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Procesverloop
Bii besluitvan 13 maart2014 heeÍt de raad het bestemmingsplan
"Dieperhoute.o." vastgesteld.
beroepingesteld.
Tegendit besluitheeft de wijkvereniging
De raad heeft een verweerschriftingediend.
en de raadhebbennaderestukkeningediend.
De wijkvereniging
De Íaad heeft bij brieÍ van 15 september2O14 de notitie "Project 28
daarvanals
Dieperhout"ingezonden
en verzochtom beperktekennisneming
(hierna:
bestuuÍsrecht
Awb).
bedoeldin artikel8:29 van de Algemenewet
Bij beslissingvan 3 oktober2014 heeft een anderekamervan de Afdeling
heeft de
ingewilligd.Desgevraagd
het verzoekom beperktekennisneming
grondslag
van dezenotitie
toestemmingverleendom mede op
wi.jkvereniging
uitspraakte doen.
De AÍdelingheeft de zaakter zilting behandeldop 25 luni 2015, waar de
vertegenwoord
igd door mr. P.A. Timmermanen
wijkvereniging,
van de wijkvereniging,
en de raad,
A.J.T, van Dalen,bestuursleden
vertegenwoordigd
door R. van Deutekom,S.E. Eeftingen
bijgestaandoor mr. C.M.E.Verhaegh,advocaat
ir. H.A. van de Langemheen,
te Den Haag,zijn verschenen.
Voorts is als partij gehooÍd Smit's Bouwbedrijf,vertegenwoordigddoor
advocaatte
A. Koopman,bijgestaandoor mr. M.A. Grapperhaus,
Amsterdam.
Overwegingen
heeft de Íaad
1.
Bii de vaststellingvan een bestemmingsplan
aan te wijzen en regelste gevendie de
beleidsvrijheid
om bestemmingen
raaduit een oogpuntvan een goederuimtelijkeordeningnodig acht,
De Afdelingtoetst dezebeslissingterughoudend.Dit betekentdat de
beoordeeltof aanleiding
Afdelingaan de hand van de beroepsgronden
bestaat voor het oordeeldat de raad zich niet in redelijkheidop het
standpunt heeÍt kunnen stellen dat het plan strekt ten behoevevan een
goede ruimteli.lkeordening.Voorts beoordeeltde Afdeling aan de hand van
de beroepsgrondenof het bestredenbesluit anderszinsis voorbereidof
genomenin strijd met het recht.
Het plan
e
2.
Het planvoorzietin de bouw van woningen,zorggerelateerd
met vier gymzalen
voorzieningen,
een schoolgebouw,een sportvoorziening
in het
die te combinerenzijn tot twee sportzalenen een parkeergarage
Houtkwartierin Leiden.

201403979t1tR4

17

29 juli 2O1E

Beslissing
De AfdelingbestuursrechtspraaK
van

de Raadvan State:

verklaarthet beroepongegrond.
Aldusvastgesteld
doormr, J,A. Hagen,voorzitter,
en mr, D.J.C.van den Broek,leden,-in;"ó;;;;;;#; en mr. J.G.C.Wiebenga
,""
drs. M.H. Kuggeleijn-Jansen.
grifÍier.

w.g. Hagen
voorzitter

De griÍfier is verhinderdde uitspraak
te ondertekenen.

Uitgesproken
in het openbaarop 29 juli 2015
545-817.
Verzonden:
29 juli 2O1S

