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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
120579 

Raadsvoorstel: 
121061 

Portefeuillehouder: 
Raymond van Praag 

     
     
     
 
Onderwerp 
Vaststelling bestemmingsplan "Essendael-herziening Tijsjesdijk"  
 
 
Geadviseerde beslissing: 

1. het bestemmingsplan  "Essendael - herziening Tijsjesdijk" vast te stellen; 
2. het vaststellingsbesluit bekendmaken door de wettelijk voorgeschreven publicatie en 

digitale publicatie via ruimtelijkeplannen.nl. 
 
 
Inleiding: 
In Essendael is stedenbouwkundig de wens, en financieel de noodzaak, om in totaal 3 woningen 
langs de Tijsjesdijk te ontwikkelen. In het vigerende bestemmingsplan is hier gedeeltelijk rekening 
mee gehouden. Om de ontwikkeling van een passend ruimtelijk kader te voorzien is het nu 
voorliggende bestemmingsplan opgesteld. 
 
 
Beoogd effect 
Door vaststelling van het bestemmingsplan is er een passend ruimtelijk kader gesteld waaraan de 
(particuliere) plannen kunnen worden getoetst. Op basis van deze regelgeving worden de kavels in de 
markt aangeboden. 
 
 
Argumenten 

1. Een ruimtelijk kader dient ter ondersteuning van de ontwikkeling en het gewenste beeld 
Voor de ontwikkeling van het gebied is op dit moment het bestemmingsplan Essendael 
geldend. Binnen de regels van het bestemmingsplanplan is de gewenste ontwikkeling niet 
geheel mogelijk. Om deze ontwikkeling toch mogelijk te maken is het nu voorliggende 
bestemmingsplan opgesteld. Inmiddels heeft het bestemmingsplan als voorontwerpplan de 
inspraak- en zienswijze-procedure doorlopen. Bij inspraak en zienswijze zijn geen reacties 
ingediend. 
 

2. Procedure moet worden gevolgd 
Na vaststelling van het bestemmingsplan bestaat de wettelijke verplichting het 
bestemmingsplan te publiceren. Dit zowel analoog als digitaal. Digitale publicatie vindt plaats 
op ruimtelijkeplannen.nl. 
 

Kosten 
De kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan en het volgen van de procedure zijn 
opgenomen in de grondexploitatie Essendael en worden daaruit bekostigd. Deze kosten hebben  
geen effect op het uiteindelijk resultaat.   
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Uitvoering 
De daadwerkelijke realisatie is aan de uiteindelijke kopers.  
 
 
Bijlagen: 

  120584: bestemmingsplankaart "Essendael-Herziening Tijsjesdijk"  
  120582: Ontwerpbestemmingsplan "Essendael-herziening Tijsjesdijk"  
 

 
Poortugaal, 30 oktober 2012 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
De secretaris,   De loco-burgemeester, 

 

 

         
Hans Cats    Drs. Bert G.Euser, mba  
 


