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Bijlagen

Onderwerp

Brief Bewonersgroep Schuringsedijk over

bestemmingsplan Torensteepolder, gemeente

Cromstrijen.

Geachte Statenleden,

De Statencommissie Ruimte en Leefomgeving heeft in haar vergadering van 4 februari 2015

verzocht de commissie te informeren over hoe GS zijn omgegaan met de brief van de

Bewonersgroep Schuringsedijk van 21 januari 2015 over Torensteepolder. Bijgaand treft u zowel

die brief als de reactie hierop van GS aan.

ln aanvulling hierop en mede ook naar aanleiding van statenvragen 3017 van F.J. Hoogendam

(SP) hecht ik er aan u in hoofdlijnen te informeren over alle besluitvorming van GS over

Torensteenpolder.

Bestemmingsplan Torensteepolder
Het bestemmingsplan Torensteepolder beoogt de bouw van ruim 170 woningen mogelijk te

maken te zuiden van de woonkern van Numansdorp. GS hebben op 24 juli 2012 op hel
ontwerpbestemmingsplan een zienswijze ingediend met betrekking tot regionale afstemming en

de toepassing van de Ladder voor duurzame verstedelijking.

Op basis hiervan heeft tussen gemeente en provincie bestuurlijk overleg plaatsgevonden waarbij

is gesproken over de fasering van de woningbouw. De woningbouwontwikkeling in de 1" fase zal

op basis daarvan aansluitend aan het bestaande stads- en dorpsgebied en in een nieuw

bebouwingslint plaatsvinden. De gemeente heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan de

fasering in de planregels vastgelegd, maar daarbij aan het uiteinde van het lint ook een 'hofje'

toegestaan. Zij is niet ingegaan op onze wens het bestemmingsplan thans te beperken tot de 1"

fase.

GS hebben op 16 juli 2013 een reactieve aanwijzing gegeven tegen de 2" fase van het

bestemmingsplan, onder andere omdat deze pas na de planhorizon van 10 jaar gerealiseerd zou
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kunnen worden en tegen het'hofje' omdat dit afbreuk doet aan het ontwerpprincipe van een lint.

Zowel de gemeente als de initiatiefnemer hadden beroep aangetekend tegen de reactieve

aanwijzing en andere belanghebbenden tegen de vaststelling van het bestemmingsplan voor de

1" fase.

De gemeenten in de Hoeksche Waard hebben op 6 februari 2014 de regionale woonvisie

vastgesteld. GS hebben deze op 11 maart 2014 aanvaard. De gemeente heeft naar aanleiding

van de vaststelling van de regionale woonvisie en omdat het bestemmingsplan Torensteepolder

hiermee in overeenstemming is, op 26 februari 2014 aan GS verzocht om de reactieve aanwijzing

in te trekken. GS hebben op 11 maart 2014 besloten om de reactieve aanwijzing niet in te trekken

omdat in het verzoek niet op alle argumenten voor de reactieve aanwijzing was ingegaan en het

gelet op de behandeling van de beroepschriften door de RvS op 14 maart 2014 evenmin

opportuun werd geacht om de reactieve aanwijzing in te trekken.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) heeft op 2 juli 2014 zowel het

bestemmingsplan als de reactieve aanwijzing vernietigd. B&W van Cromstrijen hebben op 23

december 2014 de raad voorgesteld om op basis van de uitspraak van de RvS, met een

aanvullende motivering en actualisering van de bij het bestemmingsplan behorende

onderzoeken, opnieuw te gaan vaststellen zonder een nieuwe voorbereidingsprocedure. GS

hebben naar aanleiding van dit raadvoorstel de raad op 6 januari 2015 gevraagd om het

bestemmingsplan niet vast te stellen zonder rekening te houden met de uitkomsten van de

actualisering van de regionale woonvisie medio 2015. Naar aanleiding hiervan is tijdens

bestuurlijk overleg op 5 februari 2015 met de gemeente afgesproken dat GS betrokken worden bij

de verdere besluitvorming over het bestemmingsplan. Gelet op de uitspraken van de RvS is

daarbij vooral de toepassing van de Ladder voor duurzame verstedelijking en de relatie met de

