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1. Voorstel 

1. De 2e wijziging van het bestemmingsplan Rijsoord 1997 wordt ter instemming voorgelegd 
aan de raadscommissie Samen Wonen; 

2. Nadat de commissie met het plan heeft ingestemd wordt de 2e wijziging van het 
bestemmingsplan Rijsoord 1997 vastgesteld overeenkomstig bijgevoegd besluit. 

 
2. Aanleiding 
Op 16 februari 2006 is door de heer R. Visser, mede namens de heren B. van der Linden en  
M. Seltenrijch, een verzoek ingediend het bestemmingsplan Rijsoord 1997 te wijzigen teneinde de 
bouw van 3 woningen met garage aan de Waaldijk 9-13 mogelijk te maken. 
 
3. Aspecten 
In het ter plaatse geldende bestemmingsplan zijn de betreffende gronden op dit moment bestemd 
voor bedrijven behorend tot categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten alsmede voor een 
timmerwerkplaats en een groothandel in gasvormige brandstoffen. In het bestemmingsplan is in 
artikel 6 opgenomen dat het beleid is gericht op het mogelijk maken van woningbouw ter plaatse 
van bedrijven welke door de aard van de bedrijfsactiviteiten en/of hun verkeersaantrekkende 
werking danwel door ongewenste ontwikkelingen tengevolge van leegstand, als hinderlijk of 
ongewenst voor de omgeving moeten worden beschouwd.  
 
Op grond van dit beleid is voor de betreffende gronden dan ook een wijzigingsbevoegdheid 
opgenomen.  
 
4. Aanpak/Uitvoering 
Op de wijzigingsprocedure is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het 
wijzigingsplan heeft met ingang van 6 november 2006 voor 6 weken ter inzage gelegen. 
Gedurende deze termijn konden belanghebbenden hun zienswijzen kenbaar maken. Van deze 
gelegenheid is geen gebruik gemaakt.  
 
Overeenkomstig artikel 5 van het bestemmingsplan dient voordat een beslissing wordt genomen 
omtrent de vaststelling van het wijzigingsplan, de commissie Samen Wonen om advies te worden 
gevraagd.  
 
5. Consequenties PIJOFACH 
n.v.t. 
 
6. Onderdeel van/relatie met directieprogramma 
n.v.t 
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