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VERZONDEN 27 JAN. Mil  
Onderwerp 
Reactie op burgerbrief over onderzoek Laga 

Geachte leden van de Raad, 

U heeft ons verzocht cm een afschrift van ons antwoord op de burgerbrief: 
2666018: Nieuwbouw Laga (DDL week 50- 2015). 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geInformeerd. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Delft, 

Datum 
20-01-2016 
Ons kenmerk 
2696701 
uw brief van 

Uw kenmerk 

Bijlage 
1 
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VEPIONDE-4 27 JAN. 2016 
Datum 	 Onderwerp 
14-01-2016 	Laga 
Ons kenmerk 
2692694 
Uw brief van 
7-12-15 
uw kenmerk 

Bijlage 	 Geachte heer Verkooijen, 

Hierbij delen wij u mede dat het college van B&W een kopie van uw brief 
aan de gemeenteraad d.d. 7 december 2015 in goede orde heeft 
ontvangen. 

In uw brief licht u toe waarom u van mening bent dat het nieuwbouwplan 
van Laga niet moet worden gerealiseerd. Wij wijzen u er echter op dat het 
felt dat met Laga een anterieure overeenkomst is gesloten niet betekent dat 
tijdens de procedure geen rekening zal worden gehouden met de belangen 
van omwonenden. Bij de vergunningverlening moet altijd een deugdelijke 
belangenafweging plaatsvinden. 

Wij wijzen u er voorts op dat Laga nog geen omgevingsvergunning heeft 
aangevraagd. Laga heeft aangegeven dat ze ruim voor dat formele moment 
met u en andere omwonenden zal communiceren over hun plannen. Na de 
indiening van de vergunningaanvraag zal het plan ter inzage worden 
gelegd. Op dat moment kunt u een zienswijze tegen het plan indienen. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Delft, 
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