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4 Inleiding 

1. Inleiding 

Het Buijtenland van Rhoon is het eerste stuk echte weidsheid als je van Rotterdam afreist 
naar het zuiden. Een gebied waar nu nog op reguliere wijze wordt geboerd, maar waar 
ook kan worden gerecreëerd. Een gebied wat planologisch een inmiddels ingewikkelde 
historie meebrengt. In 2006 is het gebied opgenomen in de Planologisch Kernbeslissing 
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) als locatie voor hoogwaardige natuur en 
recreatie met agrarisch medegebruik. Dit is vervolgens in 2011 vertaald in het Besluit 
algemene regels ruimtelijke ordening (hierna: Barro) die het gebied in artikel 2.2.7 lid 1 
benoemd als Midden-IJsselmonde (zie figuur 1). Dit gebied is aangewezen als openbaar 
toegankelijk natuur- en recreatiegebied, artikel 2.2.8 Barro geeft invulling aan de 
aanwijzing. 

In 2012 is vervolgens het Bestemmingsplan Buytenland vastgesteld waarin het gebied 
voornamelijk is bestemd voor natuur en recreatie (zie figuur 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1:Kaart bij aanwijzing PMR 
in het Barro  
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Dit plan heeft tot veel weerstand geleid bij de inwoners van het plangebied. Het huidige 
agrarisch gebruik valt nu volledig onder het overgangsrecht en er is veel discussie geweest 
over planschade. Uit onvrede met de voorgestelde ontwikkeling is een nieuw plan 
ontstaan, wat is vertaald in het Streefbeeld voor het Buijtenland van Rhoon. Dit is 
opgesteld door agrariërs, bewoners en natuurorganisaties met ondersteuning van 
deskundigen zoals het Louis Bolk instituut, de Vereniging Nederlands cultuurlandschap en 
Peter Verkade Landschapsarchitect.  Het Streefbeeld is door de gemeente Albrandswaard, 
het bevoegd gezag waar het plangebied onder valt, in de gemeenteraad omarmd.  Ook de 
provincie Zuid-Holland heeft het streefbeeld vastgesteld. Dan rest nu alleen nog de 
uitvoering.  Om deze uitvoering mogelijk te maken zijn nog wel enkele procedures te 
doorlopen. Zo moet er een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld op basis van het 
streefbeeld en moeten op rijks en provinciaalniveau regelingen worden aangepast (Barro, 
BKL en provinciale verordening).  In het voorliggende stappenplan staat beschreven op 
welke wijze tot een haalbaar bestemmingsplan gekomen gaat worden, wat de 
ontwikkeling van het Buijtenland van Rhoon conform het streefbeeld mogelijk gaat 
maken.  

 

Figuur 2: Verbeelding bij Bestemmingsplan Buytenland (vastgesteld juli 2012) 

 

1.1. Leeswijzer  

Dit stappenplan is als volgt opgebouwd. Te beginnen met de uitgangspunten voor het 
opstellen van het plan. Dit zijn de belangrijkste richtlijnen die het proces en inhoud 
bepalen. Na deze uitgangspunten zijn de concrete inhoudelijke stappen beschreven. Zoals 
u zult merken zijn deze stappen aan het begin meer concreet dan aan het eind, onder 
meer doordat die concretisering volgt uit de eerdere stappen. Vervolgens zal het proces 
worden beschreven, gevolgd door de planning en als laatste is aandacht besteed aan de 
mogelijke risico’s en andere aandachtspunten. 
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2. Uitgangspunten  

 
Het opstellen van het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte vindt plaats op basis van de 
hieronder genoemde uitgangspunten.  
 
2.1. Streefbeeld is het inhoudelijke uitgangspunt 

Het streefbeeld is opgesteld door agrariërs, bewoners en natuurorganisaties met ondersteuning 
van deskundigen. Voor de Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon geldt het streefbeeld als 
de inhoudelijke leidraad voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Door lid te worden van 
de Gebiedscoöperatie committeren de leden zich aan het streefbeeld.  
 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 3 juli 2018 het streefbeeld vastgesteld als 
uitwerking van de natuur- en recreatiedoelstellingen in het kader van de Planologische 
Kernbeslissing Mainportontwikkeling Rotterdam. Over de realisatie van (doelstellingen uit) het 
streefbeeld hebben provincie en Gebiedscoöperatie afspraken gemaakt in een  
Samenwerkingsovereenkomst.  
De gemeenteraad van Albrandswaard heeft door middel van een unaniem  aangenomen motie 
uitgesproken dat het streefbeeld het belangrijkste uitgangspunt moet zijn voor de verdere 
ontwikkeling.  
 
Uitgangspunt 1: 

Het streefbeeld vormt het inhoudelijke uitgangspunt voor het opstellen van het 
bestemmingsplan. Dit betekent dat het bestemmingsplan het realiseren van de doelstellingen 
van het streefbeeld mogelijk moet maken.  
 
2.2. Het plangebied 

Het plangebied voor het bestemmingsplan beslaat die gebieden waarover het streefbeeld 
uitspraken doet (zie figuur 3).  
 
Overwogen kan worden om delen van het huidige bestemmingsplan Buytenland van Rhoon 
(2013), die geen onderdeel uitmaken van het streefbeeld wel mee te nemen als onderdeel van 
het plangebied voor het nieuwe bestemmingsplan. Hierdoor wordt een onnodige versnippering 
van plannen voorkomen. Een voorwaarde hierbij is wel dat het gebieden betreft waarvan de 
ontwikkeling voldoende uitgekristalliseerd is en niet ter discussie staat, dan wel dat het 
uitsluitend het vastleggen van het huidige gebruik betreft. Op deze manier wordt voorkomen 
dat het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan op basis van het streefbeeld, belast wordt 
met andere discussies. Een voorbeeld van een gebied buiten het streefbeeld dat meegenomen 
kan worden is de golfbaan aan de Oude Maas.  Hiervoor wordt als uitgangspunt gehanteerd dat 
het meegenomen wordt, tenzij tijdens het planproces blijkt dat er toch sprake is van 
ontwikkelingen die vragen om een nadere afweging.  
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Figuur 3: Plangebied zoals opgenomen in het Streefbeeld 
 
Gebieden grenzend aan het Buijtenland van Rhoon, die geen onderdeel uitmaken van het 
streefbeeld worden geen onderdeel van het nieuwe plangebied, om zodoende de planvorming 
niet te belasten met de beleidsvorming- en keuzen die voor die gebieden nog moeten 
plaatsvinden.  Voor de ontwikkeling van het Binnenland van Rhoon wordt tijdens de 
concretisering van het streefbeeld bepaald of en zo ja  onder welke voorwaarden het mogelijk 
is om dit mee te nemen in het bestemmingsplan. Ook hiervoor geldt dat dit niet mak leiden tot 
risico’s op vertraging voor het bestemmingsplan Buijtenland van Rhoon.  
 
