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Ontwerpbestemmingsplan 

‘Recreatiegebied Bernisse’, Bernisse

 

 

Het college van B&W van Bernisse maakt bekend, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de 
Wet ruimtelijke ordening, dat het ontwerpbestemmingsplan NL.IMRO.0568.BNSRECBNS012012-0200 
bekend als ‘Recreatiegebied Bernisse’ ter inzage wordt gelegd. Het ontwerpbestemmingsplan, met de 
daarop betrekking hebbende stukken, is vanaf 2 oktober 2014 in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl 
en www.gemeentebernisse.nl. Tevens liggen de stukken vanaf de hierboven genoemde datum 
gedurende zes weken tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis, Gemeenlandsedijk Noord 
26 te Abbenbroek.

Ontwerpbestemmingsplan 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het recreatiegebied langs de Bernisse, dat zich 
globaal uitstrekt van het Voedingskanaal in het noorden tot het Spui in het zuiden. Verder loopt het 
plangebied langs de kernen Heenvliet, Geervliet, Abbenbroek, Zuidland en Simonshaven.
Het bestemmingsplan vervangt de vigerende bestemmingsplannen ‘Recreatiegebied Bernisseland’ 
(1974) en ‘Oud-Stompaard’ (2000).

Belangrijke wijzigingen ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan zijn:
– voor het recreatiepark Zuytland Buiten is de mogelijkheid opgenomen om (max.) 25 grotere 

recreatiewoningen (max. 350m3) te realiseren;
– om ter bevordering van toerisme en recreatie in de planperiode ook ongeorganiseerd varen met 

elektrisch aangedreven vaartuigen en/of gemotoriseerde vaart – onder voorwaarden – mogelijk te 
kunnen maken, is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen.

Zienswijze 

Het ontwerpbestemmingsplan, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt gedurende een 
periode van 6 weken voor een ieder ter inzage. Een ieder kan gedurende de periode van terinzageleg-
ging zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Bernisse, 
t.a.v. de afdeling Ruimte, Gemeenlandsedijk Noord 26, 3216 AG Abbenbroek. Voor het indienen van 
een mondelinge zienswijze dient een afspraak te worden gemaakt met afdeling Ruimte telefoonnum-
mer 0181 – 66 72 00. De termijn voor het indienen van zienswijzen eindigt op de laatste dag van de 
terinzagelegging. Degene die een zienswijze heeft ingediend, zal te zijner tijd worden geïnformeerd op 
welke wijze hiermee rekening is gehouden.

Inloopbijeenkomst 

Op woensdag 8 oktober 2014 organiseert de gemeente tussen 19.30 en 21.00 uur voor belangstellen-
den een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis te Abbenbroek. Tijdens deze inloopbijeenkomst kunt 
u het ontwerpbestemmingsplan inzien en eventueel vragen stellen.
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