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1. Opening 
De heer Van der Weijden, de gespreksleider, heet iedereen welkom. Hij deelt mede dat er een verslag van 
de bijeenkomst wordt gemaakt, dat zal worden gekoppeld aan de te geven presentatie. De presentatie komt 
op de website van de deelgemeente te staan. Vervolgens schetst hij kort de programmaonderdelen en stelt 
de sprekers voor.  
 
2. Presentatie dS+V 
De heer Weijers legt aan de hand van een powerpointpresentatie uit wat de herziening van het 
bestemmingsplan omvat. Hij gaat in op de aanleiding, de te volgen procedure, de rol van de deelgemeente, 
legt de basisbegrippen uit en gaat in op de belangrijkste verschillen met het vigerende bestemmingsplan.  
Het streven is het voorontwerp van het nieuwe bestemmingsplan op 15 december 2009 in het college van 
B&W te behandelen. Het ontwerpbestemmingsplan kan dan eind december 2009 ter inzage liggen. De 
bedoeling is om dit 23 december per advertentie bekend te maken. Vanaf 24 december is er dan gedurende 
zes weken gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Eventuele wijzigingen worden aangebracht en de raad 
stelt het bestemmingsplan vast. Daarna wordt het bestemmingsplan opnieuw ter inzage gesteld en kan er 
gedurende zes weken beroep bij de Raad van State worden ingesteld. Als de Raad van State het plan heeft 
goedgekeurd is het bestemmingsplan definitief.  
 
3. Vragenronde 
De heer Van der Weijden start de vragenronde. 
 
De heer Van der Kooij, Bergse Rottekade, geeft aan dat er in het huidige bestemmingsplan een pad met 
een brug voor ontsluiting van de wijk is gepland. Het pad zou gedeeltelijk over zijn perceel moeten lopen. Hij 
vraagt wat het nieuwe bestemmingsplan daarover aangeeft.  
De heer Weijers antwoordt dat het pad en de brug niet opgenomen zijn in het ontwerpbestemmingsplan.  
 
Aanvulling n.a.v. de informatieavond 
 
Naar aanleiding van de informatie-avond is bekeken of er plannen zijn voor een pad en brug op de 
betreffende locatie. Gebleken is dat vorige maand, een bouwvergunning is verleend voor de brug (en 
de vlonders). Daarvoor is een artikel 19 lid 2 procedure gevolgd, die nodig is om ontheffing te krijgen 
voor zaken die niet binnen een bestaand bestemmingsplan passen. De bouwvergunning is verleend 
op basis van een inrichtingsplan dat al een aantal jaar geleden is vastgesteld, gelijktijdig met het 
Inrichtingsplan voor het totale nieuwbouwgebied. Op de aanvraag om bouwvergunning zijn geen 
zienswijzen binnengekomen. Er is in de periode waarin zienswijzen konden worden ingediend wel 
contact geweest met tussen een bewoner en de deelgemeente. Dat heeft niet tot een zienswijze 
geleid. In het voorjaar 2010 zal worden uitgevoerd. Daaraan voorafgaand, in januari, zal 
Gemeentwerken nog aan tafel zitten met de bewonersorganisatie Terbregge’s Belang om over de 
uitvoering te praten.    
 
De plankaart is n.a.v. het bovenstaande aangepast. Er is een aanduiding opgenomen die aangeeft dat 
een openbaar voet- en/of fietspad is toegestaan op de betreffende locatie. Binnen de bestemming 
tuin wordt verwezen naar deze aanduiding op de plankaart.  
 
De heer Holtkorn, Bergse Linker Rottekade 3, vraagt of hij invloed kan uitoefenen op het soort groen langs 
het voor Gemeentewerken bestemde gebied.  
Volgens de heer Weijers geeft het bestemmingsplan niet aan wat er moet komen. Bewoners kunnen hun 
zienswijzen indienen.  
 
