
 
 

  
Advies Ruimte  

Gemeentestukken: 2014 - 341 

  

 
De raad van de gemeente Ridderkerk; 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 januari 2014, 
nummer 341; 
 
gelet op de toelichting van het bestemmingsplan Buurtgroen Bolnes en Slikkerveer; 
 
gelet op het feit dat met ingang van 25 oktober 2013 tot en met 5 december 2013 voor iedereen ter 
inzage hebben gelegen: 

 het ontwerp-besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Buurtgroen Bolnes en 
Slikkerveer;  

 het ontwerpbestemmingsplan Buurtgroen Bolnes en Slikkerveer; 
 
dat iedereen deze stukken kon bekijken via de website van de gemeente Ridderkerk, via de 
landelijke website op www.ruimtelijkeplannen.nl en in het Gemeentelijk Service Centrum van de 
gemeente Ridderkerk;  
 
dat iedereen gedurende deze periode zienswijzen over het ontwerpbesluit en het ontwerp-
bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren kon brengen; 
 
dat dit bekend is gemaakt in de Combinatie van Ridderkerk, de Staatscourant en op internet op 24 
oktober 2013; 
 
dat over de stukken, zoals deze ter inzage hebben gelegen, geen zienswijzen zijn ingediend; 
 
gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening; 
 
gelet op de investeringen die samenhangen met de uitvoering van het bestemmingsplan;  
 
gelet op de beheer- en sloopkosten die samenhangen met de uitvoering van het bestemmingsplan;  
 

b e s l u i t : 
 

1. het bestemmingsplan Buurtgroen Bolnes en Slikkerveer ongewijzigd vast te stellen 
overeenkomstig de bij dit besluit behorende toelichting, regels en verbeelding met 
identificatiecode NL.IMRO.0597.BPSLIKBOL2013GROEN-VG01;  

2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen; 
3. de voor de inrichting benodigde investeringen toe te voegen aan de investeringslijst van de 

meerjarige begroting 2014 en ten laste te brengen van het investeringsvolume, het betreft 
achtereenvolgens: 
- € 63.000,- voor de locatie aan de Prins Bernhardstraat (categorie 1); 
- € 70.000,- voor de locatie aan de Juliana van Stolbergstraat (categorie 2); 
- € 58.500,- voor de locatie aan de Generaal Smutsstraat (categorie 2); 

4. de beheerkosten van de groengebieden en de sloopkosten van het huidige gebouw op de 
locatie aan de Juliana van Stolbergstraat te betrekken bij het opstellen van de 
gemeentebegroting 2015-2018; 

5. de motie Groencompensatie voor locatie Ringdijk (2013-107) als afgedaan te beschouwen. 
 
 
  



 
 

  
Advies Ruimte 

Ridderkerk, 27 februari 2014 
 
De raad voornoemd, 
de griffier, de voorzitter, 
 
 
 
 
mr. J.G. van Straalen mw. A. Attema 