Uitgangspunt 2: 

Het plangebied voor het op te stellen bestemmingsplan bestaat alleen uit datgene waar het 
streefbeeld betrekking op heeft. In figuur 4 is de voorgestelde plangrens aangegeven. Bij de 
concretisering van het streefbeeld (zie paragraaf 2.5) wordt deze definitief bepaald.  
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Figuur 4: Voorstel plangebied op basis van het Streefbeeld 
 
2.3. Proces van samenwerking  

Drie partijen zijn vanuit hun eigen rol en belang direct betrokken bij de ontwikkeling van het 
Buijtenland van Rhoon; de Gebiedscoöperatie, de gemeente Albrandswaard en de provincie 
Zuid-Holland. Voor het opstellen van het bestemmingsplan geldt dat de Gebiedscoöperatie 
namens de drie partijen als trekker en formeel opdrachtgever optreedt voor het opstellen van 
het bestemmingsplan en dat de gemeente Albrandswaard als bevoegd gezag fungeert voor dit 
bestemmingsplan. Provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de grondverwerving ten 
behoeve van het realiseren van het streefbeeld en de afwikkeling van eventuele 
tegemoetkomingen in planschades.  
 
Gelet op de onderlinge samenhang en afhankelijkheden tussen de verschillende sporen 
(opstellen bestemmingsplan, grondverwerving, concretisering streefbeeld, etc) is het nodig dat 
het bestemmingsplan in nauwe samenwerking tot stand komt. In deze samenwerking wordt op 
basis van de in deze notitie genoemde uitgangspunten gewerkt aan het opstellen van het 
bestemmingsplan. 
Om de samenwerking en betrokkenheid van de drie partijen rondom het bestemmingsplan vorm 
en inhoud te geven, gaat gewerkt worden met een werkgroep, een stuurgroep en een bestuurlijk 
overleg. Deze opzet betekent dat er ook een escalatie mogelijkheid geboden wordt. De 
organisatie en het secretariaat van deze overleggen ligt bij de Gebiedscoöperatie.  
 
In de werkgroep zijn de drie partijen op ambtelijk niveau vertegenwoordigd.  De samenstelling 
van de werkgroep is als volgt: Margriet Jansen (Gebiedscoöperatie), Bart Witteman,  Maarten 
van de Streek,  Linda Berkemeijer (PZH), Peter Wunderink (tijdelijk, totdat RO-collega 
beschikbaar is) en RO-collega (Albrandswaard/BAR-organisatie). Desgewenst wordt de 
werkgroep aangevuld met specifieke vakinhoudelijke kennis vanuit de betrokken partijen. De 
werkgroep heeft tot taak het opstellen van het bestemmingsplan inhoudelijk te begeleiden en 
te zorgen voor een goede inhoudelijke afstemming over inhoud en proces in de verschillende 
“achterbannen”. De werkgroep komt met enige regelmaat bijeen, waarbij de momenten en 
frequentie afgestemd wordt op de voortgang en productie van (deelproducten van) het 
bestemmingsplan.  
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In de stuurgroep zijn de drie partijen op managementniveau vertegenwoordigd. De 
samenstelling van de stuurgroep is als volgt: Anja Jongejan (Gebiedscoöperatie), Willy 
Cornelissen (PZH) en Peter Wunderink (Albrandswaard). De stuurgroep komt minder frequent 
bijeen dan de werkgroep. De stuurgroep zorgt voor kwaliteitsborging op inhoud en proces. 
Belangrijk aandachtspunt hierbij is het begeleiden en voorbereiden van het bestuurlijk en 
politiek proces in aanloop naar de uiteindelijke vaststelling van het bestemmingsplan. Ook het 
invulling geven aan de participatie en de communicatie staat expliciet op de agenda van de 
stuurgroep.  
 
In het bestuurlijk overleg vindt op bestuurlijk niveau afstemming plaats over proces, inhoud en 
besluitvorming. De samenstelling van het bestuurlijk overleg is als volgt: Gerard Doornbos 
(Gebiedscoöperatie), Bas Boender (Albrandswaard), met de provincie in principe als agendalid. 
De frequentie van het bestuurlijk overleg wordt pragmatisch in overleg met betrokkenen 
bepaald. Hierbij kan gedacht worden aan een frequentie van vier maal gedurende het proces 
van totstandkoming van het bestemmingsplan, waarbij het logisch is om aan te sluiten bij 
mijlpalen (go / no-go m in het proces. Los van deze mijlpalen is het mogelijk dat één van de drie 
partijen verzoekt om een bijeenkomst van het bestuurlijk overleg, om actuele zaken te 
bespreken.   
 
Uitgangspunt 3: 

De drie partijen zorgen voor beschikbaarheid van adequate bemensing en inzet van de 
werkgroep, de stuurgroep en het bestuurlijk overleg.  
 
2.4. Participatie en betrokkenheid 

Het Buijtenland van Rhoon kent veel verschillende eigenaren en gebruikers en met evenveel 
belangen. Om binnen de gegeven planning te komen tot een gedragen bestemmingsplan is het 
noodzakelijk deze belangen zorgvuldig een plek te geven in het planproces. Hierbij geldt wel als 
duidelijk vertrekpunt dat het streefbeeld de basis vormt voor het bestemmingsplan en dat dus 
niet ter discussie staat. Fundamentele inhoudelijke discussies zijn daarom niet te verwachten. 
De concrete vertaling van het streefbeeld naar bestemmingen vraagt wel de nodige aandacht.  
Op basis van de planning wordt een concrete kalender gemaakt van de momenten waarop het 
planproces open staat voor input van stakeholders. Bij het verder finetunen hiervan worden de 
ervaringen uit het verleden benut. Hieronder worden kort de belangrijkste stakeholders 
benoemd.  
 
