afdeling Stedelijke Ontwikkeling

Gemeentestukken: 2008-182

De raad van de gemeente Ridderkerk;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 september 2008,
nummer 182;
gelet op artikel 25 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening;
besluit:
1. de zienswijzen van:
§
Visser & Silfhout advocaten, namens Zeggelaar installatietechniek BV, De Schans 40
gedeeltelijke gegrond en gedeeltelijk ongegrond te verklaren conform de bij dit besluit
behorende Bijlage A;
2. de zienswijzen van:
§
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuw-Lekkerland.
§
De heer C.A.J. Zevenhoven, namens de familie Boele, Ringdijk 454-460.
§
UHP Systems BV, De Schans 3
§
Holland Special Pumps BV, De Schans 3
§
DLA Piper, namens Brush H.M.A. BV, Ringdijk 390b
ongegrond te verklaren conform Bijlage A;
3. het bestemmingsplan Slikkerveer Rivieroevers gewijzigd vast te stellen:
- in de zin dat de voorschriften als volgt worden gewijzigd:
ú artikel 9 Bedrijfsdoeleinden - na lid 3 sub c wordt een nieuw lid 3 sub d ingevoegd:
"in afwijking van het bepaalde in lid 3 sub c bedraagt de maximale bouwhoogte van
bouwwerken geen gebouwen zijnde ter plaatse van de aanduiding ‘geluidwerende
voorzieningen’ 6 meter";
-

in de zin dat de toelichting als volgt wordt gewijzigd:
ú aanpassing van de tekst van § 4.3 'Industrielawaai' en § 4.6 'Cumulatie' geluid naar
aanleiding van de zienswijze van Visser & Silfhout advocaten;
ú aan de bijlagen wordt een bijlage toegevoegd met daarin opgenomen een tabel waarin
de verleende hogere waarden als gevolg van zowel wegverkeerslawaai als
industrielawaai zijn vermeld; In de relevante paragrafen van de toelichting zal een
verwijzing naar deze tabel worden opgenomen;
ú het advies van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is verwerkt in § 4.8 Externe
Veiligheid.

-

in de zin dat de plankaart wordt gewijzigd overeenkomstig de bij het besluit behorende
wijzigingskaart nr. 13028.00;

afdeling Stedelijke Ontwikkeling

-

voor het overige overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte
plankaart nr. 13028.00 d.d. 28-01-2008 alsmede de daarbij behorende en als zodanig
gewaarmerkte voorschriften.

Ridderkerk, 9 oktober 2008
De raad voornoemd,
de griffier,

AvK/222/B

de voorzitter,

