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Raadsinformatiebrief

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
U te informeren over de nog lopende juridische processen rondom de afwikkeling van voormalig 
BelthurePark.

Wat is de te delen informatie?
Op 15 januari 2020 is het Bestemmingplan Zuidrand van Dubbeldam (voormalig projectgebied 
BelthurePark) onherroepelijk vastgesteld door de Raad van State. Dit betekent dat vanaf die datum 
gedurende vijf jaar planschadeclaims ingediend kunnen worden door grondeigenaren.

BPD Ontwikkeling B.V. heeft op 9 juli 2020 een verzoek tot planschade ingediend bij de gemeente. 
Tevens heeft zij de gemeente op 17 juli 2020 gedagvaard.

Planschadeverzoek
Voor een onafhankelijke beoordeling van het planschadeverzoek is een onafhankelijk adviseur 
ingeschakeld door de gemeente. Deze zal na het horen van alle partijen een collegeadvies geven 
op basis waarvan wij een besluit zullen nemen. De hoorzitting heeft inmiddels op 19 januari 2021 
plaatsgevonden. 
Tegen het collegebesluit kan BPD Ontwikkeling B.V. vervolgens bezwaar en beroep aantekenen.

Dagvaarding
De behandeling van deze dagvaarding zal op 17 maart 2021 plaatsvinden bij de Rechtbank 
Rotterdam.
De rechtbank kan voorstellen dat gemeente en BPD Ontwikkeling nogmaals met elkaar in 
onderhandeling treden om in den minne te schikken. Voor een eventuele schikking gelden de 
kaders die eerder door uw raad zijn vastgesteld (RIS 2439976, d.d. 20-9-2019).

Indien partijen ook dan niet tot een minnelijke oplossing komen, zal de rechtbank vonnis (moeten) 
wijzen. Dit zal naar verwachting rond de zomer 2021 zijn. Tegen dit vonnis kunnen beide partijen 
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hoger beroep instellen bij het Gerechtshof Den Haag en uiteindelijk, indien aan de orde, eventueel 
cassatieberoep instellen bij de Hoge Raad.

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
Begin 2022 ontvangt u wederom een overzicht van de stand van zaken rondom de lopende 
juridische processen van voormalig BelthurePark.

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
In de gemeentebegrotingen is rekening gehouden met de planschade.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
RIS-1813294: Raadsbesluit beëindiging BelthurePark, d.d. 22-11-2016

RIS- 2092208: Vaststellen bestemmingsplan Zuidrand van Dubbeldam, d.d. 20-2-2018

RIS- 2464770: Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan Zuidrand van Dubbeldam, d.d. 24-9-2019

RIS- 2439976: GEHEIME Raadsinformatiebrief Stand van zaken BelthurePark d.d. 20-9-2019

Het college van Burgemeester en Wethouders


