
- 
Raad

van$tate

Wi.ikvereniging Houtkwartier
Boerhaavelaan 27
2334 EC LEIDEN

ln de bovenvermelde zaak is ui tspraak gedaan. De

Een eensluidend aÍschrift van deze uitspraak treft

Hoogachtend,.

de griÍf ier

Deze br ief  is geautomatiseerd aangemaakt en is daarom niet  ondertekend'

Postbus 20019 - 2500 EA DeÍr Haag -T 070 426 44 26 - F 070 365 13 80 - www.raadvanstate.nl

Bij correspondentie de datum en het numrner ran deze briefvermelden

Afdclin g bcstuursre chtspraak

Datum

29 ju l i  2015

Onderwelp

Leiden
BP 'Dieperhout e.o. '

Ons nummer

201403979111R4

Behandelend ambtenaar

F. Sardar
070-4264542

procedure is daarmee beëindigd.
u hierbi j  aan.

2765114{CAo)



ad
vanstate

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

9P. Di.t"-Isu*
Uitspraak in het geding tussen:

de vereniging Wijkvereniging Houtkwartier, gevestigd te Leiden,
appellante,

de raad van de gemeente Leiden,
verweeroer,

201403979t1tR4.
Datum uitspraak: 29 jul i  2015
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Procesverloop

Bi i  beslui t  van 13 maart  2014 heeÍt  de raad het bestemmingsplan
"Dieperhout e.o.  "  vastgesteld.

Tegen di t  beslui t  heeft  de wi jkvereniging beroep ingesteld.

De raad heeft  een verweerschr i f t  ingediend.

De wi jkvereniging en de raad hebben nadere stukken ingediend.

De Íaad heeft bij brieÍ van 15 september 2O14 de notitie "Project 28
Dieperhout" ingezonden en verzocht om beperkte kennisneming daarvan als
bedoeld in art ikel  8:29 van de Algemene wet bestuuÍsrecht (hierna: Awb).
Bi j  besl issing van 3 oktober 2014 heeft  een andere kamer van de Afdel ing
het verzoek om beperkte kennisneming ingewi l l igd. Desgevraagd heeft  de
wi. jkvereniging toestemming ver leend om mede op grondslag van deze not i t ie
ui tspraak te doen.

De AÍdel ing heeft  de zaak ter z i l t ing behandeld op 25 luni  2015, waar de
wi jkvereniging, vertegenwoord igd door mr.  P.A. Timmerman en
A.J.T, van Dalen, bestuursleden van de wi jkvereniging, en de raad,
vertegenwoordigd door R. van Deutekom, S.E. Eeft ing en
ir .  H.A. van de Langemheen, bi jgestaan door mr.  C.M.E. Verhaegh, advocaat
te Den Haag, z i jn verschenen.
Voorts is als partij gehooÍd Smit's Bouwbedrijf, vertegenwoordigd door
A. Koopman, bi jgestaan door mr.  M.A. Grapperhaus, advocaat te
Amsterdam.

Overwegingen

1. Bi i  de vaststel l ing van een bestemmingsplan heeft  de Íaad
beleidsvr i jheid om bestemmingen aan te wi jzen en regels te geven die de
raad ui t  een oogpunt van een goede ruimtel i jke ordening nodig acht,
De Afdel ing toetst  deze besl issing terughoudend. Dit  betekent dat de
Afdel ing aan de hand van de beroepsgronden beoordeelt  of  aanleiding
bestaat voor het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op het
standpunt heeÍt kunnen stellen dat het plan strekt ten behoeve van een
goede ruimteli.lke ordening. Voorts beoordeelt de Afdeling aan de hand van
de beroepsgronden of het bestreden besluit anderszins is voorbereid of
genomen in strijd met het recht.

Het plan

2. Het plan voorziet  in de bouw van woningen, zorggerelateerd e
voorzieningen, een schoolgebouw, een sportvoorziening met v ier gymzalen
die te combineren zi jn tot  twee sportzalen en een parkeergarage in het
Houtkwartier in Leiden.
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Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraaK van de Raad van State:

verklaart het beroep ongegrond.

Aldus vastgesteld door mr, J,A. Hagen, voorzitter, en mr. J.G.C.en mr, D.J.C. van den Broek, leden,-in;"ó;;;;;;#; ,""drs. M.H. Kuggeleijn-Jansen. grifÍier.

17 29 juli 2O1E

Wiebenga

w.g. Hagen
voorzitter

Uitgesproken in het openbaar op

545-817.
Verzonden: 29 juli 2O1S

De griÍfier is verhinderd de uitspraak
te ondertekenen.

29 juli 2015