(geactualiseerde) regionale woonvisie nog een aandachtspunt voor de provincie.
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Ontgronding
ln het gebied zijn in opdracht van de initiatiefnemer ontgrondingswerkzaamheden uitgevoerd in

strijd met het vigerende (oude) bestemmingsplan en de Ontgrondingswet en

Ontgrondingsverordening Zuid-Holland. Over het afzien van handhaving van het

bestemmingsplan door de gemeente bent u in de beantwoording van statenvragen 3017
geinformeerd.

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is namens GS bevoegd om handhavend op te treden

tegen overtredingen van de Ontgrondingswet en -verordening. Omdat de initiatiefnemer niet

bereid was de ontgronding ongedaan te maken en er bovendien op dat moment geen concreet

zicht bestond op legalisatie in de vorm van een vergunning, is op 29 januari 2015 een

zogenoemde hoorbrief aan de initiatiefnemer gezonden (vooraankondiging dwangsom). Hierop is

zowel een zienswijze als een aanvraag om een vergunning binnengekomen van de

initiatiefnemer. Deze worden op dit moment beoordeeld en op basis daarvan zal besloten worden

of tot verdere handhavingsstappen wordt overgegaan of dat hiervan wordt afgezien omdat de

aangevraagde vergunning kan worden verleend.

Met

G.
¿

Biilagen:

- Brief Bewonersvereniging Schuringsedijk van 21 januari 2015
- Reactie Gedeputeerde Staten aan Bewonersvereniging Schuringsedijk
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Bewonersgroep Schuringsedijk
Sch u ri ngsd ij k 22,24,26,28,3O,32,36,38.
P/a Schuringsedijk 30

3281 KP Numansdorp

Numansdorp, 21 januari 20L4

Gedeputeerde Staten provincie

Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den-Haag

Geachte College,

Wij, Bewonersgroep Schuringsedijk Numansdorp, willen onze diepgaande zorgen uiten rond een

mogelijke nieuwe proced ure beste m m ingspla nwijziging To re nsteepolde r.

Het verbaast ons dat de Raad van Cromstrijen het voorstel van het College van Cromstrijen heeft
bekrachtigd te onderzoeken of een nieuwe procedure bestemmingsplan wijziging Torensteepolder
zinvol is. Dit terwijl er binnen de bebouwde kom, in het dorpscentrum van Numansdorp zo'n l-3-ha te
saneren terreinen beschikbaar zijn. Het leeuwendeel vormt hierbij het terrein van voormalig't Hooft
en Van Prooijen t.w. ca. 11-ha deels bebouwd met oude asbesthoudende bedrijfshallen. Dit terrein
was onderdeel van de vorige procedure bestemmingsplanwijziging Torensteepolder. Dit

bestemmingsplan is door de Raad van State vernietigd op 2 juli 201a. Beschikbaar zijn ook de oude
gemeentewerf aan de Vlielanderstraat en het gebied rondom de Havenstraat en de Zomp kortweg
Havenkwartier. Zowelvoor het terrein van voormalig't Hooft en Van Prooijen als voor het
Havenkwartier zijn projectontwikkelaars bereid deze gebieden te saneren en te herontwikkelen.
Dit is objectief bezien een unieke situatie dat er midden in een dorps- of stadshart zoveel

aantoonbaar geschikte ruimte beschikbaar is voor herontwikkeling. Herontwikkeling van deze
gebieden maakt het centrum van Numansdorp economisch en sociaal vitaler. Als deze gebieden op

korte termijn niet herontwikkeld worden dreigt (verdere) verpaupering en blijft het gevaar van

asbestverspreiding bestaan voor de hele kern van Numansdorp bij een calamiteit in of bij de oude

bedrijfshallen als voornoemd omschreven. Denkt u hierbij aan de recente branden in Roermond en

Wateringen respectievelijk op 16 december 2014 en 15 januari 2015.

