
Pagina 1 van 3 
 

 

 

Zienswijzennota  
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Beantwoording zienswijzen 

Voorstel aan burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk betreffende de beantwoording 
van de zienswijzen inzake het ontwerp-bestemmingsplan “Bedrijvenpark Rijnhoek, partiële 
herziening Blok 7” 

1. Procedure 

Op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht heeft het ontwerp bestemmingsplan 
“Bedrijvenpark Rijnhoek, partiële herziening Blok 7” voor eenieder ter inzage gelegen van donderdag 
12 september 2013 tot en met woensdag 23 oktober 2013 in het gemeentehuis, alsmede op de 
gemeentelijke website en de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl. In totaal zijn twee 
zienswijzen ontvangen. De gemeenteraad stelt uiteindelijk, met in acht name van de ingediende 
zienswijzen, het bestemmingsplan vast. 

Binnen twee weken na de vaststelling van het bestemmingsplan wordt het raadsbesluit 
bekendgemaakt. De bekendmakingtermijn bedraagt zes weken indien: 

1. Gedeputeerde Staten of de VROM-inspecteur (thans omvattende andere diensten van het Rijk) 
tegen het ontwerp-bestemmingsplan een zienswijze hebben ingediend en deze niet volledig is 
overgenomen; 

2. de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan wijzigingen heeft aangebracht ten 
opzichte van het ontwerp. 

Eventuele beroepschriften tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan worden door 
de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State behandeld.  

2. Ingekomen zienswijzen 

2.1 Lijst van indieners 

1 Brandweer Hollands-Midden Postbus 1123 2302 BC Leiden 

2 Hoogheemraadschap van Rijnland Postbus 156 2300 AD  Leiden 
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2.2  Thematische rapportage van de zienswijzen 
 

Thema en zienswijze Reactie Gevolgen  
besluit 

 
BRANDWEER HOLLANDS-MIDDEN 
 

 
Verwerking vooroverlegreactie  

1 Aangegeven wordt dat de 
opmerkingen in goede orde zijn 
verwoord en geen aanleiding 
geven voor het maken van verdere 
opmerkingen. 
 

Het college neemt kennis van dit standpunt. 
 

Geen. 

 
HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND 
 

 
Watercompensatie 

2 Verzocht wordt om door middel 
van cijfers aan te tonen dat er voor 
de ontwikkeling welke het plan 
mogelijk maakt reeds voldoende 
waterberging aanwezig is. 
 

Naar aanleiding van de zienswijze is de 
gemeente op 4 november 2013 in overleg 
getreden met het Hoogheemraadschap van 
Rijnland. Inmiddels heeft de gemeente de 
gewijzigde keurvergunning aangevraagd.  

In deze aanvraag is cijfermatig onderbouwd 
dat er voldaan wordt aan de eisen met 
betrekking tot watercompensatie. 

Geen. 

 

3. Ambtshalve wijzigingen 

Geen. 
 
4. Staat van wijzigingen 

Geen. 

 


