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Postbus 2
2950 AA ALBLASSERDAM

Datum

Ons nummer

8 juli 2022

202202639/1/R3

Uw kenmerk

Inlichtingen

Onderwerp

Mw. D.J.J.M. Wolfs
070-42641 14

Alblasserdam
Bp Oost Kinderdijk 209

Procedure

Beroep

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij stuur ik u - ter informatie - stukken die gaan over bovengenoemde procedure.
Aangezien dit bericht geautomatiseerd is aangemaakt, is dit niet ondertekend.
Hoogachtend,
de griffier

3886197(5A1)

Postbus 20019 - 2500 EA Den Haag - T 070 426 44 26 - F 070 365 13 80 - www.raadvanstate.nl
Bij correspondentie de datum en het nummer van deze brief vermelden
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Aan Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag

INGEKOMEN
08 JOU 2022

Alblasserdam, 7 juli 2022
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Onderwerp: Reactie op verweerschrift gemeente Alblasserdam.

_ ____

BEHANDELD DD

Zaaknaam: Alblasserdam Bp Oost Kinderdijk 209

Zaaknummer: 202202639/1/R3
Bijlage 1: Tijdlijn Ontwerp Bestemmingsplan Oost Kinderdijk 209 te Alblasserdam

Aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

t.a.v. Mw. D.J.J.M. Wolfs

Geachte mevrouw Wolfs,

Hierbij vindt u in de bijlage onze reactie op het verweerschrift van de gemeente
Alblasserdam dd 23-06-2022. Naar de inhoud daarvan verwijzen wij u.
Volledigheidshalve willen wij benadrukken dat ons beroep puur en alleen gericht is op
het corrigeren van de Zienswijzenota en niet gericht is op het wijzigen van het
bestemmingsplan op zich. Wij lezen in de brief van de gemeente Alblasserdam d.d. 22
maart 2022 dat als wij het niet eens zijn met de manier waarop onze zienswijze is
verwerkt in het bestemmingsplan, wij hier tegen beroep kunnen instellen bij de afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. En dat is wat wij gedaan hebben.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd, in afwachting van uw reactie.

Stichting De Groene Long,
p.a. Adriaan van Ostadelaan 31, 2951 PA Alblasserdam

Nel da Vries, v )olï»
/

Donneke Ooms, secretaris
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. Bijlage 1: Tijdlijn Ontwerp Bestemmingsplan Oost Kinderdijk 209 te Alblasserdam:

7 januari 2021 - 18 februari 2021 lag het Ontwerp Bestemmingsplan Oost Kinderdijk 209 te
Alblasserdam ter inzage en was er gelegenheid om een zienswijze in te dienen.
Zienswijzen door ons ingediend met daarin o.a. vermeld:
Op pag 37 van de Toelichting onder het kopje 'Natuurinclusief bouwen' wordt gesteld: 'Bij de
inrichting van het groen kan aansluiting gezocht worden met het naastgelegen park.'
Wij weten niet precies wat deze zin inhoudt, maar hij baart ons wel zorgen. Als dit betekent dat de
bewoners van deze huizen direct naar park Huis te Kinderdijk kunnen lopen zijn wij daar tegen. Geen
bruggetjes dus!
27 januari 2022: ingesproken bij de commissievergadering van de gemeente Alblasserdam:
"Tot slot ons laatste pijnpunt: we lezen in de Nota van Zienswijzen, "dat er in overleg met de
Stichting de Groene Long is afgestemd dat het pad enkel toegankelijk is voor voetgangers en niet
voor fietsers en/of brom- en snorfietsen. Dit ter bescherming van Huis te Kinderdijk".
Dit kunnen wij niet plaatsen. Waar komt dit vandaan? Er is tijdens een keukentafel gesprek met de
heer Hardam en enkele leden van ons bestuur de aanleg van een mogelijke brug aan de orde
gekomen. Tijdens dit gesprek hebben wij aangegeven dat we faliekant tegen de aanleg van zo'n
brug zijn ook indien die alleen voor voetgangers zou zijn. Wij hebben in onze zienswijze de vraag
gesteld: Wat wordt er bedoeld met de zin "Bij de inrichting van het groen kan aansluiting gezocht
worden met het naastgelegen park"? Wij weten niet precies wat deze zin inhoudt. Maar ALS dit
betekent dat de bewoners van deze huizen direct naar park Huis te Kinderdijk kunnen lopen zijn wij
daar op tegen. Geen bruggetjes dus! Geen ontsluiting van dit bouwplan het park in."
22 februari 2022 : ingesproken bij de raadsvergadering van de gemeente Alblasserdam:
Wederom de raad o.a. gevraagd om de betreffende zinssnede uit de Nota van Zienswijze te
schrappen, omdat wij dit nooit hebben besproken.
Hierop is door wethouder Kraijo toegezegd tijdens deze raadsvergadering (terug te zien op het
tijdstip in de video van 2 uur en 10 minuten) dat de betreffende zinssnede uit de Nota van
Zienswijzen geschrapt zal worden.
Zie: https://alblasserdam.raadsinformatie.nl/vergadering/927961/%2022-02-2022
Op 22 maart 2022 hebben wij de nota van Zienswijzen ontvangen van de gemeente Alblasserdam
waarin toch nog deze zinssnede vermeld staat.
Op 30 maart 2022 is er een gesprek geweest met de heer M. Stout van de gemeente Alblasserdam
met de voorzitter van De Groene Long, mevrouw De Vries waarin zij de heer Stout gevraagd heeft
hoe deze fout hersteld kan worden. De heer Stout zei toe dit intern te zullen nagaan en liet
uiteindelijk weten dat het niet gerectificeerd kon worden en dat de stichting maar beroep moest
aantekenen. Er is tijdens dit gesprek door de heer Stout geen toelichting gegeven over de plek waar
dit bruggetje zou komen te liggen.

Stichting De Groene Long
i

7 juli 2022

Nel de Vries (voorzitter)

Donneke Ooms (secretaris)

