
 

 

 

 

 

 
 

Aan Provinciale Staten

Onderwerp

Verlening ontheffing ex art. 3.2 Verordening Ruimte 2014

voor de nieuwbouw van een brandweerkazerne en circa

140 appartementen aan de Schipholweg 130 te Leiden.

 

Geachte Statenleden,

GS brief aan Provinciale

Staten

Contact:

Dhr. C.J.F.M. van den Tillaar
070 - 441 70 31
cjfm.vanden.tillaar@pzh.nl

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602
2509 LP  Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

 
Datum

Zie verzenddatum linksonder  
 
Ons kenmerk

PZH-2018-646785641
DOS-2018-0002594
 
Bijlagen

9

Wij hebben op 22 mei 2018 ontheffing verleend van artikel 2.3.3 van de Verordening ruimte 2014

voor de nieuwbouw van een brandweerkazerne en circa 140 appartementen aan de Schipholweg

130 te Leiden.

 

Op grond van de ‘Protocolafspraken met betrekking tot de Wro bevoegdheden van PS en

GS’ vindt deze besluitvorming plaats onder voorbehoud dat de reacties uit Provinciale Staten

geen aanleiding geven tot heroverweging van voorgenoemd besluit. Hierbij bieden wij u de

ontheffing en onderliggende stukken aan, op basis waarvan u kunt bezien of er volgens u

aanleiding is om de ontheffing te heroverwegen of te bespreken.

 

U hebt na ontvangst van de stukken 10 werkdagen om aan te geven of u deze ontheffing wilt

bespreken in commissie Ruimte en Leefomgeving. Er dienen minstens twee fracties te zijn die dit

kenbaar hebben gemaakt voordat de ontheffing wordt geagendeerd.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

wnd. secretaris, plv. voorzitter,

 

ir. J.C. van Ginkel MCM F. Vermeulen

  

http://www.zuid-holland.nl
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Bijlagen:

- Ontheffing Verordening ruimte 2014 voor de nieuwbouw van een brandweerkazerne en circa

140 appartementen aan de Schipholweg 130 te Leiden

- Brief ontheffingsverzoek Schipholweg 130 van BenW Leiden aan GS Zuid-Holland

- Brief BenW Leiden aan gemeenteraad Leiden m.b.t. ontheffingsverzoek Schipholweg 130

Leiden

- Haalbaarheidsstudie alternatieve locaties brandweerkazerne Leiden Noord

- Kaart Schipholweg 130

- Impressie Voorlopig Ontwerp Schipholweg 130 Leiden

- Visualisatie huidige en toekomstige bouwhoogte Schipholweg 130 Leiden

- Zichtlijnenonderzoek

- Windvangonderzoek

 

 


