Aan de gemeenteraad

2015 – 11

AMENDEMENT
Onderwerp: Amendement inzake boomgaard blijft boomgaard

1. Voorstel
U wordt voorgesteld te kiezen voor het handhaven van de boomgaard. Het gevraagde besluit om
“een keuze te maken voor de voorkeursoptie van het college: handhaving van de herplantplicht
gevolgd door wijziging van het bestemmingsplan.” wordt daarmee als volgt gewijzigd:
A
In het raadsbesluit wordt het gevraagde besluit vervangen door de tekst:
I. een keuze te maken voor de door het college in de bijlage bij het raadsvoorstel
beschreven optie 2: ‘Handhaven van de herplantplicht en stopzetten van het proces om te komen
tot een bestemmingsplanwijziging.’
B
In het raadsbesluit de volgende tekst toe te voegen:
II. de procedure van het bestemmingsplan “Groene Schakel” met onmiddellijke ingang te staken.
C
Tot slot wordt in het raadsbesluit de volgende tekst toegevoegd:
III. de reserve ‘Toeristische overstapplaats Deltapoort’, groot € 1.270.000,-, op te heffen en het
bedrag toe te voegen aan de algemene reserve.
2. Aanleiding
De behandeling van het voorstel over de Toekomst van ‘de boomgaard’.
3. Aspecten
De keuze voor handhaving is in overeenstemming met de uitspraak van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State waarin de beginselplicht tot handhaving door de
gemeente is bevestigd.
Gelet op de laatst vastgestelde kadernota en de economische ontwikkelingen zullen wij, wil de
gemeente de komende jaren voldoende financiële stuurkracht blijven (be)houden voor nieuw te
voeren beleid, grote uitgaven moeten blijven beoordelen op nut en noodzaak.
4. Aanpak/Uitvoering
Na vaststelling van dit amendement geeft het college uitvoering aan het genomen raadsbesluit.
1. Uitvoeren van de handhavingsprocedure

2. Staken van de procedure voor de wijziging van de agrarische bestemming in een recreatieve
bestemming en
3. Toevoegen van het bedrag van de reserve ‘Toeristische overstapplaats Deltapoort’ aan de
algemene reserve.
De maatschappelijke uitvoerbaarheid is gewaarborgd gelet op de inspraakreactie van de eigenaar
om de boomgaard opnieuw aan te planten voor 1 april a.s. en de inspraakreacties van
omwonenden.
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking
Met dit amendement zijn geen kosten gemoeid.
De kosten voor aankoop van de boomgaard á € 1.270.000,-, de inrichting ervan en het beheer
worden niet gemaakt. Ook worden de kosten voor het opstellen van een
(ontwerp)bestemmingsplan, de ambtelijke begeleiding hiervan alsmede de beantwoording van de
zienswijzen die een ieder op het ontwerpplan naar voren kan brengen en de (daaruit)
voortvloeiende beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
voorkomen.
Daarnaast zijn er opbrengsten te verwachten uit van rechtswege verbeurde dwangsommen indien
niet voldaan wordt aan de opgelegde lastgeving. Tevens kan indien de maximale dwangsom is
verbeurd direct een nieuwe lastgeving worden opgelegd met een dwangsom die vijf tot acht keer
meer bedraagt dan de huidige lastgeving. Verbeurde dwangsommen vloeien direct door naar de
algemene reserves.

De raadsleden,

Ad Los, Echt Voor Ridderkerk

Jeroen Rijsdijk, PvdA

Henk van Os, Partij 18PLUS

Edward Piena, VVD

Betreft raadsvoorstel nr. 145727
Behandeld in de raadsvergadering van 26 maart 2015

Aangenomen

Verworpen

Stemverhouding:
Tegen 17: SGP, LR, CDA, CU
Voor 12: EvR, PvdA, P18P, VVD, D66/GL