Cromstrijen heeft besloten deze unieke situatie van zoveel bouwlocaties binnen stedelijk gebied niet
te omarmen en te kiezen voor een nog maagdelijke onbebouwde polder, die buiten het
dorpscentrum ligt, geen versterkend effect zal sorteren op het dorpscentrum en die bovendien

zonder deugdelijke onderbouwing apart ontsloten lijkt te moeten worden met een door de polder

aan te leggen nieuwe ontsluitingsweg. Objectief bezien is bouwen in de Torensteepolder
planologisch, ecologisch, economisch, sociaal en milieutechnisch onweerlegbaar fout. Dit nog geheel

los van het te hoog ingeschatte woningcontingent voor Cromstrijen op basis van de regionale

woningbehoeften in de Hoeksche Waard tot 2040.

Naar onze mening is de Visie Ruimte en Mobiliteit van de provincie Zuid-Holland duidelijk.
lnbreilocaties en bouwverdichting genieten voorrang en voorkeur boven nog onontsloten en

onbebouwde gebieden. De leidende gedachte hierbij is dat we in een klein dicht bevolkt land

spaarzaam met open ruimte dienen om te gaan.

Wij willen u vragen Cromstrijen ervan te overtuigen, dat het opnieuw in procedure brengen van

bestemmingsplanwijziging Torensteepolder grote risico's van opnieuw falen met zich mee brengt als



dit door de Raad van State zal worden getoetst. Met als gevolg onnodige stilstand in Cromstrijen,
met sterk negatieve economische en sociale consequenties.

Tenslotte zijn wij gaarne bereid tot een persoonlijk overleg.

Hoogachtend,
Bewonersgroep Schuringsedijk

Namens deze,

A.Rietveld
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Bestemmingsplan Torensteepolder

Geachte heer, mevrouw,

Uw brief van 21 januari 2015 geeft ons aanleiding voor de volgende reactie.

De gemeente Cromstrijen is, zoals bekend, voornemens om het bestemmingsplan

Torensteepolder opnieuw vast te stellen. Dit zal niet eerder gebeuren dan nadat een aantal

ondezoeken in opdracht van de gemeente geactualiseerd is.

Wij zullen het opnieuw vaststellen van het bestemmingsplan beoordelen op basis van het huidige

provinciale beleid, zoals vastgelegd in de Visie ruimte en mobiliteit, de Verordening ruimte en het

Programma ruimte. Wel dienen wij daarbij rekening te houden met de uitspraak van de Afdeling

bestuursrechtspraak van de Raad van State over zowel het bestemmingsplan als onze reactieve

aanwijzing tegen de eerdere vaststelling van het bestemmingsplan.

Op grond van het Programma ruimte dienen alle regio's in Zuid-Holland voor l juli 2015 hun

huidige regionale woonvisie vast te stellen dan wel te actualiseren. Wij hebben er bij de

gemeente Cromstrijen op aangedrongen om het woningbouwprogramma in het bestemmingsplan

Torensteepolder in overeenstemming te brengen met de actualisering van het regionale

woningbouwprogramma van de Hoeksche Waard.

U geefi in uw brief aan dat eerst locaties binnen de bebouwde kom ('bestaand stads- en

dorpsgebied': BSD) benut dienen te worden voordat nieuwe uitleglocaties worden ontwikkeld. ln

zijn algemeenheid delen wij die mening en dit uitgangspunt ligt dan ook vast in onze Verordening

ruimte. De geschiktheid van locaties binnen BSD is echter mede afhankelijk van de omvang van

het woningbouwprogramma en het type woningen dat gerealiseerd moet worden. Wij kunnen

daarom pas op basis van de actualisering van de regionale woonvisie beoordelen of ook in deze

situatie locaties binnen BSD ontwikkeld zouden kunnen worden.

Verzonden op 04-03-201 5 PZH-201 5-5091 1 4605 dd. 04-03-20't 5
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Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

voor dezen,

A. Veldhof

hoofd afdeling Ruimte, Wonen en Bodem

Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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