Bijeenkomsten en projectcommunicatie worden georganiseerd door de communicatieadviseur 
van de  Gebiedscoöperatie.  
 
Startbijeenkomst  
Voorgesteld wordt om een startbijeenkomst te organiseren voor de leden van de 
Gebiedscoöperatie en daarbij ook de gemeenteraad van Albrandswaard en vertegenwoordigers 
van de provincie uit te nodigen.  Deze bijeenkomst markeert de formele start van het 
planproces, waarbij uitleg plaatsvindt aan alle betrokkenen over het proces, de planning en 
ieders rol en verantwoordelijkheid.  
 
Leden Gebiedscoöperatie 
Een belangrijk deel van de eigenaren en gebruikers in het Buijtenland van Rhoon is lid van de 
Gebiedscoöperatie. De Gebiedscoöperatie vervult daarom een belangrijke rol bij het actief 
betrekken van haar leden bij het opstellen van het bestemmingsplan. Om hier invulling aan te 
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geven worden op gezette momenten de leden bijgepraat en worden werksessies georganiseerd 
t.b.v. de vertaling van het streefbeeld.  
 
Inwoners van Rhoon  
De gemeente is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor de communicatie naar de burgers van 
Rhoon. Hierbij wordt een logische aansluiting gezocht bij het planproces en de formele 
inspraakmomenten. Hiervoor wordt een communicatiekalender opgesteld door de gemeente.  
Waar dat wenselijk is leveren Gebiedscoöperatie en provincie inhoudelijke bijdragen aan deze 
communicatie.   
 
Gemeenteraad Albrandswaard  
De gemeenteraad moet uiteindelijk het bestemmingsplan vaststellen. Dit betekent dat ze 
aangehaakt moeten zijn op de inhoudelijke keuzen die gemaakt moeten worden en de 
voortgang van het proces.  Om dit proces goed te laten verlopen wordt er onderscheid gemaakt 
tussen de formele rol van de raad (de besluitvorming over het bestemmingsplan) en een 
informele rol (het informeren van en ophalen van input bij de raad). De formele rol van de raad 
verloopt via het reguliere vergaderschema, met daarin de bijeenkomsten van de commissie 
Beraad en Advies ruimte en de raadsvergaderingen.  
 
De wijze waarop invulling gegeven wordt aan de informele rol van de gemeenteraad wordt 
besproken met de commissie Beraad en Advies ruimte op 17-2-2020. Op die avond is er de 
gelegenheid voor de Gebiedscoöperatie om het proces toe te lichten waarmee het 
bestemmingsplan tot stand gaat komen. Het actief betrekken van de gemeenteraad is wenselijk, 
maar de vraag is  nog op welke manier dat het beste ingevuld kan worden. Een mogelijkheid 
hierbij is bijvoorbeeld een sessie, die de Gebiedscoöperatie organiseert voor raadsleden en 
andere geïnteresseerden, over voortgang of een actueel thema. Daarnaast kan de 
Gebiedscoöperatie ook frequent een email-nieuwsbrief verzenden.  
Naast informele bijeenkomsten met de gemeenteraad, wordt de raad ook geïnformeerd via 
door het college te versturen raadsinformatiebrieven.   
 
Reguliere inspraak op bestemmingsplan  
Vanzelfsprekend staat het bestemmingsplan open voor de reguliere momenten en 
mogelijkheden van inspraak.  
 
Uitgangspunt 4: 

De omgeving moet voldoende worden betrokken. De intensiteit hiervan wordt afgestemd met 
de drie partijen mede op basis van ervaringen uit het verleden. 
 
2.5. Concretisering van het streefbeeld 

Het streefbeeld gaat uit van het realiseren van hoogwaardige akkernatuur. Dit is een vorm van 
natuur, die hand in hand gaat met recreatie en landbouw en die past bij het cultuurhistorische 
polderlandschap. De belangrijkste inhoudelijke stap bij het opstellen van het bestemmingsplan 
bestaat uit het vertalen van het streefbeeld naar concrete bestemmingen. Dit betekent dat in 
beeld gebracht moet worden welke kaders opgesteld moeten worden ten einde het realiseren 
van de doelen van het streefbeeld mogelijk te maken. Een van die kaders is ook de op 14 
september 2016 door Provinciale Staten van Zuid-Holland aangenomen motie, waarin de 
gemeente verzocht wordt niet terug te bestemmen naar agrarische doeleinden. 
Het concretiseren van het streefbeeld vindt vooraan in het planproces plaats, omdat de 
uitkomsten hiervan mede bepalend zijn voor de omvang van de noodzakelijke 
onderzoeksinspanning. Ook komt hierbij de vraag aan de orde welke elementen van het 
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streefbeeld in het bestemmingsplan moeten landen en welke in ander instrumentarium 
(onderscheid tussen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke instrumenten).  
 
Bij het concretiseren van het streefbeeld is het noodzakelijk om de opgedane kennis vanuit de 
totstandkoming van het streefbeeld in te zetten. Dit betekent dat de opstellers van het 
streefbeeld en huidige adviseurs en leden van de Gebiedscoöperatie betrokken worden. Naast 
het deelnemen aan een werksessie t.b.v. de concretisering  van het streefbeeld, wordt aan hen 
ook gevraagd te reageren op (deel)producten. Hiervoor wordt een klankborgroep ingesteld.  
 
Uitgangspunt 5:  

Bij start van het opstellen van het bestemmingsplan moet prioriteit gegeven worden aan het 
concretiseren van het streefbeeld en de vertaling daarvan naar (contouren) van bestemmingen 
en locaties.  Op basis van het streefbeeld en de concretisering daarvan wordt een 
bestemmingslegging ontwikkeld, die recht doet aan het streefbeeld en aan de 
bovengenoemde door Provinciale Staten aangenomen motie.  
 
