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1. Voorstel 
§ Ingestemd wordt met het starten van de vrijstellingsprocedure ex. artikel 19 lid 2 WRO voor de 

aanleg en het gebruik van extensieve recreatie met bijbehorende voorzieningen op de 
onbebouwde locatie gelegen tussen het Donckse Bos en Slikkerveer. 

§ De aanvraag wordt inclusief concept-ruimtelijke onderbouwing voor een periode van zes 
weken ter inzage gelegd. 

 
 
2. Aanleiding 
Uitvoering van dit project past in het rijksbeleid voor aanleg van recreatie en groengebieden om de 
stad. Doelstelling van de provincie Zuid-Holland, is met dit project een stap verder te komen in de 
planrealisatie voor het gebied van de Herinrichting IJsselmonde. Daarmee kan voor IJsselmonde 
een aantrekkelijk woon- en werkklimaat worden gerealiseerd. De groene inrichting van gebieden 
zoals Donckse Velden draagt hieraan bij. Aangezien het project een zogenaamd Task Force 
project is, zal uiterlijk december 2008 de uitvoering gerealiseerd moeten zijn. 
 
 
3. Aspecten 
Het gebied valt binnen het bestemmingsplan Donckse Bos vastgesteld door de gemeenteraad van 
Ridderkerk op 24 september 1984 en heeft de bestemming Agrarische Doeleinden (A), zonder 
bebouwing. De gronden zijn bestemd voor de bedrijfsvoering van agrarische bedrijven. De 
realisatie van een extensieve recreatieve groenzone past niet binnen deze bestemming. Daarnaast 
is op basis van het bestemmingsplan een aanlegvergunning noodzakelijk.  
 
Op 1 februari 2007 heeft de raad de uitgangspunten voor de herziening van het bestemmingsplan 
vastgesteld. Daarin wordt de wijzing van de bestemming Agrarische Doeleinden voor het 
onderhavige plan benoemd. Om de realisatie vooruitlopend op de vaststelling van het 
bestemmingsplan mogelijk te maken zal een vrijstellingsprocedure ex. artikel 19 lid 2 WRO moeten 
worden doorlopen.  
 
Het plan is op hoofdlijnen ter informatie aan het wijkoverleg voorgelegd. Het wijkoverleg zal op hun 
verzoek betrokken worden bij de concrete uitwerking van het plan in een bestek. Zij zullen 
adviseren over de plaatsing van het (straat)meubilair en dergelijke. 
 
Voor een nadere toelichting op het plan wordt verwezen naar het definitief ontwerp van DLG 
ingekomen 10 mei 2007.  
 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
Het plan zal voor een ieder zes weken ter inzage worden gelegd. Een ieder kan binnen die termijn 
zienswijzen indienen tegen het plan. 
 
 
5. Consequenties PIJOFACH 
nvt 
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6. Onderdeel van/relatie met directieprogramma 
nvt 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
mw. S. Jonkman- Bervoets, 
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening  


