
Gemeente Midden-Delfland - Conceptnota Kruimelgevallenregeling 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Delfland maken ingevolge afdeling 3.4 van de

Algemene wet bestuursrecht bekend dat een conceptnota Kruimelgevallenregeling is vastgesteld.

Omschrijving beleid

Het toepassingsbereik van de planologische kruimelgevallen is door de wetgever sinds november 2015

aanzienlijk verruimd dat nieuw beleid noodzakelijk is. De Nota Kruimelgevallenregeling 2016 is van

toepassing op aanvragen om omgevingsvergunning waarbij het plan niet past in het bestemmingsplan.

Deze nota geeft handvatten voor die gevallen waarbij zonder besluit van het college met behulp van

de kruimelgevallenregeling afgeweken kan worden van het bestemmingsplan. Artikel 4 Bijlage II Besluit

omgevingsrecht geeft aan welke gevallen in aanmerking komen voor het verlenen van een omgevings-

vergunning in afwijking van het bestemmingsplan.

Terinzagelegging

De conceptnota Kruimelgevallenregeling 2016 ligt met ingang van 16 juni 2016 gedurende zes weken

ter, tijdens kantooruren voor eenieder ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis,

ingang Anna van Raesfeltstraat 37 in Schipluiden.

Het document is ook als PDF te raadplegen op www.middendelfland.nl > Actueel > Stukken ter inzage.

Zienswijzen

Gedurende genoemde termijn van de terinzagelegging kan een ieder mondeling, maar bij voorkeur

schriftelijk, zienswijzen op de conceptnota Kruimelgevallenregeling 2016 naar voren brengen bij burge-

meester en wethouders van Midden-Delfland, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden. Voor mondelinge reacties

kan men terecht via het telefoonnummer (015) 380 41 11, team Ruimtelijke Ordening en Milieu.

U kunt ook digitaal een zienswijze indienen, maak daarbij gebruik van het zienswijzenformulier. Dit

formulier is te vinden op de gemeentelijke website www.middendelfland.nl > Actueel > Stukken ter

inzage.

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

U kunt contact opnemen met de volgende medewerker van de afdeling Bouwen, Milieu en Handhaving

voor nadere informatie over het bestemmingsplan: Kim Blom (015) 380 41 99.
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