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wat willen we 
bereiken? 
(doel) 

Een door de raad vastgesteld bestemmingsplan Groene Schakel Noldijk als eerste stap 
naar een duurzame groene en voor iedereen toegankelijke invulling van de locatie  
‘boomgaard’. Met de locatie ‘boomgaard’, hierna Groene Schakel, wordt bedoeld de 
onbebouwde grond tussen Gebroken Meeldijk, Noldijk, Rijksstraatweg en  
bedrijfsterrein Veren-Ambacht (zie bijgaand kaartje). 
  

wat gaan we 
daarvoor doen? 
(resultaat) 

a. Het voorontwerp bestemmingsplan Groene Schakel Noldijk uit 2009 aanpassen aan 
de eisen van 2014, voorzien van een up-date en daarmee omvormen tot een ontwerp 
bestemmingsplan. 
b. Een reactie geven op de in het kader van de inspraak eind 2009 ontvangen reacties 
op het voorontwerpbestemmingsplan Groene Schakel Noldijk.  
c. De economische haalbaarheid onderzoeken. 
d. Het ontwerpbestemmingsplan in procedure brengen door deze zes weken ter inzage 
te leggen. Iedereen kan gedurende die periode zienswijzen indienen bij de 
gemeenteraad.  
 

waarom is het 
nodig? (probleem) 
 

De beoogde duurzame groene en voor iedereen toegankelijke invulling van het gebied 
past niet in het nu geldende bestemmingsplan.  

waarom moet het 
juist nu? 
(aanleiding) 

In het coalitieakkoord  2014 – 2018 ‘Veranderen in kracht’ is opgenomen, dat de coalitie 
zich bezint op de wijze waarop tot een duurzame groene en voor iedereen toegankelijke 
invulling van de locatie ‘boomgaard’ kan worden gekomen. Om daartoe te kunnen 
komen is een herziening van de nu geldende agrarische bestemming met 
landschappelijke waarden noodzakelijk. 
 

waar moeten we 
op letten? (risico’s 
en neveneffecten) 
 
 
 
 

Positief neveneffect: uitvoering Gebiedsvisie Deltapoort  
Het bestemmingsplan Groene Schakel Noldijk draagt bij aan het verbeteren van de 
leefbaarheid op het eiland IJsselmonde en de uitvoering van de Gebiedsvisie 
Deltapoort.  
 
Draagvlak bij de eigenaar van de grond. 
De eigenaar heeft de gemeente de afgelopen jaren diverse verschillende voorstellen 
gedaan voor invulling van de locatie. Uit overleg zal moeten blijken of er bij hem 
draagvlak bestaat voor de door het college beoogde invulling.  
 

wat hoort niet bij 
dit project? 
(afbakening) 

- De uitwerking van de nieuwe bestemming in een uitvoeringsplan behoort niet tot dit 
project.  
- Een eventuele onteigeningsprocedure behoort niet tot dit project. Deze is wellicht 
noodzakelijk, indien de eigenaar niet zelf tot realisering van de bestemming overgaat en 
er geen overeenstemming wordt bereikt over verkoop van de grond. Een vastgesteld 
bestemmingsplan vormt de basis voor een eventuele onteigeningsprocedure. 
 
 

planning Het resultaat is behaald als er een bestemmingsplan Groene Schakel Noldijk is 
vastgesteld. 
Planning: 
- eind oktober 2014: bericht naar belanghebbenden, eigenaar en instanties  



 
 

  
  
  

 

   
 

- november/december/januari 2014: ter visielegging ontwerp bestemmingsplan  
- februari/maart 2015 Nota van beantwoording zienswijzen 
- maart/april: voorbereiden besluitvorming raad 
- juni 2015: raadsbesluit tot vaststelling 
 

wie doet er mee?  
(participatie) 

Het voorontwerpbestemmingsplan is toegezonden aan de voorgeschreven instanties.  
De instanties hebben meegedeeld, dat ze zich kunnen vinden in het voorontwerp 
bestemmingsplan.  
Eigenaar, diverse omwonenden en wijkoverleg hebben destijds gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid een reactie te geven op het voorontwerpbestemmingsplan.  
Van het vervolg van de procedure worden allen op de hoogte gehouden onder 
vermelding van de mogelijkheden een reactie te geven, zienswijzen in te dienen of 
beroep aan te tekenen. 
 

communicatie Alle belanghebbenden en de eigenaar zijn c.q. worden op de hoogte gebracht van het 
vervolg van de in 2009 gestarte procedure tot vaststelling van een bestemmingsplan 
Groene Schakel Noldijk. 
 

evaluatie Niet van toepassing. 

wat hebben we 
voor het project 
nodig? 
(randvoorwaarden) 

1. Budget en capaciteit voor het vervolgen van de bestemmingsplanprocedure.  
2. Een sluitende grondexploitatie om de economische uitvoerbaarheid aan te tonen.  
 
 
 

heeft het project 
draagvlak? 
(haalbaarheid) 

Door de voorgeschiedenis staat de maatschappelijke haalbaarheid in de zin van het 
creëren van draagvlak onder druk. Omwonenden zijn wantrouwig. Zij zien een 
bestemmingsplanprocedure vooral als een eerste stap naar niet gewenste 
ontwikkelingen, zoals bedrijfsbebouwing en aanleg van een ontsluitingsweg. Het 
nieuwe bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van bedrijven met ontsluiting niet 
mogelijk. 
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