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Omgevingsvergunning 

woon-/zorggebouw en 

appartementengebouw Ds. van 

Koetsveldstraat, Berkel en Rodenrijs, 

Lansingerland

 

 

Hierbij maakt het college van de gemeente Lansingerland bekend dat de uitgebreide omgevingsver-
gunning voor de bouw van een woon-/zorggebouw en een appartementengebouw aan de Ds. van 
Koetsveldstraat, met identificatienummer NL.IMRO.1621.BP0009P01-VAST, is verleend op 25 februari 
2013.

Beschrijving project 

Het project betreft de bouw van 29 sociale huur appartementen en 30 eenheden voor begeleid wonen 
met maatschappelijke voorzieningen. De afwijking van het geldende bestemmingsplan is noodzakelijk 
vanwege de functie, de hoogte en situering van de gebouwen.

Inzage 

U kunt de desbetreffende stukken met ingang van donderdag 7 maart 2013 tot en met donderdag 
18 april 2013 inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
De stukken zijn ook te raadplegen op de gemeentelijke site, www.lansingerland.nl; onder wonen en 
omgeving (bestemmingsplannen), lopende procedures Berkel en Rodenrijs.
U kunt de stukken ook inzien in het gemeentehuis in Bergschenhoek, Tobias Asserlaan 1 en het 
servicepunt in Bleiswijk, Dorpsstraat 7. Openingstijden Bergschenhoek: op werkdagen van 9.00 uur tot 
17.00 uur, op dinsdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 
uur. Openingstijden Bleiswijk: maandag en woensdag van 13.00 tot 17.00 uur en op vrijdagavond van 
18.00 tot 20.00 uur. Wilt u de betreffende stukken buiten genoemde tijden inzien of een nadere 
toelichting wensen op de betreffende stukken, dan dient u telefonisch een afspraak te maken via 
telefoonnummer 14 010.

Beroep 

Belanghebbenden kunnen van 8 maart 2013 tot en met 18 april 2013 beroep instellen bij de Rechtbank 
Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM ROTTERDAM.

U dient:
• tijdig bij het college een zienswijze naar voren te hebben gebracht óf het moet u redelijkerwijs niet 

te verwijten zijn dat u dat niet heeft gedaan;
• het beroepschrift te voorzien van naam, adres en datum;
• het bestreden besluit te omschrijven en daarvan een kopie mee te sturen;
• de redenen van uw beroep te geven, aanvulling daarvan na afloop van de beroepstermijn is niet 

mogelijk omdat afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is op dit 
besluit;

• het beroepschrift te ondertekenen.
Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde 
site voor de precieze voorwaarden.

Is een beroepschrift ingediend, dan kan tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet 
bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Rotterdam. Het adres van de Voorzieningenrechter is hetzelfde als van de Recht-
bank.
Als geen voorlopige voorziening wordt getroffen, treedt de omgevingsvergunning in werking op 
19 april 2013.
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