
 

 

Mededeling in het kader van de uitvoering van het project Rijnlandroute  

 

Op grond van artikel 3.33 , lid 1 en lid 4 Wet ruimtelijke ordening (Wro)  in samenhang 

met artikel 3.31 lid 1 Wro bevordert het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-

Holland een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om 

vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de 

uitvoering van een Provinciaal Inpassingsplan. Op deze besluiten is de Crisis- en 

Herstelwet van toepassing.  

 

In het kader van deze coördinatie geeft het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-

Holland kennis van het feit dat de volgende besluiten zijn genomen.   

 

Welke besluiten zijn genomen en liggen ter inzage? 

De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij 

Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio 

Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk. 

 

Voor de uitvoering van het Provinciaal Inpassingsplan Rijnlandroute zijn onderstaande 

besluiten genomen, overeenkomstig de procedure van artikel 3.31 lid 3 Wro in 

samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. 

 

1. Bij besluit van 14 december 2016 (WABO 161239/2281215 OLO) is door 

burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden aan de provincie Zuid-

Holland een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht verleend dat bestaat uit de volgende activiteiten: 

 Het bouwen van een bouwwerk 

 Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het 

bestemmingsplan 

 Het uitvoeren van een werk geen bouwwerk zijnde 

 Het maken van een uitweg 

ten behoeve van het project “ het bouwen van een gemaal” op de locatie 

Oostvlietpolder, ter hoogte van de Vlietweg 7 te Leiden. 

 

2. Bij besluit van 14 december 2016 (WABO 161964/2402599 OLO) is door 

burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden aan de provincie Zuid-

Holland een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht dat bestaat uit de volgende activiteiten: 

 Het bouwen van een bouwwerk 

 Het uitvoeren van een werk geen bouwwerk zijnde 

 Het vellen of doen vellen van een houtopstand 

ten behoeve van het project “Het aanbrengen van beschoeiing en het kappen van 

twee bomen”  op de locatie Oostvlietpolder, ter hoogte van de Vlietweg 7 te 

Leiden. 

 

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?  

De besluiten en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 30 december 2016 tot 

en met 9 februari 2017 ter inzage bij de gemeente Leiden, Stadsbouwhuis, Langegracht 

72 te Leiden en Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Leiden. Daarnaast zijn de stukken digitaal 

raadpleegbaar in pdf op www.leiden.nl/uitgebreidewaboprocedures.  

http://www.leiden.nl/uitgebreidewaboprocedures


 

 

Het besluit met kenmerk WABO 161239/2281215 is tevens te raadplegen op 

www.ruimtelijkeplannen.nl 

 

Hoe kunnen belanghebbenden beroep indienen?  

Van 31 december 2016 tot en met 10 februari 2017 staat voor belanghebbenden beroep 

open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het instellen van 

beroep tegen de besluiten geschiedt door indiening van een ondertekend beroepschrift 

dat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving 

van het besluit waartegen het is gericht, alsmede de gronden van het beroep bevat.  

 

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.  

 

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: 

 naam en adres van de indiener; 

 de dagtekening;  

 de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, dat wil zeggen in 

ieder geval de vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen 

en zo mogelijk datum en kenmerk van het besluit;  

 een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen. 

 

Tevens dient ten behoeve van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State zo 

mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht te worden 

overgelegd.  

 

Op deze besluiten is hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit 

betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke zijn 

beroepsgronden zijn. Na afloop van de beroepstermijn kunnen deze gronden niet meer 

worden aangevuld. In het beroepschrift dient tevens te worden vermeld dat de Crisis- en 

herstelwet van toepassing is.  

 

Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet.  

 

Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een 

voorlopige voorziening, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing van het besluit. Het 

verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.  

 

Het verzoek dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten: 

 naam en adres van de indiener; 

 de dagtekening;  

 een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, dat wil zeggen 

in ieder geval de vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft 

genomen en de datum en nummer of kenmerk van het besluit; 

 de gronden van het verzoek (motivering). 

 

Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoekschrift om een voorlopige 

voorziening is griffierecht verschuldigd.  

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


 

 

Meer informatie? 

Nadere informatie kunt u inwinnen bij het servicepunt Bouwen en Wonen, Langegracht 

72, Leiden. Openingstijden en overige contactgegevens zijn te vinden via 

http://gemeente.leiden.nl/contact. De gemeente Leiden is op werkdagen bereikbaar via 

telefoonnummer 14 071. 

 

 


