
 
 

  
afdeling Stedelijke Ontwikkeling 

Gemeentestukken: 2006-71 

  

 
De raad van de gemeente Ridderkerk; 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 december 2006, 
nummer 71; 
 
gelet op artikel 25 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening; 
 

b e s l u i t : 
 
1. de zienswijzen van: 
ú Adromi Groep, names Coors BV, Reeweg 146, 3343 AP Hendrik Ido Ambacht; 
gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond te verklaren conform de bij dit besluit behorende 
Bijlage A 

 
2. de zienswijzen van: 
ú Oasen NV, Postbus 122, 2800 AC Gouda; 
ú De heer A. Buijs, Brahmstraat 1, 2983 BE Ridderkerk; 

 ongegrond te verklaren conform Bijlage A 
 
3. het bestemmingsplan Donkersloot gewijzigd vast te stellen:  

- in de zin dat de voorschriften als volgt worden gewijzigd: 
ú artikel 10: 
§ lid 1 sub b: voor de zinsnede "ter plaatse van de subbestemming BK(2)re: een 

reinigingsbedrijf" wordt een "I' geplaatst; 
§ lid 1 sub c: de zinsnede "ter plaatse van de subbestemming B(3.1)" wordt vervangen 

door de zinsnede "ter plaatse van de subbestemming BK(3.1)"; 
§ lid 1 sub c: voor de zinsneden "ter plaatse van de subbestemming BK(3.1)tr: een 

transportbedrijf" en "ter plaatse van de subbestemming BK(3.1)ku: een 
kunststofverwerkingsbedrijf" wordt respectievelijk een "I" en een "II' geplaatst; 

§ tussen lid 1 sub c en sub d wordt een nieuw sublid gevoegd: 
"ter plaatse van de bestemmingsaanduiding BK(3.2): bedrijven voorzover deze 
voorkomen in categorie 1, 2, 3.1 en 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten; 

§ lid 1 sub d t/m j worden hernoemd naar sub e t/m k. 
 

- in de zin dat de plankaart gewijzigd wordt vastgesteld, zoals op de bij het besluit behorende 
wijzigingskaart is aangegeven, 

 
- voor het overige overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte 

plankaart nr. 9415 d.d. 20-07-2006 alsmede de daarbij behorende en als zodanig 
gewaarmerkte voorschriften. 

 
 
Ridderkerk, 1 februari 2007 
 
De raad voornoemd, 
de griffier, de voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
AvK/222/B 


