Stedelijke Ontwikkeling

Gemeentestukken: 2008-164
De raad van de gemeente Ridderkerk;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 april 2008,
nummer 164;
gelet op artikel 25 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening;
besluit:
1. de zienswijzen van:
- De heer P. W. van der Ven, Mei Architecten en stedenbouwers B.V. eigenaar pand
Bourgondischelaan 14, Postbus 6194, 3002 AD Rotterdam; gedeeltelijk gegrond en
gedeeltelijk ongegrond te verklaren conform de bij dit besluit behorende bijlage A;
- De heer W. van der Wenden namens het Stichtingsbestuur van de Irenekerk,
Prunusplantsoen 44, 2982 NB Ridderkerk; gegrond te verklaren conform de bij dit
besluit behorende bijlage A;
2. de zienswijzen van:
- De heer P.L. Rieske, eigenaar Nassaustraat 35, Leklaan 52, 2987 EK Ridderkerk;
- De heer P.L. Rieske, eigenaar Oranjestraat 44, Leklaan 52, 2987 EK Ridderkerk;
- De heer M.K. van Kwawegen, eigenaar Reijerweg 4, 2983 AT Ridderkerk;
- De heer F.J. Baart, eigenaar Kievitsweg 112, 2983 AE Ridderkerk;
- Mw. M.A. van den Berg, mede-eigenaar perceel Kievitsweg 86, 2983 AD Ridderkerk;
- De heer E.J. de Wit, eigenaar Graaf Adolfstraat 8, 2983 HB Ridderkerk;
ongegrond te verklaren conform Bijlage A
3. het bestemmingsplan Slikkerveer gewijzigd vast te stellen in de zin
- dat de voorschriften als volgt worden gewijzigd
o Artikel 4
• Lid 3 te vervangen door:” Bij toepassing van de vrijstellingsbevoegdheid is
de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4
Algemene wet bestuursrecht van toepassing.”
o Artikel 7
• Lid 5 te vervangen door: “Bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid als
bedoeld in lid 1 en 2 is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure
van afdeling 3.4 van de Agemene wet bestuursrecht van toepassing.”
-

dat de plankaart gewijzigd wordt vastgesteld, zoals op de bij de stukken ter inzage
gelegde wijzigingskaarten 10540-01 d.d 18-04-2008 is aangegeven,
overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte plankaart nr.
10540-01 d.d. 06-12-2007 alsmede de daarbij behorende en als zodanig
gewaarmerkte voorschriften.

Ridderkerk, 5 juni 2008
De raad voornoemd,
de griffier,

SJ/219/

de voorzitter,

