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Rectificatie ontwerpbestemmingsplan 

Honderdland nabij 5 te Maasdijk, 

Westland

 

 

Deze rectificatie is noodzakelijk omdat het bestemmingsplan “Honderdland nabij 5 te Maasdijk” bij de 
eerdere bekendmaking van het ontwerp op 2 oktober 2014 in verband met een technische storing niet 
tijdig op de website www.ruimtelijkeplannen.nl is gepubliceerd. Hierdoor is het noodzakelijk om het 
bestemmingsplan met de hierbij behorende stukken opnieuw ter inzage te leggen. Hieronder volgt de 
nieuwe publicatie:

Naam: Honderdland nabij 5 te Maasdijk

Soort plan: Bestemmingsplan
Status: Ontwerp
Publicatiedatum: 20 november 2014
Reactietermijn: vrijdag 21 november 2014 t/m vrijdag 2 januari 2015
Nummer:NL.IMRO.1783.OBTHLANDf2HLnb5pbp-ON01
Artikel: 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening en 3.8 Wet ruimtelijke ordening

Omschrijving 

Het bestemmingsplan ‘Honderdland nabij 5 te Maasdijk’ voorziet het wijzigen van de bestemming van 
twee kavels op het perceel Honderdland nabij 5. De twee kavels (kavels 38 en 40) te Maasdijk maken 
onderdeel uit van het toekomstige bedrijventerrein Honderdland fase 2 te Maasdijk. De kavels zijn 
kadastraal bekend onder sectie F, nummers 3854, 1180 (gedeeltelijk), 5061, 4201, 4820, 5422, 5302, 
3155 en 5303.

Wilt u het plan bekijken? 

U kunt plan en bijlagen bekijken via www.140174.nl/ruimtelijkeplannen of via ruimtelijkeplannen.nl. 
Het is ook mogelijk om de stukken op afspraak in te zien bij het Omgevingscontactcentrum. U belt 
hiervoor tijdens kantoortijden op 14 0174.

Wilt u reageren op het plan 

U kunt een zienswijze indienen binnen de reactietermijn. Stuur uw zienswijze naar: Postbus 150, 2670 
AD Naaldwijk t.a.v. de raad, team STB. Het is ook mogelijk om een mondelinge zienswijze in te dienen, 
neem hiervoor contact op met het Omgevingscontactcentrum via 140174.

Alleen als u als belanghebbende tijdig een zienswijze heeft ingediend, kunt u later beroep instellen 
tegen de vaststelling van het bestemmgsplan.
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