
Gemeente
Albrandsuuaard

RAADSBESLUIT

Onderwerp Datum vergadering/ 
agendanummer

Kenmerk

Vervangende vaststelling in verband met 
toepassing bestuurlijke lus bestemmingsplan 
"Polder Albrandswaard"

1113240

Commissie Beraad en Advies ruimte Openbaar: ja
BBVnummer: 1113229

De raad van de gemeente Albrandswaard;

Gelezen het voorstel van het college van de gemeente Albrandswaard met kenmerk 1113238 
d.d. 16 augustus 2016
gelezen de tussenuitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 8 
juni 2016, 201508276/1/R4,

overwegende dat:

1. het bestemmingsplan “Polder Albrandswaard” op 15 september 2015, kenmerk 994341, is 
vastgesteld;

2. het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan vanaf 2 oktober 2015 gedurende zes weken ter 
inzage heeft gelegen;

3. er binnen de termijn drie beroepsschriften zijn ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak, 
waarvan één van belang is voor dit besluit;

4. de Afdeling Bestuursrechtspraak in de tussenuitspraak van 8 juni 2016 een gebrek heeft 
geconstateerd;

5. de gemeenteraad door de Afdeling Bestuursrechtspraak in de gelegenheid wordt gesteld om 
dit gebrek te herstellen binnen 21 weken na verzending van de tussenuitspraak;

6. dit gebrek kan worden hersteld door te besluiten dat ter uitvoering van het amendement 
1009523, ook de plan verbeelding word aangepast (bestemmingsplankaart), waarbij 
wijzigingsbevoegdheid twee 7,5 meter wordt opgeschoven naar het westen;

7. de Afdeling Bestuursrechtspraak heeft bepaald dat bij de voorbereiding van het vervangende 
besluit de openbare voorbereidingsprocedure van Afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht niet hoeft te worden toegepast;

Gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening;

BESLUIT:

1. De uitspraak van de Raad van State d.d. 8 juni kenmerk 201508276/1/R4 uit te voeren door 
middel van toepassing van een zogenaamde ‘bestuurlijke lus’ (artikel 8:51 d van de Awb).
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2. de verbeelding bij het bestemmingsplan Polder Albrandswaard in overeenstemming te 
brengen met de genoemde afstanden in het amendement (verseonnummer 1009523). Dit 
betekent dat het vlak van wijzigingsbevoegdheid 2 met 7,5 meter wordt opgeschoven in 
westelijke richting.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 19 september 2016.

De plaatsvervangend griffier, De voorzitter,

drs. Hans-Christoph Wagner
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