Aanbieden Ruimtelijk plan
Postadres

Provincie Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

T 070-441 6611
kennisqevinqroplan@pzh.nl

provincie HQLLAND

ZUID

Datum

maandag 30 november 2015
Bijlagen (incl. deze samenvatting) 1

Hieronder vindt u de samenvatting van het
door u ingevulde formulier.
Wat is de naam van het plan: *
Woonkern: *
Korte beschrijving van het plan:

Welk type plan betreft het: *
Wat is de status van het plan: *
Wordt in dit plan gebruik gemaakt - voor
een of meerdere onderdelen - van een
ontheffing van de provincie: *
Is er in het plan een
wijzigingsbevoegdheid en / of een
uitwerkingsplicht opgenomen: *
Is er een voorontwerp van het plan bij de
provincie ingediend: *
Is in het kader van het vooroverleg een
inhoudelijke reactie ontvangen van de
provincie:
U biedt een ontwerp bestemmingsplan
aan dat in het kader van het vooroverleg
is ingediend en waarop geen inhoudelijke
reactie van de provincie is ontvangen. U
wordt verzocht van dit plan alleen een
kennisgeving op te sturen.
Op grond van de informatie die u heeft
gegeven blijkt dat het plan niet strijdig is
met provinciale belangen, het plan hoeft
niet te worden opgestuurd naar de
provincie Zuid-Holland.
Gemeente:
Naam: *
Adres (postbus): *
Postcode: *
Plaatsnaam: *
E-mailadres: *
Telefoonnummer: *
Heeft u nog vragen? U vindt een toelichting op
onze website: www.zuid-holland.nl.

Nieuwland, Herziening 1
Brielle
Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de bouw van
maximaal 15 grondgebonden woningen in plaats van een
appartementengebouw met 39 woningen.
bestemmingsplan
ontwerp
nee

nee

ja
nee

Brielle
De heer H. Snoeij
Postbus 101
3230 AC
Brielle
h.snoeij@brielle.nl

0181471106
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https://formulieren.zuid-holland.nl/printsummary.as.
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Aanbieden Ruimtelijk plan

Wat is de naam van het plan: *

Nieuwland, Herziening 1

Woonkern: *

Brielle

Korte beschrijving van het plan:

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de
bouw van maximaal 15 grondgebonden
woningen in plaats van een
appartementengebouw met 39 woningen.

Welk type plan betreft het: *

bestemmingsplan

Wat is de status van het plan: *

ontwerp

Wordt in dit plan gebruik gemaakt - voor een of meerdere
onderdelen - van een ontheffing van de provincie: *

nee

Is er in het plan een wijzigingsbevoegdheid en / of een
uitwerkingsplicht opgenomen: *

nee

Is er een voorontwerp van het plan bij de provincie
ingediend: *

ja

Is in het kader van het vooroverleg een inhoudelijke
reactie ontvangen van de provincie:

nee

U biedt een ontwerp bestemmingsplan aan dat in het kader
van het vooroverleg is ingediend en waarop geen
inhoudelijke reactie van de provincie is ontvangen. U wordt
verzocht van dit plan alleen een kennisgeving op te sturen.
Op grond van de informatie die u heeft gegeven blijkt dat
het plan niet strijdig is met provinciale belangen, het plan
hoeft niet te worden opgestuurd naar de provincie
Zuid-Holland.
Gemeente:
Naam: *

Brielle

Adres (postbus): *

De heer H. Snoeij

Postcode: *

Postbus 101

Plaatsnaam: *

3230 AC

E-mailadres: *

Brielle

Telefoonnummer: *

h.snoeij@brielle.nl

0181471106
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