2.6. Chw-status, aanpassing Barro, BKL en provinciale verordening  

Omdat de invulling flexibel moet zijn en ruimte moet bieden voor passende initiatieven is ervoor 
gekozen om het project aan te gaan melden als een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte 
op basis van artikel 2.4 van de Crisis- en Herstelwet (hierna: Chw). Daarmee kan worden 
afgeweken van een deel van het huidige wettelijke regime, vooruitlopend op de mogelijkheden 
in de Omgevingswet. Met de meest recente aanpassing van de Chw kan een dergelijke 
aanmelding lopen via de Regeling Uitvoering Crisis- en Herstelwet (hierna: de regeling). De 
doorlooptijd voor het aanmelden als pilot met verbrede reikwijdte is daarmee ongeveer 2 
maanden. Het aanmeldingsproces kan gelijktijdig lopen met de voorbereiding van het plan. 
Enige vereiste is dat de aanwijzing als pilot in de regeling bekend is gemaakt voordat het 
bestemmingsplan zal worden vastgesteld. 
 
Daarbij moet worden opgemerkt dat het voor het realiseren van het Streefbeeld ook 
noodzakelijk is om af te wijken van het Barro. Dat is ook mogelijk via een aanpassing van het 
Besluit Uitvoering Crisis- en Herstelwet (hierna: BuChw), zoals ook gebeurd is  voor de 
ontwikkeling van Cadzand-Bad in de gemeente Sluis (artikel 7m). Dan wordt de wijziging 
meegenomen in één van de tranches voor de aanpassing van het BuChw. In theorie is het ook 
mogelijk om het Ministerie van Binnenlandse Zaken te verzoeken het Barro zelf aan te passen. 
Uit contacten met het ministerie van BZK  blijkt echter dat zij inschatten dat dit (politiek) niet 
haalbaar is. Het afwijken van het Barro via het BuChw verdient daarom de aanbeveling. Hierbij 
moet rekening gehouden worden met een doorlooptijd van 9 maanden. Dit betekent dat dit 
z.s.m. opgestart moet worden, zodat  dit parallel loopt met de inhoudelijke uitwerking van het 
bestemmingsplan. In overleg met BZK zal bekeken worden of het wellicht ook mogelijk is om 
door middel van een algemene voor het gehele plangebied geldende ontheffing van het Barro 
af te wijken.  
 
Ook de provinciale verordening moet worden aangepast op het streefbeeld. De voorbereiding 
van deze aanpassing is inmiddels gestart en besluitvorming in Provinciale Staten wordt medio 
2020 verwacht.  
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Uitgangspunt 6:  

Het contact met BZK wordt zo vroeg mogelijk gezocht om te komen tot een aanmelding als pilot 
bestemmingsplan met verbrede reikwijdte in het kader van de Chw en voor de noodzakelijke 
aanpassing van de Barro. Dit proces zal parallel lopen aan de overige stappen. 
De Chw-status van het ontwerp-bestemmingsplan betekent dat het plan in 2020 ter inzage 
gelegd moet worden.  
 
2.7. Juridische uitgangspunten  

Bij het opstellen van het bestemmingsplan vragen enkele juridische aspecten om extra 
aandacht.  
 
2.7.1. Bestemmingsplan biedt een titel tot onteigening 

Om het streefbeeld daadwerkelijk in de toekomst te kunnen verwezenlijken, ook wanneer een 
grondeigenaar en/of gebruiker niet meewerkt, is het noodzakelijk dat het nieuw te 
vervaardigen bestemmingsplan (waaronder de planregels e.d.) een titel tot onteigening kan 
bieden voor de benodigde percelen en/of perceelsgedeelten. De titel tot onteigening vormt de 
basis waardoor wordt verworven tegen betaling van een zogenaamde volledige 
schadeloosstelling binnen het plangebied van het 'Buijtenland van Rhoon'.  
 
Uitgangspunt 7.1: 

Het nieuw te vervaardigen bestemmingsplan (waaronder de planregels e.d.) moet een titel tot 
onteigening kunnen bieden voor de benodigde percelen en/of perceelsgedeelten ter realisatie 
van het streefbeeld.   
 
2.7.2. Aansluiten planregels op besluiten tegemoetkoming in planschade  

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard 
is 'compensatie in natura' aangeboden als onderdeel van een tegemoetkoming in de 
planschade die is ontstaan als gevolg van het bestemmings-/uitwerkingsplan 'Buytenland van 
Rhoon'. De planregels van het nieuw te vervaardigen bestemmingsplan sluiten aan op de 
besluittekst van de aangeboden 'compensatie in natura'. 
 
Uitgangspunt 7.2: 

De planregels van het nieuw te vervaardigen bestemmingsplan sluiten aan op de  'compensatie 
in natura' zoals die is aangeboden als onderdeel van de tegemoetkoming in planschade op 
basis van het voorgaande bestemmings-/uitwerkingsplan 'Buytenland van Rhoon'. 
 
2.7.3. Juridische toets 

De provincie legt concept-producten, die tijdens het opstellen van het bestemmingsplan 
worden opgesteld, voor aan ter zake gespecialiseerde advocaten. Deze juridische toets geeft 
extra juridische zekerheid dat het bestemmingsplan de toetsing door de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State kan doorstaan. Tevens zullen de uitgangspunten 8 
'Bestemmingsplan biedt een titel tot onteigening' en 9 'Aansluiten planregels op besluiten 
tegemoetkoming in planschade' onderdeel van deze toets uitmaken. 
 



 Uitgangspunten 13 

Rho adviseurs voor leefruimte   20191908.0 

vestiging Rotterdam 

Uitgangspunt 7.3: 

Op in overleg te bepalen momenten vindt er, op verzoek van en voor rekening van de 
provincie, een juridische toets op concept-producten plaats door ter zake gespecialiseerde 
advocaten. De aanbevelingen hieruit worden verwerkt in de definitieve producten. Deze 
toetsing vindt plaats binnen de planning van het opstellen van het nieuw te vervaardigen 
bestemmingsplan. 
Bij deze juridische toets wordt in ieder geval ingegaan op: 

 of het nieuw te vervaardigen bestemmingsplan met inbegrip van o.a. de 
uitgangspunten, de procedure en  (uitgevoerde) onderzoeken de toets der kritiek van 
de Raad van State kan doorstaan en zogenaamd 'Raad van State proof' is;  

 of het nieuw te vervaardigen bestemmingsplan (waaronder de planregels e.d.) een 
titel tot onteigening biedt voor de benodigde percelen en/of perceelsgedeelten ter 
realisatie van het streefbeeld;  

 of de planregels van het nieuw te vervaardigen bestemmingsplan aansluiten aan de 
aangeboden 'compensatie in natura' als onderdeel van een tegemoetkoming in 
planschade op basis van het voorgaande bestemmings-/uitwerkingsplan 'Buytenland 
van Rhoon'. 