De heer Holtkorn vraagt hoe er met de handhaving van het bestemmingsplan wordt omgegaan. Achter zijn 
huis is bebouwing die niet in het huidige en voorgestelde bestemmingsplan voorkomt.  
De Weijers antwoordt dat lopende handhavingzaken blijven doorlopen.  
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De heer Simonis, bewoner Eilandwoningen, informeert naar het voor maatschappelijke bestemmingen 
gereserveerde gebied.  
De heer Weijers antwoordt dat het als maatschappelijk 2 is bestemd; dat zijn niet-geluidsgevoelige 
maatschappelijke bestemmingen. Bijvoorbeeld een peuterspeelzaal of wijkcentrum.  
De heer Van der Weijden verduidelijkt dat het niet om de geluidsproductie van de voorziening zelf gaat, 
maar om de geluidsnorm voor de te bouwen voorziening, die verhoogd is, waardoor er minder mogelijk is. Er 
is geen permanente bewoning mogelijk. Bewoners kunnen zienswijzen indienen als zij het met een bepaalde 
invulling van het gebied niet eens zijn. Hij wijst er op dat het bestemmingsplan niet aangeeft wat er komt, 
maar wat er kan komen.  
 
De heer Simonis vraagt of Sparta er ook sportfaciliteiten mag bouwen. 
De heer Van der Weijden antwoordt dat Sparta ingewikkelde procedures moet doorlopen om daarvoor een 
ontheffing van het bestemmingsplan te krijgen.  
 
De heer Sluiter, Bergse Linker Rottekade, geeft aan dat de bewoners van een bepaald gebied allemaal een 
jaarcontract hebben dat ieder jaar afloopt. Sommige bewoners wonen er al twintig jaar. De onzekerheid voor 
de bewoners duurt al jaren voort. Dan is het onfatsoenlijk om eenvoudig mede te delen dat er – 
waarschijnlijk – andere bouw wordt gepleegd. De heer Sluiter vraagt wanneer deze mensen iets horen.  
De heer Weijers antwoordt dat de mogelijkheid van andere bebouwing ook al in het vigerende 
bestemmingsplan was opgenomen. Als de gemeente wil gaan wijzigen, zal er met de bewoners moeten 
worden overlegd.  
 
De heer Sluiter vraagt of die bewoners het eerste recht op koop hebben.  
De heer Van der Weijden roept de heer Weijers op met deze bewoners contact op te nemen.  
 
Mevrouw Van der Pol wil weten wat voor soort materiaal er op het voor Gemeentewerken bedoelde gebied 
wordt opgeslagen. 
De heer Weijers zegt dat gedacht moet worden aan trottoirbanden, stoeptegels, strooizout en machines 
voor het sneeuwruimen.  
Een bewoner wijst op de noodzaak van een ontsluiting van het terrein, want er kunnen geen vrachtwagens 
onder het tunneltje door.  
 
De heer Wouwen vraagt waarom de bijzondere bebouwing bij Sparta geen speelgelegenheid is geworden.  
De heer Weijers zegt dat de bestemming is overgenomen uit het vigerende bestemmingsplan. 
De heer Van der Weijden herhaalt de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.  
 
De heer Kleingeld wil weten wat de agrarische bestemming van het Zakslotengebied inhoudt. Hij heeft een 
brief gekregen met de mededeling dat het in 2014 een recreatiegebied wordt. De heer Kleingeld huurt een 
deel van het gebied van Schieland om het als tuin te gebruiken.  
De heer Weijers antwoordt dat er over recreatiemogelijkheden in het gebied nog weinig bekend is. Er is 
overleg geweest met het Waterschap. Daarbij is echter voornamelijk over de waterkering gesproken en niet 
over recreatie.  
De heer Van der Weijden oppert de heer Kleingeld de betreffende brief aan de heer Weijers te sturen.  
 
Aanvulling n.a.v. de informatieavond 
 
Naar aanleiding van de informatie-avond is bekeken of er plannen zijn voor recreatie in het 
zakslotengebied en of dit gevolgen heeft voor de huidige opgenomen agrarische bestemming. We 
zijn dit nog aan het uitzoeken. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zal hier meer 
duidelijkheid over komen. 
 
De heer De Vos, Eilandwoningen,  stelt dat hij zijn woning alleen aan de voorkant kan uitbouwen, want aan 
de achterkant is water. Hij vraagt of er een bouwverbod is.  
De heer Weijers antwoordt dat er op de eilanden nog beperkte bouwmogelijkheden zijn. Hij adviseert na 
afloop bij de gedetailleerde plankaart te overleggen. Met het nieuwe bestemmingsplan is het bouwverbod 
opgeheven.  
Mevrouw Ypma verduidelijkt dat het bestemmingsplan voor de eilanden niet is uitgewerkt. Zolang dat het 
geval is, mag er niet gebouwd worden. Met het nieuwe bestemmingsplan is het gebied bestemd en mag er 
gebouwd worden.  
 
