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Op 9 april jl. informeerden wij u over de voortgang van de gerechtelijke procedure van het

bestemmingsplan Zwethof en over ons besluit om tegen het inmiddels gepubliceerde plan beroep

in te stellen en een verzoek om voorlopige voorziening bij de Raad van State te doen. Daarbij

meldden wij u dat wij tot dat besluit waren gekomen omdat – op dat moment – de Raad van State

nog geen definitieve uitspraak had gedaan over de beroepen die waren ingediend tegen de door

ons college gegeven reactieve aanwijzing.

Inmiddels heeft de Raad van State op 1 mei jl. wel uitspraak over die beroepen gedaan, waarbij

ons al eerder geschorste besluit nu ook definitief is vernietigd. In die uitspraak, die u ter informatie

bijgaand aantreft, heeft de Raad van State opnieuw uitgesproken dat in dit geval de provincie

eerder een zienswijze had kunnen c.q. moeten indienen.  

Gelet op de nu verschenen uitspraak staat juridisch vast dat ook het ingediende beroep en de

gevraagde voorziening geen enkele kans van slagen hebben, omdat ook daarvoor geldt dat eerst

een zienswijze had moeten worden ingediend. 
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Daarom hebben wij besloten het beroep en het verzoek om voorziening in te trekken. 

Voor de duidelijkheid tekenen wij daarbij aan dat daarmee onze juridische middelen om

woningbouw op de locatie Zwethof te voorkomen zijn uitgeput. 

 

Wij gaan ervan uit dat u hiermee voldoende bent geïnformeerd.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

plv. secretaris, voorzitter,

 

ir. J.C. van Ginkel MCM drs. J. Smit

 

Bijlagen:

- Uitspraak Raad van State

 

 


