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Aan de gemeenteraad 

 

Gemeentestukken: 2013 – 90  

  

 
AMENDEMENT 
 
 
Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Park Ringdijk Slikkerveer 
 
 
1. Voorstel 
 
A. Het raadsvoorstel te wijzigen: 
De zin onder 1.1. “In te stemmen met de reactie op de zienswijzen zoals verwoord in de Nota van 
zienswijzen en wijzigingen bestemmingsplan Park Ringdijk behorend bij dit voorstel” te wijzigen in: 
“Niet in te stemmen met de reactie op de zienswijzen zoals verwoord in de Nota van zienswijzen 
en wijzigingen bestemmingsplan Park Ringdijk behorend bij dit voorstel”. 
 
De zin onder 1.2. “het bestemmingsplan Park Ringdijk Slikkerveer gewijzigd vast te stellen conform 
bijgaand raadsbesluit” te wijzigen in: 
“het bestemmingsplan Park Ringdijk Slikkerveer vast te stellen conform bijgaand raadsbesluit, met 
dien verstande dat de bestemming ‘Maatschappelijk’ (kleur bruin) beperkt is tot de locatie die 
bestemd is voor de Scouting en het overige gebied met de voorgestelde bestemming 
‘Maatschappelijk’ de bestemming ‘Groen’ krijgt.   
 
B. Het raadsbesluit te wijzigen: . 
Aan punt 1 toe te voegen:”….,met dien verstande dat de bestemming ‘Maatschappelijk’ (kleur 
bruin) beperkt is tot de locatie die bestemd is voor de Scouting en het overige gebied met de 
voorgestelde bestemming ‘Maatschappelijk’ de bestemming ‘Groen’ krijgt en de toelichting, regels 
en verbeelding hierop worden aangepast.” 
 
Punt 2 te wijzigen in: De groenvoorziening van het gebied op een sobere wijze uit te voeren, 
passend binnen het gereserveerde budget opgenomen in de Programmabegroting. 
 
2. Aanleiding 
De gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Park Ringdijk Slikkerveer. 
Met het raadsvoorstel wordt de raad gevraagd in te stemmen met de bouw van een kerkgebouw 
voor de Hersteld Hervormde Gemeente en de daarbij behorende parkeerplaatsen.  
 
3. Aspecten 
Het gebied Park Ringdijk Slikkerveer heeft een groene recreatieve bestemming. De bouw van een 
kerkgebouw met daarbij behorende parkeerplaatsen tast deze groene invulling in hoge mate aan. 
De ruimte in het gebied is te beperkt om zowel een kerkgebouw met parkeerplaatsen te 
ontwikkelen als tegelijkertijd op een goede wijze invulling te geven aan de activiteiten van de 
Scouting. De ruimte is ook te beperkt om te voldoen aan de wens om op de locatie gedurende alle 
dagen van de week, maar zeker in het weekeinde, recreatief te kunnen verpozen op en aan het 
water, op een wijze dat geen van de doelgroepen zich belemmerd hoeft te voelen in zijn/haar 
activiteiten. 



 
 

  

  

Bovendien is het uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening alles behalve voor de hand 
liggend een kerkgebouw te situeren op de grens van een bedrijventerrein, in een groen gebied dat  
bestemd is voor intensieve recreatie.  
 
Voor wat betreft de voorgestelde wijziging van punt 2 van het besluit, zie de tekst van het door het 
college voorgelegde raadsvoorstel Grondexploitatie, blz. 4, onder 3.5. 
 
4. Aanpak 
Het college van burgemeester en wethouders zorgt voor uitvoering van dit amendement. 
Aanpassing gebeurt door de verbeelding, de toelichting en de regels van het bestemmingsplan aan 
te passen aan het met dit amendement gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan. Ook de reactie 
op de zienswijzen wordt aan de bij dit amendement gewijzigde vaststelling aangepast. 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
Zie onder het voorgestelde punt 2 van het raadsbesluit. 
 
De raadsleden, 
 
 
…….   ……..    … 
P.Boertje (VVD)  L. van der Spoel (VVD)  A. van Nes (groep Koppes) 
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