
 
Bijlage B  
Bestemmingsplan  
Natuurgebied Crezéepolder Ridderkerk 

 
  
Afdeling Stedelijke Ontwikkeling  
 

Het ontwerpbestemmingsplan Natuurgebied Crezéepolder Ridderkerk heeft conform afdeling 3:4 
van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
(WRO) met ingang van 13 juni tot en met 24 juli 2008 ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de 
terinzagelegging zijn 6 zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn samengevat en van een reactie 
voorzien in Bijlage A.  
 
De zienswijze van Rijkswaterstaat is na afloop van de termijn van terinzagelegging verzonden op 
30 juli 2008 en derhalve niet ontvankelijk. Inhoudelijk leidt deze zienswijze wel tot een aanpassing 
van de plantoelichting. Omdat de zienswijze niet ontvankelijk moet worden verklaard, wordt deze 
aanpassing formeel gezien als een ambtshalve wijziging van het bestemmingsplan. 
 
De tekst onder Beleidslijn grote Rivieren (BGR) uit het ontwerp bestemmingsplan wordt verplaatst 
naar paragraaf 2.2 en als volgt aangepast: 

Beleidslijn grote Rivieren (BGR) / Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) 
 
Op de Noord en het plangebied is de Beleidslijn grote rivieren van toepassing. Hierin is meer 
ruimte voor ontwikkelingen in het riviergebied in vergelijking met de voorheen geldende Beleidslijn 
Ruimte voor de Rivier. Uiteraard staat ook in de Beleidslijn grote rivieren de veiligheid voorop. De 
beoogde ontwikkelingen in het plangebied komen overeen met de rivierkundige randvoorwaarden 
zoals gesteld in de Beleidslijn grote rivieren: 
- de situering en uitvoering van de activiteiten is zodanig dat het veilig functioneren van het 

waterstaatswerk gewaarborgd blijft; 
- er is geen sprake van een feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteit; 
- de situering en uitvoering van de activiteiten is zodanig dat het bergend vermogen van de 

Noord niet afneemt en geen waterstandsverhoging optreedt. 
Aangezien het bergend vermogen van de Noord wordt vergroot door de voorgenomen 
ontwikkelingen, draagt het plan bij aan de doelstellingen voor duurzaam waterbeheer. Verder heeft 
Rijkswaterstaat zitting in het samenwerkingsverband Deltanatuur, in het kader waarvan de 
ontwikkelingen in dit bestemmingsplan zijn geïnitieerd.  
 
Op de Noord is sinds 1996 de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) van toepassing. Volgens 
de wet is het (zonder vergunning) verboden om gebruik te maken van een waterstaatswerk door: 
- daarin, daarop, daaronder of daarover werken te maken of te behouden; 
- daarin, daaronder of daarop vaste voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of 

deze te laten staan of liggen. 
De ontwikkelingen in het plangebied hebben positieve rivierkundige effecten. Voor de 
ontwikkelingen in het plangebied wordt gestreefd naar een gesloten grondbalans. Bij het streven 
naar een gesloten grondbalans worden de rivierkundige effecten van de ontwikkelingen getoetst 
aan de Beleidslijn grote rivieren in het kader van de te verkrijgen Wbr-vergunning.  
 
 