 

 
 



14 Inhoud 

3. Inhoud 

 
Het opstellen van het bestemmingplan vindt plaats aan de hand van de onderstaande 
inhoudelijk  stappen. 
 
3.1. Vertalen streefbeeld 

Het vertalen van het streefbeeld in (contouren van) bestemmingen is een belangrijke 
inhoudelijke stap. Immers door het streefbeeld te concretiseren wordt duidelijker hoe dit 
vertaald moet gaan worden in bestemmingen en wordt tevens de inhoudelijke basis gelegd voor 
eventuele noodzakelijke onderzoeken en de MER-beoordeling.  
 
Het vertalen van het streefbeeld vindt plaats in de volgende stappen (van grof naar fijn):  

- Voorbereiding door Rho;  
- Werksessie werkgroep;  eerste verkenning van mogelijke bestemmingen als vertaling 

van het streefbeeld; 
- Werksessie met Gebiedscooperatie en externe deskundigen die betrokken waren bij het 

opstellen streefbeeld; bespreking van globale bestemmingen in relatie tot het 
streefbeeld. Hierbij komt ook de vraag aan de orde in welke mate het bestemmingsplan 
het streefbeeld moet borgen en welke andere (privaatrechtelijke) instrumenten daar 
complementair aan zijn;  

 
Het resultaat van deze stap is een overzicht waarin duidelijk wordt gemaakt hoe het streefbeeld 
geconcretiseerd wordt aan de hand van het beantwoorden van de volgende vragen: 

- Wat wordt er mogelijk gemaakt? 
- Waar vindt dit plaats? 
- Hoe wordt het mogelijk gemaakt? 
- Wie is hiervoor verantwoordelijk?  
- Welke mate van flexibiliteit is nodig? 

 
Het beantwoorden van deze vragen is richtinggevend voor vervolgonderzoeken en voor het 
bepalen van eventuele milieueffecten. Ook helpt deze stap om inzicht te krijgen in de vraag wat 
er in het bestemmingsplan geregeld moet worden en/of er aanvullend instrumentarium 
noodzakelijk is. Hierbij moet met name gedacht worden aan privaatrechtelijke instrumenten die 
ingezet kunnen worden door de Gebiedscoöperatie.  
 
3.1.1. Besluitvorming op vertaling streefbeeld  

De vertaling van het streefbeeld wordt ter accordering voorgelegd aan de ALV van de 
Gebiedscoöperatie en aan het college van Albrandswaard. Het doel hiervan is het markeren van 
een helder en gedeeld inhoudelijk vertrekpunt voor het vervolgproces. Het is wenselijk om de 
begeleidingscommissie vanuit de gemeenteraad  actief op de hoogte te houden van de 
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uitkomsten van deze stap.  Dit betekent dat zij bijgepraat moeten worden voordat bespreking 
in de ALV en het college plaatsvindt.  
 
3.2. Uit te voeren onderzoeken  

3.2.1. Onderzoekslast in relatie tot Chw-status 

De uitkomsten van de vertaling van het streefbeeld vormen de input voor het bepalen van de 
reikwijdte van de eventueel noodzakelijke onderzoeken. Op basis van de Chw-status is het 
mogelijk om de onderzoekslasten te beperken. Met de Chw-status wordt immers vooruit 
gelopen op de mogelijkheden onder de Omgevingswet. Eén van de voordelen van de 
Omgevingswet is dat de onderzoekslasten niet worden bepaald aan de hand van de maximale 
planologische invulling, maar zoveel mogelijk aan de hand datgene wat feitelijk gerealiseerd zal 
worden. Dat brengt ook met zich mee dat indien bepaalde ontwikkelingen onzeker zijn,1 deze 
slechts beperkt hoeven te worden onderzocht. Zodra een concreet initiatief zich aanmeldt, 
wordt dat concrete initiatief onderzocht als onderdeel van het bijbehorende vergunningproces. 
Daarmee worden niet alleen de onderzoekslasten in de planfase beperkt, maar ook in het 
algemeen. De theoretische maximale invulling hoeft immers niet volledig te worden ingevuld. 
 
Om aan te tonen dat sprake is van een haalbaar plan, moeten  in het bestemmingsplan 
verschillende omgevingsaspecten onderzocht worden. Het gaat hierbij in ieder geval om de 
onderstaande aspecten. Afhankelijk van de voorgestelde ontwikkeling (het concretiseerde 
streefbeeld) kan het noodzakelijk zijn om aanvullend onderzoek voor een bepaald 
omgevingsaspect te verrichten. Voor andere omgevingsaspecten zal aanvullend onderzoek niet 
nodig zijn, omdat op basis van bestaande gegevens aangetoond kan worden dat de beoogde 
ontwikkeling binnen de wettelijke kaders blijft. In deze gevallen wordt in het bestemmingsplan 
beargumenteerd waarom dit zo is.  
De uitkomsten van de noodzakelijke onderzoeken worden gebruikt als input voor de verplichte 
MER-beoordeling. Hierbij kan het voorkomen dat de uitkomst van de MER-beoordeling 
aanleiding is om een bepaald verricht onderzoek op onderdelen aan te scherpen.  De 
onderzoeken zullen zo veel mogelijk gelijktijdig lopen. We houden rekening met een 
doorlooptijd van ongeveer 10 weken.  
 

3.2.2. Relevante omgevingsaspecten 

Externe veiligheid 
Door de aanwezigheid van een aantal buisleidingen in het plangebied, de nabijheid van de 
Rotterdamse haven en grootschalige infrastructuur (A15 en Oude Maas) is externe veiligheid 
een bijzonder aandachtspunt. Een eerste snelle verkenning laat zien dat een kwantitatieve 
analyse (berekening) van het groepsrisico niet noodzakelijk is gelet op de lage dichtheid van 
bezoekers in het gebied. Wel zijn eventuele concentraties van bezoekers in bijvoorbeeld een 
horecagelegenheid in het invloedsgebied van de leidingen een aandachtspunt.  Hierin zal het 
bestemmingsplan sturend moeten zijn.  
 
