
 

 

RAADSBESLUIT 

Onderwerp:  
Vervangende vaststelling in verband met 
toepassing bestuurlijke lus bestemmingsplan 
Buitengebied Ridderkerk 

Gemeenteraad: 
30 juni 2016 

BBVnr: 
1078482 

 Commissie: 
Samen wonen 9 juni 2016 
 
 

Raadsbesluitnr: 
1080902 

 

De raad van de gemeente Ridderkerk; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 mei 2016; 

gelezen de tussenuitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 16 maart 

2016 201505599/1/R4; 

overwegende dat: 

het bestemmingsplan Buitengebied Ridderkerk op 21 mei 2015, kenmerk 137111, gewijzigd is 

vastgesteld; 

het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan vanaf 5 juni 2015 gedurende zes weken ter inzage heeft 
gelegen; 
 
er binnen de termijn twee beroepsschriften zijn ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak, 
waarvan één van belang is voor dit besluit; 
 
de Afdeling Bestuursrechtspraak in de tussenuitspraak van 16 maart 2016 een gebrek heeft 
geconstateerd;  
 
de gemeenteraad door de Afdeling Bestuursrechtspraak in de gelegenheid wordt gesteld om dit 
gebrek te herstellen binnen 18 weken na verzending van de tussenuitspraak; 
 
dit gebrek kan worden hersteld door uit te sluiten dat na toepassing van de wijzigingsbevoegdheden in 
artikel 30, lid 30.1, onder 30.1.4, lid 30.2, onder 30.2.4, en lid 30.3, onder 30.3.3, van de planregels de 
daarin opgenomen vervolgfuncties kunnen worden uitgeoefend in kassen; 
 
de Afdeling Bestuursrechtspraak heeft bepaald dat bij de voorbereiding van het vervangende besluit 
de openbare voorbereidingsprocedure van Afdeling  3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet hoeft 
te worden toegepast; 
 
Gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening; 
  
BESLUIT: 

1. Ter uitvoering van de tussenuitspraak van de Raad van State 16 maart 2016 het 
bestemmingsplan “Buitengebied Ridderkerk” met planidentificatienummer 
NL.IMRO.0597.BPBuitengebied2013-VG01 opnieuw vast te stellen met 
planidentificatienummer NL.IMRO.0597.BPBuitengebied2013-VG02 met daarin verwerkt de 



 

 

aanpassing dat na toepassing van de wijzigingsbevoegdheden in artikel 30, lid 30.1, onder 
30.1.4, lid 30.2, onder 30.2.4, en lid 30.3, onder 30.3.3, van de planregels de vervolgfuncties 
niet kunnen worden uitgeoefend in kassen.  

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ridderkerk 

van 30 juni 2016. 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

mr. J.G. van Straalen mw. A. Attema 

 


