ONTWERP - PROJECTBESLUIT
FIETSPAD NOORDEINDE
(artikel 3.10 Wet ruimtelijke ordening)
Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht,
Op 27 april 2010 heeft de ROM-D aan het college van burgemeester en wethouders verzocht een
projectbesluit op grond van artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen voor een deel van
het fietspad Noordeinde dat op de dijk wordt gerealiseerd
De raad van Hendrik-Ido-Ambacht heeft bij besluit van 8 september 2008 de bevoegdheid tot het nemen
van projectbesluiten (en eventuele daarmee gelijktijdig vast te stellen exploitatieplannen) gedelegeerd aan
het college van burgemeester en wethouders.
Op grond van het document ruimtelijke onderbouwing wordt geconcludeerd dat het project ruimtelijk
inpasbaar is en dat daartegen geen planologische belemmeringen bestaan.
Het voornemen om een projectbesluit voor te bereiden is ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke
ordening bekend gemaakt in De Kombinatie van 28 april 2010 (alsmede langs elektronische weg).
Het voorontwerp van het projectbesluit en het voorontwerp van het document ruimtelijke onderbouwing
hebben het overleg op grond van artikel 5.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening doorlopen. De
resultaten daarvan zijn opgenomen in de ruimtelijke onderbouwing.
Het verzoek tot vaststelling van een projectbesluit heeft samen met het ontwerp-projectbesluit, het
ontwerp van de ruimtelijke onderbouwing en de daarbij behorende stukken ter inzage gelegen van
………… 2010 tot en met ………….. 2010, waarvan vooraf kennisgeving is gedaan.
(indien van toepassing:) Tijdens de termijn van terinzagelegging zijn schriftelijke zienswijzen ontvangen:
1.
Brief van …….
2.
Brief van
3.
Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen.
De aanleg van de weg inclusief het fietspad wordt uitgevoerd in opdracht van en voor kosten van de ROMD,
conform de samenwerkingsovereenkomst d.d. 6 juli 2006 tussen gemeente en ROMD Er is derhalve geen
noodzaak om een exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro op te stellen.

Er bestaan - gelet op de van toepassing zijnde bepalingen van de Wet ruimtelijke ordening, het Besluit
ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht - geen belemmeringen voor de vaststelling van een
projectbesluit.
besluiten :
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I.

(indien van toepassing) ten aanzien van de ingediende zienswijzen…… (P.M.)…….

II.

geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen;

III.

vast te stellen het projectbesluit deel fietspad Noordeinde gelegen op de dijk, bestaande uit de bij
dit besluit behorende kaart en regels;

IV.

te bepalen dat het document “ruimtelijke onderbouwing tbv het projectbesluit voor aanleg
fietspad op de dijk langs de Nieuwe Bosweg, tussen de Nijverheidsweg en de Veerweg” deel
uitmaakt van dit besluit.
Hendrik-Ido-Ambacht,
Burgemeester en wethouders,
De secretaris,
De burgemeester,

Datum van de bekendmaking van deze beschikking:
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de bekendmaking van
dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank in Dordrecht. Daarnaast kan de
voorzieningenrechter van de rechtbank in Dordrecht worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.
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