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Agendapunt: 2004lllllA

De raad van de gemeente Rijnwoude

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Rijnwoude d.d. 2 februari 2004

Kennis genomen hebbende van de ten aanzien van het ontwerp-bestemmingsplan "HSL-Zuid,

tracédeel Rijnwoude" ingediende zienswijzen, alsmede het verslag van de in het kader van artikel
23, eerste lid, sub d van de Wet op de Ruimtelijke Ordening gehouden hoozitting d.d. 20 januari

2004,waarin de indieners van de zienswijzen de gelegenheid hebben gehad hun zienswijzen
nader mondeling toe te lichten ten overstaan van de commissie RZ;

Gelet op de behandeling van het bestemmingsplan en de daarop ingebrachte zienswijzen in de

commissie RZ d.d. 17 februari 2004;

Alsmede gelet op artikel 25 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening;

besluit

1. het verslag van de commissie RZ d.d. 20 januari 2004, voor zovet betrekking
hebbende op het verslag van de hoozitting, vast te stellen;

2. de indieners van de zienswijzen, genoemd onder 1 en2, zoals aangegeven in de "nota
beantwoording zienswijzen metvoorstelvoorwijziging bijvaststelling" d.d. 2februari2004
ontvankelijk te verklaren en in behandeling te nemen;

3. de indiener van de zienswijze, genoemd onder 3, zoals aangegeven in de "nota beantwoording
ziensw'rjzen met voorstel voorwijziging bij vaststelling'd.d. 2 februari 2004 niet ontvankelijk te

verklaren gelet op de overschrijding van de reactietermijn;

4. te beslissen op de ingediende zienswijzen 1tJm2, zoals in de "nota beantwoording zienswijzen
met voorstel voor wijziging bij vaststelling" d.d.2 februari 2004 is aangegeven, waarbij aan de

zienswijzen van reclamanten genoemd onder 1 tlm 2 niet tegemoet wordt gekomen;

5. het bestemmingsplan "HSL-Zuid, tracédeel Rijnwoude" te wijzigen ten opzichte van het
ontwerp van het bestemmingsplan, zoals dit vanaf 7 november 2003 gedurende vier weken ter
inzage heeft gelegen. De wijzigingen betreffen:

a. voor wat betreft de plankaarten: de wijzigingen, zoals weergegeven in hoofdstuk 4 van de
"nota beantwoording zienswijzen met voorstel voor wijziging bij vaststelling" d.d.2 februari
2004;

b. voor wat betreft de voorschriften: de wijziging in artikel 5, lid 4, zoals weergegeven in hoofdstuk
4 van de "nota beantwoording zienswijzen met voorstel voor wijziging bij vaststelling' d.d. 2

februari 2004;
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6. aldus vast te stellen het bestemmingsplan "HSL-Zuid, tracédeel Rijnwoude", vervat in de bij dit
besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte plankaarten en voorschriften met
bijbehorende, zoals onder 5 A aangegeven ambtshalve wijzigingen van de plankaarten,
alsmede de onder 5 B aangegeven ambtshalve aanpassing van artikel 5, lid 4 van de
voorschriften.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Rijnwoude,
d.d. 11 maart 2004,
de griffier, de voozitter
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