uw kenmerk
uw brief van
ons kenmerk
inlichtingen bij

19.050010
mr. E.S. de Voogd

doorkiesnummer

Programmabureau RijswijkBuiten

AANTEKENEN MET BERICHT VAN ONTVANGST
Zijne Majesteit de Koning
Door tussenkomst van de Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties,
Rijkswaterstaat Corporate Dienst,
Afdeling BJV Publiekrecht
Postbus 2232
3500 GE UTRECHT

Bezoekadres: Van Rijnweg 1d
Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk
Telefoon (070) 326 19 75
Fax (070) 326 10 20
rijswijkbuiten@rijswijk.nl
www.rijswijkbuiten.nl
iban BNG: NL15BNGH0285007424

3500GE2232

betreft

voordracht van het verzoek van de gemeente
Rijswijk tot het nemen van een
onteigeningsbesluit voor een perceel dat
benodigd is voor de realisering van het
bestemmingsplan "Sion - 't Haantje, tweede
herziening van 6 maart 2018 en het door
burgemeester en wethouders op 14 mei 2019
vastgestelde uitwerkingsplan "'t Haantje Midden"
te Rijswijk

datum
bijlage(n)

Majesteit,
Hierbij dragen wij u ter besluitvorming voor, het besluit van de gemeenteraad van Rijswijk (ZH) tot
onteigening van een perceel in Rijswijk. De voorgestelde onteigening is noodzakelijk voor de uitvoering
van het bestemmingsplan “Sion - ‘t Haantje”, tweede herziening van 6 maart 2018 en het uitwerkingsplan
“ ’t Haantje Midden”. Dit uitwerkingsplan is thans nog niet onherroepelijk.
Bij het indienen van dit verzoek maken wij gebruik van de “Handreiking Administratieve
Onteigeningsprocedure van 16-01-2016 en de daarbij behorende (digitale) formulieren. Alle benodigde
formulieren en bescheiden zijn bij dit verzoek gevoegd.
Wij trachten ook thans nog via minnelijk overleg met de huurder van het perceel overeenstemming te
bereiken. Mocht blijken dat overeenstemming wordt bereikt, dan stellen wij u daarvan op de hoogte en
zullen wij deze aan u gerichte voordracht intrekken.
Indien u behalve de bijgevoegde formulieren en bescheiden nog andere gegevens wenst te ontvangen,
dan vernemen wij dit graag van u.
In afwachting van een spoedige beslissing Uwerzijds,
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders,
Handelend in opdracht van de gemeenteraad van Rijswijk (ZH),
de secretaris,
de burgemeester

drs. M. Middendorp MPC

drs. M.J. Bezuijen

S.v.p. bij correspondentie datum en kenmerk van deze brief vermelden
en richten aan: Gemeente Rijswijk, RWB, Postbus 5305, 2280 HH
Rijswijk
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