Verkeer 
Door de Gebiedscooperatie is opdracht gegeven voor het verrichten van diverse 
verkeerskundige onderzoeken. Dit betreft het actualiseren van verkeerstellingen en het 
verkeersmodel, het opstellen van een parkeerbalans,  het in beeld brengen van de 

 

1 In het Buijtenland van Rhoon bijvoorbeeld de locaties voor een eventueel nieuw extensief agrarisch 
bedrijf dat bijdraagt aan het streefbeeld, horeca en andere recreatieve voorzieningen 
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verkeersgeneratie  en tot het in beeld brengen van mogelijke verkeerskundige  knelpunten in en 
buiten het plangebied. Gelet op de breedte van dit onderzoek, is het niet noodzakelijk om ten 
behoeve van het bestemmingsplan aanvullend verkeersonderzoek te doen. Niet uit te sluiten is 
dat er bijvoorbeeld op basis van de concretisering van het streefbeeld of op basis van de MER-
beoordeling nog een nadere uitwerking nodig kan zijn.  
 
Ecologie 
Het uitgangspunt van het streefbeeld is dat de natuurwaarden in het plangebied een belangrijke 
impuls gaan krijgen. Om een (kwalitatief) beeld te kunnen schetsen van de huidige 
natuurwaarden, wordt gebruik gemaakt van beschikbare informatie vanuit de 
Gebiedscoöperatie. Uitgangspunt is dat er geen aanvullend veldonderzoek noodzakelijk is.  
 
Stikstof  
Het realiseren van de hoogwaardige akkernatuur zoals in het streefbeeld beschreven wordt, 
vraagt om een vorm van akkerbouw, die veel extensiever is dan de huidige. In het Buijtenland 
van Rhoon is 570 hectare beschikbaar voor landbouw en/of natuur – dit is exclusief wegen, 
woonkavels en erven –. Het streven is dat ongeveer 40% van de oppervlakte in het Buijtenland 
van Rhoon wordt ingericht voor natuurmaatregelen (akkerflora en akkervogels). Dit levert 228 
ha op aan natuurhectares. Deze 228 ha is geen doel op zich, maar een waarborg voor het halen 
van de natuurdoelen. De natuurhectares bestaan deels uit flexibele maatregelen zoals 
akkerranden. Ook is er ruimte voor kleine overhoeken waar de natuur haar gang kan gaan. Deels 
bestaan de 228 natuurhectares ook uit vaste natuurstructuren.  
 
Gezien de zeer grote afstand van het plangebied tot overbelaste Natura 2000-locaties (minstens 
17 km) is het niet aannemelijk dat de beoogde ontwikkelingen zullen leiden tot een toename 
van de stikstofdepositie aldaar. Daarnaast kan het huidige agrarisch gebruik worden beschouwd 
als “bestaand gebruik” van voor de aanmelding van alle Natura 2000-gebieden bij de Europese 
Commissie en vergt daarom geen nadere vergunningenprocedure. Extensivering van dit 
bestaande gebruik zal waarschijnlijk leiden tot een daling van de bestaande stikstofemissies. Om 
deze redenen achten wij het niet zinvol om de gevolgen van het bestemmingsplan voor de 
omliggende Natura 2000-gebieden kwantitatief te gaan bepalen. Het betreft immers een zeer 
bewerkelijke analyse op basis van lastig te bepalen invoergegevens en zonder inhoudelijke 
meerwaarde. Een eenvoudige, kwalitatieve benadering ligt daarom meer voor de hand. 
 
Archeologie en Cultuurhistorie 
Er wordt gebruik gemaakt van bestaande gegevens over de aanwezigheid van archeologische en 
cultuurhistorische waarden in het plangebied. Dit resulteert in een algemene beschrijving van 
deze waarden en hoe daarmee in het bestemmingsplan wordt omgegaan. Indien het 
bestemmingsplan nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt, waarvoor aanvullend archeologisch 
onderzoek noodzakelijk kan zijn, dan wordt deze onderzoeksopgave doorgezet naar de 
vergunningfase.  
 
Bedrijven en milieu 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van 
bedrijven in het in de omgeving van milieugevoelige functies zoals woningen: 

 ter plaatse van de woningen een goed woon- en leefmilieu kan worden gegarandeerd; 
 rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en de milieuruimte van de betreffende 

bedrijven. 
Bij het concretiseren van het streefbeeld wordt inzichtelijk gemaakt waar en hoe nieuwe 
bedrijfsmatige ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Dit betreft bijvoorbeeld nieuwe 
horeca, nieuwe recreatieve bedrijvigheid of een nieuw agrarisch bedrijf. Omdat mogelijk nog 
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geen concrete locaties bekend zijn, wordt in het bestemmingsplan in algemene zin inzichtelijk 
gemaakt hoe nieuwe situaties kunnen voldoen aan de gestelde richtafstanden uit de VNG-
brochure. Een kwalitatieve onderbouwing is hierbij het uitgangspunt.   
 
Geluid 
Wat geldt voor bedrijven en milieu geldt ook voor het omgevingsaspect geluid. De realisatie van 
het streefbeeld houdt in dat naast de akkernatuur slechts in beperkte mate ander nieuwe 
functies mogelijk gemaakt worden. Als het bestemmingsplan deze rechtsreeks mogelijk maakt, 
is het toetsen hiervan aan de geldende normen voor geluid aan de orde.  Als nu nog niet duidelijk 
is waar en wanneer nieuwe functies mogelijk worden gemaakt, kan de onderzoekslast 
doorgeschoven worden naar de vergunningfase.  
 
Bodemkwaliteit 
Ook voor het aspect bodemkwaliteit geldt dat het bestemmingsplan moet aantonen dat de 
voorgestelde functies mogelijk zijn binnen de in het bestemmingsplan opgenomen 
randvoorwaarden.  Voor het vaststellen van een dergelijke randvoorwaarde kan in de meeste 
gevallen volstaan worden met globaal onderzoek, dan wel kan gebruik gemaakt worden van 
monitoringsgegevens en/of kan bestaand onderzoek worden hergebruikt. 
Pas als zich een concreet initiatief aandient kan onderzoek plaatsvinden naar de precieze 
invulling. Omdat het initiatief dan duidelijk is, hoeven er geen fictieve scenario’s te worden 
doorgerekend, maar kan het daadwerkelijke initiatief worden getoetst aan de vastgelegde 
norm. Is de bodemkwaliteit op de betreffende locatie geschikt voor de voorgestelde functie. 
Doordat dergelijke voorwaardelijk verplichtingen in het bestemmingsplan zijn opgenomen is er 
vooraf ook meer duidelijkheid voor de initiatiefnemer. 
 
