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Onderwerp: Bezwaarschrift ingevolge de Awb van Brush HMA B.V.  
 
 
Geachte raad, 
 
Naar aanleiding van het op 8 juni 2006 ingekomen bezwaarschrift op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht van mevrouw mr. H.E. Bast (DLA SchutGrosheide N.V.) namens Brush HMA B.V., 
Ringdijk 390B, Ridderkerk, delen wij u het volgende mede. 
 
Het  (pro forma) bezwaarschrift, gericht tegen uw besluit van 18 april 2006, inwerkinggetreden 28 
april 2006, is ingekomen binnen de in art. 6:7 van de Awb genoemde termijn van 6 weken. Het 
bezwaarschrift is aangevuld bij brief van 10 juli 2006. 
 
Het bestreden besluit hield in een voorbereidingsbesluit ex art. 21 van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening (WRO), waarbij u verklaarde dat een herziening van het bestemmingsplan Slikkerveer-
Ringdijk wordt voorbereid voor een aantal percelen nabij Ringdijk 402-404 te Ridderkerk. De reden 
hiervoor was de noodzakelijke aanwezigheid van een geldig voorbereidingsbesluit voor het kunnen 
voeren van de vrijstellingsprocedure ex art. 19, eerste lid, WRO voor de herbestemming van de 
monumentale loods Ringdijk 402 ten behoeve van 26 loftappartementen alsmede voor de bouw 
van een woontoren van ca. 45 m hoog met 24 panorama-appartementen en de afgelopen 
geldigheid van het door u op 27 september 2004 in dit kader genomen voorbereidingsbesluit.  
 
In bezwaar wordt namens klaagster, samengevat, aangevoerd dat het bestreden besluit de 
rechtszekerheid van klaagster aantast nu uit dit besluit niet blijkt wat het doel is waarom het besluit 
is genomen. Voorts wordt de vrees geuit dat klaagster in haar bedrijfsvoering met betrekking tot de 
geluidsaspecten belemmerd zou kunnen worden als gevolg van de aanwezigheid van de beoogde 
woningbouw in de nabijheid van haar bedrijfspand. Klaagster is van mening dat dit onvoldoende 
heeft meegewogen bij de totstandkoming van het bestreden besluit en is derhalve van mening dat 
er sprake is van een onvoldoende zorgvuldig voorbereid besluit.  

 
Wij merken hierover het volgende op. 
 
De mogelijkheid tot het nemen van een voorbereidingsbesluit is niet aan wettelijke beperkingen 
onderworpen, zodat moet worden uitgegaan van de vrijheid van uw raad om al dan niet een 
zodanig besluit vast te stellen. Zo bezien kan bij toetsing slechts worden beoordeeld of het gebruik 
van deze mogelijkheid in planologisch opzicht onredelijk is te achten. 
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Naar ons is gebleken wordt met bovengenoemd bouwplan een aanzet gegeven tot de in de Nota 
“Sterke wijken, Vitale Gemeente” geuite wens tot verbetering van het woon- en leefklimaat in 
Ridderkerk en tot versterking van de relatie met de wijk Slikkerveer met de andere bebouwing 
langs de rivier in Ridderkerk. 
 
Daarbij is ons gebleken dat voor het realiseren van dit bouwplan een voorbereidingsbesluit 
noodzakelijk is. 
 
In het licht van het bovenstaande achten wij het nemen van het voorbereidingsbesluit van 27  
september 2004, - waartegen klaagster geen bezwaar heeft aangetekend -, in planologisch opzicht 
niet onredelijk. Dit geldt naar ons oordeel evenzeer voor het thans bestreden voorbereidingsbesluit, 
dat, zoals wij reeds aangaven, als een noodzakelijk vervolg op eerstgenoemd  
voorbereidingsbesluit moet worden beschouwd. 
 
Naar ons oordeel kunnen de bezwaren van klaagster aan het bovenstaande niet afdoen.  
Wij nemen hierbij in aanmerking dat klaagster op grond van de publicatie van het eerste 
voorbereidingsbesluit en de daarop volgende publicatie van het voornemen van burgemeester en 
wethouders tot het verlenen van vrijstelling voor genoemd bouwplan op de hoogte had kunnen zijn 
van de beoogde ontwikkelingen in het betrokken gebied. De stelling van klaagster dat door het 
thans bestreden besluit de rechtszekerheid wordt geschonden achten wij dan ook niet overtuigend. 
Verder zijn wij van oordeel dat klaagster door het bestreden besluit evenmin onevenredig in haar 
belangen inzake de door haar aangevoerde geluidsaspecten wordt getroffen nu voor haar andere 
wegen in dat verband openstaan. 
 
Gezien het bovenstaande zijn wij van oordeel dat u terecht tot het bestreden besluit hebt kunnen 
komen. 
 
Aangezien ons ook verder niet is gebleken van feiten of omstandigheden die het bestreden besluit 
in de weg zouden hebben kunnen staan, adviseren wij u de bezwaren ongegrond te verklaren.   
       
Hoogachtend, 
de secretaris,                                                  de voorzitter, 
 
 


