
Een wereld om te ontdekken

Buijtenland van Rhoon



• Bijpraten over stand van zaken 

• Vooruitblik 
oproces op- en vaststellen nieuw bestemmingsplan

• betrokkenheid gemeenteraad

Doel bijeenkomst



• Bedenkers zijn agrariërs, bewoners en natuurorganisaties

• Met steun van deskundigen

• Uitgangspunt voor verdere ontwikkeling 

• Voor gemeenteraad uitgangspunt voor verdere ontwikkeling 

• Vastgesteld door ALV van Gebiedscoöperatie

• Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Streefbeeld



• Bezoek gedeputeerde Potjer en opening fietspad 
Rhoonse stort

• Bezoek burgemeester de Witte

• Nieuw planologisch kader nodig

• Bestemmingsplan verbrede reikwijdte meest passend

• Gebiedscoöperatie initiatiefnemer

• Gemeente bevoegd gezag 

Terugblik (oktober 2019 tot nu)



• Opgesteld door Rho adviseurs voor leefruimte

• Biedt duidelijkheid over:
• Uitgangspunten t.a.v. inhoud

• Uitgangspunten t.a.v. proces 

• Planning 

Stappenplan



1. Streefbeeld = inhoudelijk uitgangspunt

2. Het plangebied zoals deze staat omschreven in het streefbeeld

3. Ambtelijke en bestuurlijke samenwerking

4. De omgeving wordt betrokken (leden, inwoners, gemeenteraad)

5. Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte 

6. Gemeenteraad stelt bestemmingsplan vast

Belangrijke uitgangspunten



Plangebied



• Streefbeeld vraagt om flexibiliteit. 

• Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte o.b.v. Crisis- en herstelwet 
(Chw) biedt deze flexibiliteit.

• Aanvraag Chw-status bij BZK parallel aan opstellen bestemmingsplan.

• Ontwerp-bestemmingsplan moet in 2020 ter inzage worden gelegd.

Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte



• Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte 
o.b.v. Crisis- en herstelwet (Chw) biedt 
flexibiliteit:
• Werken met open en kwalitatieve normen om 

gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken en 
ongewenste tegen te gaan.

• Vergunningverlening door gemeente voor 
concrete initiatieven binnen de vastgestelde 
normen.

• Noodzakelijke detailonderzoeken vinden pas 
plaats o.b.v. concreet initiatief.

Flexibiliteit 



Inhoudelijke werkstappen

• Aanvraag Chw-status

• Concretisering streefbeeld 

• Onderzoeken en opstellen m.e.r.-beoordeling 

• Opstellen voorontwerp-bestemmingsplan

• Wettelijk vooroverleg (provincie, waterschap, etc.)

• Opstellen ontwerp-bestemmingsplan

• Ter inzagelegging ontwerp-bestemmingsplan

• Vaststelling door gemeenteraad



Betrokkenheid gemeenteraad

Formeel

• Vaststelling bestemmingplan

Informeel

• Brede startbijeenkomst met Gebiedscoöperatie tijdens Ontmoeting & Dialoog (10 maart)

• Bespreken resultaten concretisering streefbeeld (juni)



Vragen?


