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Beslispunten
1_ vaststellen het bestemmingsplan "Veegplan 2016" zoals vervat in NL.lMRO.1924.GO-

Veegplan2016-BP20;, met bij behorende regels en ondergrond.
2. geen exploitatieplan vast te stellen voor onderhavig bestemmingsplan.

Inleiding
Het bestemmingsplan "Veegplan 2016" heeft als ontwerpbestemmingsplan "Veegplan 2015" ter
inzage gelegen. Het bestemmingsplan heeft betrekking op een aantal gebieden binnen het
grondgebied van de gemeente Goeree-Overflakkee. De bestemmingsplanprocedure is gedaan om
reden dat enkele gebieden nog niet voldeden aan de wettelijke voorwaarden inzake digitalisering
bestemmingsplannen. Daarnaast hebben plannen nog betrekking op het herstel van omissies of
kleine ontwikkelingen.

1. Bungalowpark "De Toekomst" Ouddorp;
2. Perceel 'Natuur' Oostdijkseweg te Goedereede;
3. Jachthaven Herkingen;
4. Gedeellen Volkerak en Haringvliet;
5. Slikken van Flakkee;
6. Recreatieterrein Toppershoedje, Ouddorp.

Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen in de periode van 31 maart tot en met 10 mei 2016.
In deze periode zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld zienswijzen naar voren te
brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

Doelstelling
In een veegplan kunnen een aantal kleine plangebieden op diverse locaties in één keer worden
herzien of aangepast. Het bestemmingsplan voorziet onder andere in actualisatie, herstel omissies
en kleine aanpassingen van de verbeelding van diverse locaties binnen de gemeente Goeree-
Overflakkee. Deze gebieden en locaties zijn:

1. Bungalowpark de toekomst wenst één van haar bungalows in te zetten voor eigen gebruik.
Het bestemmingsplan voorziet dan ook in het gebruik van één zomerwoning als
bedrijfswoning.

2_ Perceel aan de Oostdijkseweg te Goedereede. Bij de herziening van het bestemmingsplan
"Landelijk Gebied Goedereede" is vergeten de wijziging van de grondbestemming van
'Agrarisch' naar 'Natuur' op te nemen in de verbeelding van het bestemmingsplan;

3. Jachthaven Herkingen; dit gebied was nog niet geactualiseerd overeenkomstig de geldende
wettelijke eisen.

4. Gedeelten 'Volkerak' en 'Haringvliet' . In de grensgebieden met andere gemeenten zijn in de
herzieningen niet de volledige oppervlakten meegenomen op de verbeeldingen.
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5. Slikken van Flakkee; ter hoogte van Herkingen zijn de 'Slikken' nog niet meegenomen in de
actualisering. Ter hoogte van Melissant is de toegangsweg naar het water bestemd als
'Verkeer' en 'Verkeer-Verblijfsgebied'.

6. Recreatieterrein 'Toppershoedje'; Ten behoeve van een betere herverkaveling binnen het
terrein, is het bouwblok aangepast, zodat een vrije indeelbaarheid kan plaatsvinden.

Argumenten
n.v.t.

Eilandvisie
Dit voorstel is getoetst aan de volgende strategische kernthema's van de Eilandvisie:o Identiteit;o Maatschappelijke balans;o Kwaliteit;o Duurzaamheid;o Innovatie;o Verbindingen.

Kanttekeningen
n.v.t.

Financiële consequenties
De kosten voor deze procedure komen ten laste van de post herziening bestemmingsplannen.

Kader
Ingevolge artikel 3.1 Wro stelt de gemeenteraad voor haar grondgebied een bestemmingsplan vast.
Voor de bestemmingsplanprocedure is van toepassing artikel 3:8 Wro. Dit artikel stuurt ook aan
afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht, de 'Uniforme Voorbereidingsprocedure'.

Planning
Nadat uw raad het bestemminsplan heeft vastgesteld, zal het plan op de daarvoor voorgeschreven
wijze worden gepubliceerd en voor een periode van zes weken te inzage worden gelegd. In deze
periode kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdelig Bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Beroep kan alleen worden ingesteld door hen die zienswijzen naar voren hebben
gebracht en die hen die redelijkerwijs kunnen aantonen dit niet hebben kunnen doen.

Bijlage(n):
ontwerpbestemmingsplan inkomende post nummer 98608

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,
secretaris a.i., burgemeester,
K. Kasteleijn mr. A. Grootenboer-Dubbelman

Pagina 2 van 3



gemeente

Goeree- Overflakkee

Raadsvergadering :
Registratienummer:
Besluitnummer

Onderwerp

7 juli 2016
Z -14-29221 /7353
14

Vaststellen bestemmingsplan Veegplan 2016

De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 juni 2016;

gelet op de artikelen 3.1, 3.8 en 6.12 Wet ruimtelijke ordening;

besluit:

1. vast te stellen het bestemmingsplan "Veeg plan 2016" zoals vervat in
NL.IMRO.1924.GO-Veegplan 2016-BP20 met bijbehorende regels en ondergrond;

2. geen exploitatieplan vast te stellen voor onderhavig bestemmingsplan.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van megemeente Goeree-Overflakkee op 7 juli 2016 .
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Publicatiedatum:

Inwerkingtreding:
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