Water 
Ten behoeve van de invulling van de waterparagraaf in het bestemmingsplan dient overleg met 
de waterbeheerder plaats te vinden. In overleg met Waterschap Hollandse Delta zal het effect 
van het streefbeeld op het watersysteem nader bepaald moeten worden. Mogelijk vraagt dit 
om een extra werksessie met het Waterschap.  
 
Luchtkwaliteit 
Op grond van de in de Wet milieubeheer opgenomen luchtkwaliteitseisen (ook wel Wet 
luchtkwaliteit genoemd) dient te worden aangetoond, dat het project voldoet aan de 
grenswaarden voor de concentratie luchtverontreinigende stoffen. Wij gaan ervan uit dat de 
met de ruimtelijke onderbouwing beoogde ontwikkeling valt onder de regeling Besluit niet in 
betekenende mate (nibm). Dit betreft een categorie projecten die nauwelijks van invloed is op 
de luchtkwaliteit en waarbij de individuele toetsing aan de grenswaarden met de bijbehorende 
onderzoeksplicht wordt opgeheven.  
 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening geven wij daarnaast inzicht in de luchtkwaliteit 
ter plaatse van het plangebied. Daarbij maken wij gebruik van de gegevens die beschikbaar zijn 
via de monitoringstool die onderdeel is van het Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit. Dit is een kwalitatieve onderbouwing. 
 
3.3. MER beoordeling  

In het Besluit milieueffectrapportage (hierna: Besluit m.e.r.) staan de activiteiten en gevallen 
waarvoor een m.e.r.-beoordelingsprocedure van toepassing is. Het project valt onder een 
landinrichtingsproject (Besluit m.e.r. D9). In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op: 
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1°. een functiewijziging met een oppervlakte van 125 hectare of meer van water, natuur, 
recreatie of landbouw of 
2°. vestiging van een glastuinbouwgebied of bloembollenteeltgebied van 50 hectare of meer. 
 
De ontwikkeling van het Buijtenland van Rhoon conform het Streefbeeld betekent een feitelijke 
functiewijziging van het huidige legale agrarische gebruik (onder het overgangsrecht) naar 
recreatie en natuur, met agrarisch medegebruik. De totale wijziging omvat 570 hectare. Hiermee 
worden de drempelwaarden uit onderdeel D9 overschreden. Mede omdat in de kolommen 
“Plannen” en “Besluiten” bestemmingsplannen en uitwerkingsplannen als de bijbehorende 
m.e.r.-beoordelingsplichtige plannen en besluiten genoemd worden, is deze categorie van 
toepassing. In de m.e.r.-beoordeling dient te worden onderzocht of de activiteit belangrijke 
nadelige gevolgen heeft  voor het milieu, gelet op de omstandigheden als bedoeld in bijlage III 
van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. 
 
Deze omstandigheden betreffen de kenmerken van het project, de plaats van het project en de 
kenmerken van de potentiële (milieu)effecten. Voor elke aanvraag waarbij een m.e.r.-
beoordeling aan de orde komt moet de initiatiefnemer een aanmeldnotitie opstellen, waarbij 
ook mitigerende maatregelen mogen worden meegenomen. Het bevoegd gezag (gemeente 
Albrandswaard) dient voor de ontwerpbestemmingsplanfase een m.e.r.-beoordelingsbeslissing 
te hebben genomen. Een m.e.r.-beoordelingsbeslissing hoeft niet gepubliceerd te worden.  
 
3.4. Opstellen bestemmingsplan  

Deze stap bevat het schrijven van de regels en toelichting inclusief de bijlagen het opstellen van 
de verbeelding. De inhoudelijke basis hiervoor komt vanuit de concretisering van het 
streefbeeld, de onderzoeken, het geldende beleid van onder andere rijk, provincie en gemeente. 
Vanzelfsprekend komt hierbij ook algemene maatschappelijke belangen aan de orde.    
Daarbij is ook van belang dat regelmatig overleggen plaats zullen vinden met de werkgroep. We 
houden rekening met een doorlooptijd van 30 weken tot aan de ter inzagelegging van het 
ontwerp-bestemmingsplan. Dit loopt voor een deel gelijk met de uit te voeren onderzoeken c.q. 
de MER-beoordeling.  
In het onderstaande schema is de planning van het opstellen van het bestemmingsplan 
aangegeven. Dit is een reële streefplanning, die tijdens de voortgang actueel gehouden wordt 
en zo veel als mogelijk van concrete data (m.n. voor bijeenkomsten en overleggen). 
 
3.5. Aanmelden als Chw-pilot 

Het plan moet worden aangemeld als pilot bestemmingsplan met verbrede reikwijdte op basis 
van de Chw. Daarnaast zal het plan afwijken van de instructieregels in het Barro, ook daarvoor 
is van belang dat door middel van de Chw mag worden afgeweken van de instructies in het 
Barro. Zoals beschreven worden pilots nu aangemeld door middel van opname in de regeling. 
Doorlooptijd voor de ministeriële regeling is ongeveer 6 tot 8 weken. Naar verwachting zal 
afwijken van het Barro echter niet via de regeling kunnen, daarom zal rekening moeten worden 
gehouden met een doorlooptijd van ongeveer 9 maanden. Deze stap zal parallel lopen met de 
rest van het proces en derhalve geen vertragende factor opleveren. Enige vereiste is dat het 
bestemmingsplan pas kan worden vastgesteld als de aanmelding als Chw-pilot heeft 
plaatsgevonden. 

 

  



 Planning 19 

Rho adviseurs voor leefruimte   20191908.0 

vestiging Rotterdam 

4. Planning  

De uitgangspunten met betrekking tot het proces en de participatie zijn verwerkt in de 
onderstaande werkplanning.   
 
Als uitgangspunt hierbij geldt dat voor de concretisering van het streefbeeld en het opstellen 
bestemmingsplan (voorontwerp- en  ontwerpbestemmingsplan) we de volgende reeks 
werkzaamheden en overleggen handteren: voorbereiding Rho – werkgroep – (eventueel 
verwerking Rho – werkgroep) – stuurgroep – bestuurlijk overleg – bestuurlijke besluitvorming. 
Hiermee wordt een goede ambtelijke voorbereiding en afstemming van de noodzakelijke 
bestuurlijke besluitvorming geborgd. Per fase bespreken wordt in de werkgroep bepaald of het 
wenselijk is om van de bovenstaande reeks af te wijken.   
 
