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Aan de raad van de gemeente Zuidpias 

Toelichting op de beslispunten 
De ontwerp-Structuurvisie Zuidpias 2030 en de bijbehorende vormvrije m.e.r.-beoordeling hebben van 
16 augustus 2012 tot en met 26 september 2012 ter inzage gelegen. De ontvangen zienswijzen zijn 
verwerkt in de 'Nota van beantwoording zienswijzen bij ontwerp-Structuurvisie Zuidpias 2030'. De 
'Structuurvisie Zuidpias 2030; Ruimte voor dorps wonen in de Randstad' en de 'Vormvrije m.e.r-
beoordeling bij Structuurvisie Zuidpias 2030' worden ter vaststelling aangeboden. 

Beslispunten 
De raad wordt gevraagd: 
1. de 'Nota van beantwoording zienswijzen bij ontwerp-Structuurvisie Zuidpias 2030' vast te stellen 

(bijlage 1); 
2. de 'Structuurvisie Zuidpias 2030; Ruimte voor dorps wonen in de Randstad' (bijlage 3) en de 

'Vormvrije m.e.r-beoordeling bij Structuurvisie Zuidpias 2030' vast te stellen (bijlage 4). 

Inhoud van het voorstel 

• Aanleiding 

De 'Structuurvisie Zuidpias 2030; Ruimte voor dorps wonen in de Randstad' is de uitwerking van de 
opdracht van het college om voor de gemeente Zuidpias een compacte, ruimtelijke visie te 
ontwikkelen met een lean&mean-aanpak. De Structuurvisie is de resultante van onder meer een 
uitgebreid burgerparticipatietraject (Qwiek), de meegegeven kaders door raad en college, diverse 
ambtelijke werkateliers, een uitgebreide interne en externe commentaarronde en een 
inspraaktraject. 

• Argumenten 

1.1 De ontvangen zienswijzen zijn beoordeeld in de 'Nota van beantwoording zienswijzen bij 
ontwerp-Structuurvisie Zuidpias 2030' 
De ontwerp-Structuurvisie Zuidpias 2030 en de bijbehorende vormvrije m.e.r.-beoordeling 
hebben van 16 augustus 2012 tot en met 26 september 2012 ter inzage gelegen. In deze 
periode zijn 36 zienswijzen aangeboden die allen ontvankelijk zijn verklaard. Deze zienswijzen 
zijn in samengevatte vorm gebundeld in de 'Nota van beantwoording zienswijzen bij ontwerp-
Structuurvisie Zuidpias 2030' (zie bijlage 1). Per zienswijze is een reactie geformuleerd en een 
conclusie getrokken ten aanzien van eventuele wijzigingen aan de ontwerp-Structuurvisie. 
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2.1 Structuurvisie gebaseerd op kaders project Structuurvisie 
De 'Structuurvisie Zuidpias 2030; Ruimte voor dorps wonen in de Randstad' is een uitwerking 
van de door raad en college meegegeven kaders voor het project Structuurvisie. Deze kaders 
zijn vastgelegd in de Visiedocumenten (raad), de Bouwstenen (raad) en de Nota van 
uitgangspunten (college). 

2.2 Aandachtspunten commissie Ruimte verwerkt 
De commissie Ruimte heeft op 19 juni 2012 een aantal aandachtspunten voor de ontwerp-
Structuurvisie Zuidpias 2030 benoemd. Aanvullend zijn ambtshalve wijzigingen verwerkt. Zie 
voor een toelichting hierop de 'Nota van wijzigingen bij Structuurvisie Zuidpias 2030' (bijlage 2). 

2.3 Conclusies uit ontvangen zienswijzen verwerkt 
Uit de 'Nota van beantwoording zienswijzen bij ontwerp-Structuurvisie Zuidpias 2030' blijkt dat 
een vijftal ontvangen zienswijzen leidt tot aanpassing van de ontwerp-Structuurvisie. 
Aanvullend zijn ambtshalve wijzigingen verwerkt. In de 'Nota van wijzigingen bij Structuurvisie 
Zuidpias 2030' wordt toegelicht tot welke aanpassingen dit heeft geleid (zie bijlage 2). 

Beoogd effect 
Met de 'Structuurvisie Zuidpias 2030; Ruimte voor dorps wonen in de Randstad' benoemt de gemeente 
Zuidpias de ruimtelijke kaders en de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid voor langere termijn. Hiermee 
wordt niet alleen voldaan aan de wettelijke verplichting om te beschikken over een structuurvisie, maar 
wordt ook invulling gegeven aan de vraag hoe de gemeente zichzelf op langere termijn ziet. Als 
zodanig dient de Structuurvisie tevens ter inspiratie en als leidraad voor toekomstig beleid. 

