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Bestuurssan~envatting en voorgesteld besluit: 
Op 1 l september 20 12 hebben wij besloten de besteinmingsplanprocedure van het bestemmingsplan 
"Polderwetering" te stai-ten door het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage te leggen. Het 
ontwerpbestemmingsplan heeft van 20 september 2012 tot en met l november 2012 voor een ieder ter 
inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn vier schriftelijlte zienswijzeii en één mondelinge zienswijze 
ingediend. De zienswijzen hebbeii aanleiding gegeven het bestemmingsplan aan te vullen of te wijzigen. De 
zienswijzen, aanvullingen en wijzigingen staan benoemd in de als bijlage bijgevoegde "Nota van 
Zienswijzen bestemtningsplan Poldeiwetering". 

1. Aanleiding 
Het hoofddoel is het van kracht laten worden van een nieuw, actueel, adequaat en digitaal 
bestemmiiigsplan. De geineente wenst de beschikking te hebben over een doelmatig en passend 
planologisch regime, dat aan de inwoners en andere gebruilters voldoende rechtszelterlieid biedt over 
hun rechten en plichten. Het besteinmiiigsplan heeft een overwegend conserverend ltaraltter. 
Met het bestemmingsplan wordt geanticipeerd op eeii aantal wenselijke ontwikkelingen die binnen 
de planperiode zijn voorzien. Aangezien deze ontwildtelingen (woningbouw op beperkte schaal en 
een verlteersverbinding tussen de Polderdwarsweg en bedrijventerrein Rotterdam Noord-West) nog 
onvoldoende vastoinlijnd zijn, wordt via wijzigingsbevoegdheden de tnogelijltheid gecreëerd oni de 
vigerende besteininingeti te wijzigen. Hierdoor worden de vereiste procedures minder tijdrovetid. 

2. Bijlagen 
e Bestemmingsplan "Poldenvetering" 
e "Nota van Zienswijzen bestemmingsplan Polderwetering" 
e Verslag en advies van de subcommissie zienswijzen van de vergadering van 15 januari 2013. 

3. Beleid (context) 
Het vigerend beleid en de overige relevante (mi1ieu)aspecten zijii opgenoineii in de toelicliting van 
het bestemtningsplan. I<oi-theidshalve wordt hier naar verwezen. 

4. Afwegingen 
Het "ontwerp-besteininingsplan Polderwetering" heeft vanaf 20 september 20 12 gedurende zes 
weken voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn vier schriftelijke zienswijzen 
en één inondelinge zienswijze ingediend. De zienswijzen zijn inhoudelijk behandeld ei1 voorzien van 
een reactie die is opgenoineii in de "Nota vaii Zienswijzeti besteminingsplan Polderweteriiig". De 
zienswijzen, alsinede een nadere inventarisatie van liet plangebied, hebben aanleiding gegeven het 
besteininiiigsplan op eiiltele punten aan te passen. Voor de motivering wordt verwezen naar 
voornoemde nota die als bijlage bij dit voorstel is gevoegd. 
Geadviseerd wordt de zienswijzen overeenkoinstig de "Nota van Zienswijzen besteminingsplan 
Polderwetering" ei1 liet advies van de subcommissie zienswijzen gegrond enlof ongegrond te 
verltlaren en het bestemmingsplan "Polderwetering" gewijzigd vast te stellen. 
Op grond vaii at-tikel6.12 van de Wet ruimtelijlte ordening (Wro) moet eeii exploitatieplan wordeii 
vastgesteld voor grondeii waarop tiieuwe woningbouw is voorgenomen, tenzij het ltostenverhaal 
anderszilis verzekerd is. Het besteinmingsplaii tnaalt enkele nieuwe otitwiltltelingen inogelijlt. Ten 
behoeve van deze ontwikkelingen wordeii geen kosten geinaakt anders dan de kosten verbonden inet 
het opstellen van dit bestemmingsplan. Om deze reden is het niet noodzakelijk om in samenhang met 
dit bestem~ningsplaii een exploitatieplan vast te stellen. 
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5. Gevolgen 
Het bestemmingsplan is bedoeld oin juridisch zekerheid te scheppen omtrent de bouw- en 
gebruilcs(oii)inogelijkheden gedurende de komende 10 jaar. Tegen een vastgesteld bestemmingsplan 
lcunnen belanghebbenden wellce een zienswijze hebben ingediend beroep instellen bij de Afdeling 
Best~lursrechtspraalc van de Raad van State. 

Wij stellen u voor het hierna afgedrukte besluit vast te stellen. 

Burgemeester en wethouders van Schiedam, 
de secretaris, de burgeineester, 

ir. J.C. van Ginkel MCM C.H.J. Lainers 

Aan de gemeenteraad 
van Schiedam 

De raad van de gemeente Schiedam; 

gezien het voorstel van burgeineester en wethouders; 

b e s l u i t :  

1. de ingebrachte zienswijze gegrond enlof ongegrond te verlclaren conform de 'Nota van 
zienswijzen bestemmingsplan Polderwetering'; 

2. het bestemmingsplan ' Polderwetering', beltend onder identificatienummer 
NL.IMR0.0606.BP0016-0002, naar aanleiding van de zienswijzen en ambtshalve 
aanvulling, gewijzigd vast te stellen; 

3. geen exploitatieplan als bedoeld in artiltel 6.12, eerste lid van de Wet ruimtelijlte ordening 
vast te stellen. 

4. de vaststelling van het bestemmingsplan te publiceren in het Nieuwe Stadsblad, de 
Staatscourant en op de gemeentelijke website; 

5 .  de indieners van de zienswijzen van het besluit hiervan in lcennis te stellen. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Schiedam in zijn openbare vergadering van 3 1 JAN, 2013 
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