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Ons kenmerk U18.08941
Uw brief van

Onderwerp

ontwerpbestemmingsplan A16
Rotterdam deel Lansingerland

Geachte leden van de gemeenteraad,

Wij hebben besloten om het ontwerpbestemmingsplan “A16 Rotterdam deel Lansingerland” vrij te geven
voor de ter inzage legging in het kader van de zienswijzentermijn. Hoewel het college de
voorbereidingen treft en de procedure voert om te komen tot vaststelling van het plan, stelt de
gemeenteraad het plan uiteindelijk vast. Hierbij stellen wij u in de gelegenheid vroegtijdig kennis te
nemen van het bestemmingsplan. Met deze brief informeren wij u over de inzageperiode en de inhoud
van het plan.
Ter inzage
De zienswijzeperiode begint op 16 mei en loopt door tot en met 26 juni 2019. Iedereen kan tijdens deze
termijn een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan.
Planomschrijving
In juni 2016 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu een Tracébesluit genomen voor het
verlengen van de A16. Een deel van dit tracé ligt binnen de gemeente Lansingerland. Het Tracébesluit
moet verwerkt worden in een bestemmingplan. Het nu voorliggende bestemmingsplan voorziet daarin.
Daarnaast wordt de fietsroute onder de N209 (ter plaatse van Park de Polder), de aanleg van
bospercelen in de Vlinderstrik en de verlegging van de Bosweg (ter plaatse van de Bergweg-Zuid)
mogelijk gemaakt met het bestemmingsplan. Ook wordt in het bestemmingsplan een stukje van het
voorkeurstracé voor een buisleidingenstrook bestemd.
Planning
De vaststelling van het bestemmingsplan staat gepland voor de raadsvergadering voor september 2019.
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Inzien
Het ontwerpbestemmingsplan is vanaf 15 mei 2019 te raadplegen via:
- www.ruimtelijkeplannen.nl
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/idn/NL.IMRO.1621.BP0179-ONTW
en de gemeentelijke viewer:
- http://1621.ropubliceer.nl
https://1621.ropubliceer.nl/?phID=9768EED9-2B5A-41E8-82F8-5B66FEFB7067
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de griffie.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

Lucas Vokurka
Secretaris

drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester
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