overgegaan zijn naar Gasunie Grid Services B.V. Deze reactie wordt
namens beiden (verder: Gasunie) ingediend, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft. Alle correspondentie
kan plaatsvinden via het postadres van Gasunie Transport Services B.V.
Met vriendelijke groet,

Omgevingsmanagement West

Van:

Onderwerp: ontwerpbestemmingsplan Laan van Romen 25 in Berkel en Rodenrijs
Geachte heer/mevrouw,
Op 12 november 2015 bent u geïnformeerd over de inzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan 'Laan van
Romen 25'. U bent in de gelegenheid gesteld een vooroverlegreactie te sturen. Inmiddels is het
ontwerpbestemmingsplan gereed.

Beschrijving bestemmingsplan
Het plangebied betreft het perceel Laan van Romen 25 in het centrum van Berkel en Rodenrijs. Het
bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologisch kader voor de bouw van een appartementengebouw met 19
seniorenwoningen.
Inzage
1

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 8 maart t/m 18 april 2016 ter inzage. De stukken zijn in te zien op
www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke website www.lansingerland.nl.
Zienswijze
Een ieder kan gedurende de inzagetermijn een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Lansingerland, Postbus
1, 2650 AA Berkel en Rodenrijs.
In bijgevoegde bekendmaking vindt u meer informatie. Ook is het ontwerpraadsbesluit bijgevoegd.
Vragen
Voor vragen kunt u contact met mij opnemen.

Met een vriendelijke groet,
gemeente Lansingerland

Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling

---------De gemeente Lansingerland streeft naar een optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van
vragen. Voor meer informatie over de gemeente Lansingerland en onze gemeentelijke producten en diensten
kunt u terecht op http://www.lansingerland.nl. Voor vragen, meldingen en suggesties kunt u ons bellen op
werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur op 14 010.
This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or privileged
information. If you receive this communication unintentionally, please let us know by reply immediately.
N.V. Nederlandse Gasunie does not guarantee that the information sent with this E-mail is correct and does
not accept any liability for damages related thereto.
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