De heer Wouwen heeft een vraag over het 2,5m vergunningsvrij bouwen.  
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De heer Weijers legt uit dat er aan de Bergse Linker Rottekade een regeling was opgenomen dat 
aanbouwen aan de zijkant van de woningen 2,5m van de erfgrens moesten blijven. Deze regeling geldt niet 
meer in het nieuwe bestemmingsplan. De bebouwing moet dan 1m van het openbaar gebied blijven.  
 
De heer De Boer, Terbregseweg, heeft een vraag over de bestemming van een groenstrook. Hij heeft 
gehoord dat er steigers zouden komen.  
De heer Weijers zegt dat er met de groenstrook geen concrete plannen zijn.  
 
De heer Westra, Terbregseweg, noemt een gepubliceerd verzoek tot vrijstelling van het bestemmingsplan 
om een inrichtingsplan te kunnen verwezenlijken. In de grondstrook zouden onder andere vlonders komen. 
Het verbaast hem dat de vrijstelling nu niet wordt genoemd.  
De heer Weijers gaat dit na  
Mevrouw Kuijper vult aan dat er in het bestemmingsplan voor de groenstrook niets veranderd is. Volgens 
haar komen er vissteigers; zij zal dit bij mevrouw Bekedam navragen.  
 
Een bewoonster merkt op dat er in het inrichtingsplan vlonders zijn getekend die de Waterleliesingel met de 
eilandjes verbinden. Zij vraagt wat er gaat gebeuren. 
Mevrouw Kuijper vraagt mevrouw Bekedam wat het inrichtingsplan behelst. Inrichtingsplannen worden in de 
commissie en raad besproken. Bewoners kunnen daar ook hun mening geven. Mevrouw Kuijper zegt dat 
speeltoestellen en steigers binnen de bestemming groen vallen.  
 
Aanvulling n.a.v. de informatieavond 
 
Naar aanleiding van de informatie-avond is bekeken of er plannen zijn voor vlonders / steigers op de 
betreffende locaties. Gebleken is dat vorige maand, een bouwvergunning is verleend voor de 
vlonders (en een brug). Daarvoor is een artikel 19 lid 2 procedure gevolgd, die nodig is om ontheffing 
te krijgen voor zaken die niet binnen een bestaand bestemmingsplan passen. De bouwvergunning is 
verleend op basis van een inrichtingsplan dat al een aantal jaar geleden is vastgesteld, gelijktijdig 
met het Inrichtingsplan voor het totale nieuwbouwgebied. Op de aanvraag om bouwvergunning zijn 
geen zienswijzen binnengekomen. Er is in de periode waarin zienswijzen konden worden ingediend 
wel contact geweest met tussen een bewoner en de deelgemeente. Dat heeft niet tot een zienswijze 
geleid. In het voorjaar 2010 zal worden uitgevoerd. Daaraan voorafgaand, in januari, zal 
Gemeentwerken nog aan tafel zitten met de bewonersorganisatie Terbregge’s Belang om over de 
uitvoering te praten.  
 
De plankaart is naar aanleiding van het bovenstaande niet aangepast. De steigers zijn mogelijk 
gemaakt in de regels binnen de bestemming water en groen. 
 
Een bewoonster vraagt naar de toegestane bouwhoogten bij de aanduiding laagbouw huizen.  
De heer Weijers antwoordt dat de maximale goothoogte 7m is en de maximale nokhoogte 11m. 
 
De heer De Vos beschikt over een e-mail van de heer Lalleman van dS+V dat het plan van de steigers niet 
in het vigerende bestemmingsplan past. Hij noemt een soortgelijke situatie in Spijkenisse, waar een steiger 
tot overlastgevende hangplek voor jongeren werd.  
 
Mevrouw Gerritsen, Waalstroomplein, wijst op de overlast die op de dijk veroorzaakt wordt.  
 
De heer Van der Weijden zegt dat de situatie rond de groenstrook wordt uitgezocht en de resultaten in het 
verslag zullen worden opgenomen. Hij dankt allen voor hun komst en sluit de bijeenkomst om 20.25 uur. 
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