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Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Het Zand en De Gorzen 
 
1. Voorstel 
Wij stellen u voor: 

 het bestemmingsplan Het Zand en De Gorzen gewijzigd vast te stellen conform bijgaand 
raadsbesluit. 

 geen exploitatieplan vast te stellen. 
 
2. Aanleiding 
Een nieuw bestemmingsplan is nodig omdat de huidige bestemmingsplannen en 
uitwerkingsplannen voor de wijk Het Zand en natuurgebied De Gorzen zijn verouderd. Een nieuw 
bestemmingsplan is ook nodig om verder te kunnen gaan met de ontwikkeling en afronding van het 
woongebied Het Zand. Het vast te stellen bestemmingsplan is bijgevoegd als bijlage 1. 
 
3. Aspecten 
Opheffen legessanctie 
Met het vaststellen van het bestemmingsplan Het Zand en De Gorzen heffen wij de legessanctie 
op die sinds 1 juli 2013 rust op de bestemmingsplannen: 

 deel Oosterpark en Gorzen (29-05-1995) 

 Het Zand (26-03-1990) 

 Midden-Molendijk  (11-07-1983) 
Dit betekent dat wij weer bevoegdheid krijgen tot het invorderen van legeskosten. 
 
Nieuwe woongebied Het Zand 
Het nieuwe bestemmingsplan is nodig om verder te kunnen gaan met de ontwikkeling en afronding 
van het woongebied Het Zand. Voor dit deel van het plangebied is een globale regeling 
opgenomen. Dit biedt flexibiliteit en sluit ook aan op de noodzaak om bestemmingsplannen voor 
nieuwe woongebieden (kopers)marktgericht te maken. De eerste fase van Het Nieuwe Zand, die 
inmiddels al bijna helemaal verkocht is, is wel gedetailleerd bestemd.  
 
Zienswijzen 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 24 mei 2013 tot en met 4 juli 2013 ter inzage gelegen. Er 
zijn elf zienswijzen ingediend. Naar aanleiding van de zienswijzen is het wenselijk het 
bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.  
Bij dit raadsvoorstel zit een concept-raadsbesluit (bijlage 2) met een nota van zienswijzen en 
wijzigingen (bijlage 3). Daarin zijn de zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan samengevat 
en beantwoord. Ook de voorgestelde wijzigingen van het bestemmingsplan zijn opgenomen in 
deze nota.  
 
Hogere waarden Wet geluidhinder 
Op 15 oktober 2013 hebben wij besloten hogere waarden vast te stellen. Dit is nodig vanwege 
overschrijding van de voorkeursgrenswaarde in delen van het plangebied. Ons besluit is als bijlage 
opgenomen in het bijlagenboek behorend bij het nieuwe bestemmingsplan. 
 



 
 

  Volgnr. 2 van 2 
 

Crisis- en herstelwet 
Op het bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent onder andere dat 
geen pro forma beroepschriften mogen worden ingediend. Dit is een beroepschrift zonder 
inhoudelijke motivering (gronden van beroep). Daarnaast vindt behandeling van de beroepschriften 
bij de Raad van State plaats onder versnelde termijnen.  
 
4. Aanpak/Uitvoering 
Besluit u het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen? Dan maken wij dit bekend met een 
publicatie in De Combinatie, de Staatscourant en op de gemeentelijke website. Uw besluit, het 
bestemmingsplan en ons besluit hogere waarden Wet geluidhinder zullen dan zes weken te 
bekijken zijn via internet en in het gemeentelijk service centrum.  
Daarnaast sturen wij een e-mail naar de instanties die bij de voorbereiding van het 
bestemmingsplan zijn betrokken. Daarin laten wij weten dat u het bestemmingsplan heeft 
vastgesteld. Degenen die zienswijzen hebben ingediend ontvangen een brief. Daarin brengen wij 
hen op de hoogte van uw besluit. 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
De kosten worden deels gedekt uit het budget Ruimtelijke ordening en komen voor het nog te 
ontwikkelen gebied ten laste van de grondexploitatie. Omdat het te ontwikkelen gebied eigendom 
is van de gemeente Ridderkerk is het vaststellen van een exploitatieplan zoals bedoeld in de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) niet nodig. De kosten zijn anderszins verzekerd. 
 
Bijlagen 
1. Vast te stellen bestemmingsplan, bestaande uit: 

 Verbeelding; 

 Toelichting; 

 Regels; 

 Bijlagenboek. 
2. Concept-raadsbesluit. 
3. Nota Zienswijzen. 
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