Aan deze inhoudelijke voorbereiding koppelen we ook het informeren van en ophalen van 
input bij de begeleidingscommissie van de gemeenteraad. Zodoende wordt de raad informeel 
geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld om mee te denken. Naast deze informele 
betrokkenheid wordt de gemeenteraad ook formeel op de hoogte gehouden door middel van 
raadsinformatiebrieven. Bovendien is het aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan 
uiteindelijk vast te stellen.  
 

stap Werkzaamheden: Overleggen / bijeenkomsten  weeknr datum 
     
1 Stappenplan     
  Bespreking stappenplan in B&W 6 4-2 
  Presentatie stappenplan commissie 

Beraad & Advies Ruimte  
8 17-2 

  Ontmoeting en dialoogbijeenkomst  
gemeenteraad  te gebruiken als 
startbijeenkomst.    

11 10-3  

     
2 Concretisering streefbeeld     
2.1 voorbereiding Rho 

 

 7-8  

2.2   

werksessie werkgroep 10 3-3 
2.3  werksessie deskundigen en 

coöperatie 
10 5-3 

2.3 verwerking Rho 
 

 11  
2.5  werkgroep 12 17-3 
2.6  bespreking stuurgroep 13  
2.7  bestuurlijk overleg 13  
2.8  accordering concretisering door 

college en ALV 
16 14-4 

2.9  accordering concretisering 
streefbeeld door gemeenteraad 

27 29-6 
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3 Aanmelding Chw-status / aanpassing Barro     
3.1 Voorbereiding Rho   7  
3.2 Doorlooptijd aanmelding   7-50  
3.3  Overleggen BZK PM  
     
4 Uitvoeren onderzoeken     
4.1 Onderzoeken omgevingsaspecten   9-19  
     
5 Opstellen MER-beoordeling     
5.1 Opstellen MER-beoordeling   17-20  
     
6 Voorontwerp bestemmingsplan    
6.1 1e concept-voorontwerp   15-21  
6.2  werkgroep: bespreking 1e concept 

incl MER-beoordeling  
22  

6.3 2e concept-voorontwerp  22-25  
6.4  werkgroep:  bespreking 2e concept 

  
26  

6.5 voorontwerp bestemmingsplan  26-27  
6.6  stuurgroep 28  
6.7  bestuurlijk overleg  28  
6.8  bestuurlijke besluitvorming 

voorontwerp BP 
30-31  

6.9 wettelijk vooroverleg   32-35  
     
7 Ontwerp bestemmingsplan     
7.1 verwerking vooroverleg tot ontwerp-bp  36-39  
7.2  werkgroep 40  
7.3  stuurgroep 41  
7.4  bestuurlijk overleg 41  
7.5  bestuurlijke besluitvorming college 43-44  
7.6  Algemene informatiebijeenkomst  45  
7.7  Ter inzagelegging ontwerp-bp (6 wk) 45-50   
     
8 Vaststelling     
8.1 opstellen nota zienswijzen en evt. aanpassing   51-3  
8.2  Werkgroep 3  
8.3  Stuurgroep 4  
8.4  Bestuurlijk overleg 4  
8.5  bestuurlijke besluitvorming college 6-7  
8.6  proceduretijd gemeenteraad  8-13  
8.7  vaststelling bestemmingsplan 

gemeenteraad 
14  

8.8  Ter inzagelegging  14-19  
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5. Aandachtspunten en risico’s 

Een belangrijke voorwaarde voor het opstellen en laten vaststellen van het bestemmingsplan 
binnen de hierboven genoemde planning is een vlotte samenwerking tussen de betrokken 
partijen. Met name het goed en tijdig voorbereiden van de gemeentelijke besluitvorming is 
daarbij een aandachtspunt, omdat deze besluitvorming gebonden is aan de nodige 
proceduretijd. Om de planning te kunnen realiseren dienen de meest cruciale data, zoals de 
startbijeenkomst zo snel als mogelijk gepland te worden in overleg met oa de Griffie.  Het 
invulling geven aan de betrokkenheid van de gemeenteraad vraagt aandacht.  Voorgesteld 
wordt om daar tijdens de bijeenkomst met de gemeenteraad op 17-2, met de gemeenteraad 
over van gedachten te wisselen. 
 
Daarnaast wordt de planning (de voortgang) een standaard onderwerp op de agenda van de 
werkgroep. Zo is er continu inzicht in de voortgang en bespreekt de werkgroep welke 
maatregelen getroffen moeten worden om eventuele planningsrisico’s te beheersen. Indien 
noodzakelijk wordt de voortgang ook besproken in de stuurgroep en het bestuurlijk overleg.   
 
Het belangrijkste risico is het niet tijdig ter inzageleggen van het ontwerp-bestemmingsplan. Om 
het bestemmingsplan nog onder de Crisis- en herstelwet te laten vallen, moet het ontwerp-
bestemmingsplan nog in 2020 ter inzage worden gelegd. In de bovenstaande planning komen 
we uit op start van de ter inzagelegging in week 45 (1e week november 2020).  Mocht duidelijk 
worden dat het niet haalbaar blijkt te zijn om het bestemmingsplan in 2020 ter inzage te leggen, 
moet de werkgroep een voorstel voor een alternatief plan opstellen inclusief een bijbehorende 
planning. Dit betekent dat een Omgevingsplan gemaakt zal moeten worden.  
 
Als op basis van de voortgang van de planning blijkt dat dit niet mogelijk is, om tijdig het 
ontwerp-bestemmingsplan ter inzage te leggen en dus gebruik te maken van Crisis- en 
herstelwet, moet een omgevingsplan onder de Omgevingswet opgesteld worden. Een passend 
planologisch-juridisch kader blijft immers nodig om het streefbeeld succesvol te kunnen 
realiseren.  Mocht dit onverhoopt aan de aan de orde zijn, zal op dat moment een nieuwe 
planning opgesteld moeten worden. Verwacht moet worden dat tot vertraging gaat leiden.  
 
 

 

 

 

 

 


