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 Goedkeuring corredieve herziening Elsbroekerpolder
 Geacht college,
 Op 30 oldober 2009 ontvingen wij van u het vastgestelde bestemmingsplan ''Correctieve
 heciening Elsbroekepoldef'. U heeft hiervoor een procedure gevolgd op grond van de oude wet
 op de ruimtelijke ordening (WRCI) en op grond van artikel 28 van deze wet het plan ter
 goedkeurin: aan ons'aangeboden.
 Omdat het on|erpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen na invoering van de nieuwe wet op
 de ruimtelijke ordening (Wro) had een procedure op grond van deze nieuwe wet gevolgd moeten
 worden.
 U Iegt adikel 8.1.3 van het Bro ten grondslag aan de nu gevolgde procedure. Dit adikel bepaalt
 dat, indien ingevolge adikel 30 WRO een nieuw plan moet worden vastgesteld dit plan, in
 afwijking van adikelen 1 .2.3. en 1 .2.4., mag worden vormgegeven, ingericht en beschikbaar
 gestetd op de wijze waarop het bestemmingsplan ter reparatie waarvan het nieuwe plan strekt, is
 vormgegeven ingericht en beschikbaar gestelö. Er werdt zodoende gesproken over een
 vo|vereiste en niet over de te volgen procedure. Dit blijkt ook uit de inhoud van de betre|ende
 artikelen. Artikel 1.2.3. stelt de verplichting dat plannen Iangs elektronische weg worden
 vastgesteld en beschikbaar gesteld. Artikel 1 .2.4. geeft richtlijnen ten aanzien van de te gebruiken
 ondergrond. De Nota van toelichting bij het besluit tot uitvoering van de Wro bevestigt dit
 nogmaals in onderstaande passage.
 Bezoekadres
 Zuid-||landplein 1
 2596 |VC Den |aag
 ï'D/t betekent dat het repa|tieplan zelf wel volgens het nieuwe recht wordt vastgesteld (geen
 Tram 9 en bussen 1 8
 ' goedkeunhg, wel eventueel een explol'tattèplan), maar dat door rr?ltftfe/ van een apade
 22, 65 stoppen dichtbij
 het pxwnaehuis. vanaf voociening in de onderhavèe oveçangsbepaling de vormgeving en inlkhting nog op oude wlze
 Mation Den Haag cs is mogen plaatsvinden. Het œparat|'eplan kan aldus weer een geheel vormen met het plan waarop
 lhet tien minulen lopen.
 het betrekking heeft?
 De parkeerruimte voor
 auto's is beperkt.
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 Het plan valt tevens niet onder de, binnen de invoe|ngswet, genoemde gevallen waarvoor GS
 nog goedkeuring moeten verlenen.
 Gezien bovenstaande kunnen wij niet voldoen aan uw verzoek omtrent goedkeuring ex adikel 28
 WRO. Wij vragen u een nieuwe procedure te starten op grond van de Wro.
 Hoogachtend,
 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
 voor dezen,
 mr. C. Verwijs
 Hoofd bureau On|ikkeling en realisatie
 Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekenl'ng in de brietk
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