Een vastgestelde structuurvisie biedt een wettelijke basis voor de vertaling in juridisch bindende 
bestemmingsplannen en voor mogelijkheden tot kostenverhaal. Zie voor dit laatste het separate 
raadsvoorstel inzake de Nota bovenwijkse voorzieningen 2012-2020. 

Wettelijk kader 
Conform artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening stelt de gemeenteraad ten behoeve van een goede 
ruimtelijke ordening voor het gehele grondgebied van de gemeente een of meerdere structuurvisies 
vast. 

Beleidskader 
Het voornemen om een structuurvisie op te stellen is vastgelegd in het Collegeprogramma 2010-2014, 
de Perspectievennota 2011-2014, de Begroting 2012-2015 en de Tussenbalans. 

Financiën 

Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen. 

Communicatie / participatie 
In de commissie Ruimte is op 19 juni 2012 aandacht gevraagd voor een goed communicatietraject rond 
de inspraakperiode van de ontwerp-Structuurvisie Zuidpias 2030. Hier is op verschillende wijzen 
invulling aan gegeven, onder meer met een klikbare structuurvisiekaart op de speciale website 
www.zuidplas.nl/structuurvisie. In de raadsinformatienota 'Communicatietraject bij ontwerp-
Structuurvisie Zuidpias 2030' wordt nader ingegaan op de communicatie-activiteiten en de respons (zie 
bijlage 5). 
De indieners van zienswijzen worden schriftelijk of digitaal op de hoogte gebracht over de 
beantwoording van hun zienswijze in de 'Nota van beantwoording zienswijzen bij ontwerp-Structuurvisie 
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Zuidpias 2030'. Daarbij worden indieners geattendeerd op het inspreekrecht voorafgaand aan 
vaststelling van de Structuurvisie Zuidpias 2030. 

Na vaststelling van de 'Structuurvisie Zuidpias 2030; Ruimte voor dorps wonen in de Randstad' wordt 
de website www.zuidplas.nl/structuurvisie geactualiseerd, inclusief de klikbare structuurvisiekaart. De 
vastgestelde structuurvisie blijft zo op toegankelijke wijze permanent beschikbaar via de website van 
Zuidpias. 

Aanpak 
Na besluitvorming wordt de bekendmaking ervan geplaatst in de Staatscourant, het plaatselijke huis-
aan-huisblad Hart van Holland, op de website van de gemeente Zuidpias en via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Na vaststelling van de Structuurvisie Zuidpias 2030 staat het vastgestelde document niet open voor 
bezwaar en/of beroep. Voor diverse ruimtelijke opgaven benoemd in de Structuurvisie Zuidpias 2030 
dienen nog planologische procedures doorlopen te worden. Hierbij staat het belanghebbenden vrij om 
hun rechtsmiddelen te benutten. 

Bijlagen 
1. Nota van beantwoording zienswijzen bij ontwerp-Structuurvisie Zuidpias 2030 (A12.003136). 
2. Nota van wijzigingen bij Structuurvisie Zuidpias 2030 (A12.003137). 
3. Structuurvisie Zuidpias 2030; Ruimte voor dorps wonen in de Randstad (A12.003138). 
4. Vormvrije m.e.r.-beoordeling bij Structuurvisie Zuidpias 2030 (A12.003139). 
5. Raadsinformatienota 'Communicatietraject bij ontwerp-Structuurvisie Zuidpias 2030' (Z12.002208). 
6. Beantwoording technische vragen CDA d.d. 8 november 2012 (A12.003519). 
7. Beantwoording technische vragen commissie Ruimte d.d. 13 november 2012 (A12.003520). 
8. Overzicht verwerkte wijzigingen in 'Nota van beantwoording zienswijzen bij ontwerp-Structuurvisie 

Zuidpias 2030' (A12.003521). 

Met vriendelijke groet, 
college van burgemeester en wethouders, 

J . Brinkman, K.J.G. Kats, 
gemeentesecretaris burgemeester 
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Raadsbesluit 

De raad van de gemeente Zuidpias; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 oktober 2012; 

gelet op artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening; 

besluit: 

1. de 'Nota van beantwoording zienswijzen bij ontwerp-Structuurvisie Zuidpias 2030' vast te stellen 
(bijlage 1); 

2. de 'Structuurvisie Zuidpias 2030; Ruimte voor dorps wonen in de Randstad' (bijlage 3) en de 
'Vormvrije m.e.r-beoordeling bij Structuurvisie Zuidpias 2030' vast te stellen (bijlage 4). 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 november 2012. 

\ 

P. van Vugt 
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