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MOTIE
- Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr: 8b , onderwerp: Bestemmingsplan

“Dorpsvilla de Lans, Rodenrijseweg 63
ONDERWERP: Beter borgen kaders Structuurvisie
De raad van de gemeente Lansingerland;
In vergadering bijeen d.d. 26 november 2020
Gehoord de beraadslaging,
Overwegende dat:
Bij het bestemmingsplan voor de locatie Rodenrijseweg 63 veel maatschappelijke en politiek discussie is
ontstaan over het interpreteren van de kaders uit de Structuurvisie, o.a. met betrekking tot:
- het doel en de geest van het volgen van een procedure voor een zogenaamd postzegelbestemmingsplan,
- de betekenis van het cultuurhistorisch waardevolle karakter van de linten,
- de definitie van kleinschalige woningbouwmogelijkheden,
- het gewenste aantal grote ‘korrels’ in het bebouwingsritme van een lint (zoals de Rodenrijseweg)
- het openhouden van open gebieden,
- het al dan niet scheppen van precedent of uitlokken tot speculatie met woningen,
- de informatievoorziening naar de raad wanneer inzichten van belanghebbenden principieel uiteenlopen,
- het niveau van burgerparticipatie wanneer bewust wordt afgeweken van een vigerend bestemmingsplan
Van mening dat:
Dit aan het eind van een proces tot onnodig veel discussie leidt over de kaders. Dit ook onwenselijk is
richting inwoners, ontwikkelende partij en de raad.
Verzoekt het college:
- de raad te consulteren bij alle nieuwe verzoeken voor een postzegelbestemmingsplan of buitenplanse
afwijkingen aan de Rodenrijseweg
-vooruitlopend op de omgevingswet kaders mee te geven aan ontwikkelende partijen voor actieve
burgerpartipatie
- kennis te nemen van de uitkomsten van de discussie die door de raad gevoerd zal worden over de
kaders die zij aan zal scherpen en deze betrekken bij de uitvoering.
En gaat over tot de orde van de dag.
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