Gemeentebestuur

Dordrecht

Aan
de Gemeenteraad

Nr.

BIN/2005/41

Onderwerp

vaststellen bestemmingsplan "Herziening zone industrielawaai Staart"

Datum 1 februari 2005

1. Inleiding
De afgelopen jaren is gewerkt aan de planontwikkeling voor het gebied "De Stadswerven". Het
bestemmingsplan "De Stadswerven", dat de juridische basis voor de herontwikkeling vormt, kan nu
wórden vastgesteld.
'
•!
•' '•
Begin jaren 90 is, mede gebaseerd op de toen bestaande bedrijfsactiviteiten aan de Maasstraat, het
Zonebesluit industrieterrein Staart vastgesteld. Bij dit besluit is het industriegebied gezoneerd, dat
wil zeggen dat een zone is vastgesteld waarbuiten het geluid vanwege het industriegebied niet
hoger mag zijn dan 50 dB(A). De zone beslaat een groot deel van de binnenstad en de wijken
noordelijk van de spoorbaan richting Gorinchem.
Door de beëindiging van de bedrijfsactiviteiten is de geluidhindersituatie aanzienlijk verbeterd. Om
de ontwikkeling van De Stadswerven mogelijk te maken is het nodig de zonering van het
industriegebied Staart aan te passen aan de actuele situatie. Herziening van de zone industrielawaai
vindt plaats door aanpassing van de betreffende bestemmingsplannen.
Het ontwerp-bestemmingsplan "Herziening zone industrielawaai Staart" voorziet hierin. De
procedure van is thans zo ver gevorderd dat tot vaststelling kan worden overgegaan.
2. Begrenzing
De herziening van de zone industrielawaai betreft alle bestemmingsplannen waarin de huidige zone
uit 1991 is opgenomen. Grofweg betreft het de geldende plannen voor de binnenstad, 19e eeuwse
schil en de plannen voor de uitleggebieden ten noorden van de spoorlijn naar Gorinchem.
3. Inhoud plan
Het bestemmingsplan voorziet in herziening van plannen waarin de zone uit 1991 is opgenomen,
meestal door middel van een aanduiding op de plankaart en bepalingen in de voorschriften.
In de plannen waar de zone vervalt worden de betreffende aanduiding op de kaart en in de
voorschriften geschrapt. In de gebieden waar de zone wordt gewijzigd wordt de nieuwe situatie
opgenomen. Plannen waarin een verwijzing naar het oude zonebesluit ontbreekt worden aangevuld
op basis van de nieuwe zone. Bij het plan is een overzichtskaart gevoegd waarop de ligging van de
zone is weergegeven.
4.

Gevolgde procedure

Na instemming van de raadscommissie Ruimte en Economie op 13 mei 2004 is het ontwerpbestemmingsplan "Herziening zone industrielawaai Staart" op 18 mei 2004 toegezonden aan de
overlegpartners als bedoeld in artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985. De
inspraakperiode is aangekondigd op 18 mei 2004 en gestart op 24 mei 2004.
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In de hoofdstukken 10 en 11 van de toelichting op het ontwerp-bestemmingsplan is respectievelijk
aandacht besteed aan de inspraak- en overlegreacties.
De reacties en het commentaar daarop zijn verzonden naar de raadscommissie Ruimte en Economie
en heeft deze in de vergadering van 7 oktober 2004 voor kennisgeving aangenomen.
Het ontwerp-bestemmingsplan "Herziening zone industrielawaai Staart" is na publicatie op 13
oktober 2004 met ingang van 19 oktober 2004 gedurende 4 weken ter inzage gelegd. Gedurende
de termijn kon zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken.
Van die mogelijkheid is gebruik gemaakt door:
- Du Pont de Nemours (Nederland) B.V., Postbus 145, 3300 AC Dordrecht, bij brief van
8 november 2004, ingekomen op 10 november 2004, onder nummer PM/2003/1384.
5. Ontvankelijkheid
De zienswijzen konden tot en met 15 november 2004 bij de gemeenteraad worden ingediend.
De brief is binnen de termijn verzonden en ontvangen. De zienswijze is derhalve ontvankelijk.
!
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Inhoud en reactie op kenbaar gemaakte zienswijzen

Onderstaand worden de geuite zienswijzen kort omschreven en van een reactie/commentaar
voorzien.
Zienswijze
In de reactie naar aanleiding van de inspraak wordt gesteld dat de geluidrechten van DuPont
ongemoeid worden gelaten.
Onduidelijk is welke geluidrechten hier worden bedoeld en welke gegevens hiervoor de basis
vormen.
Tevens wordt gevraagd de kwantitatieve geluidsbijdrage van DuPont aan te geven op het punt waar
in het zuiden de zoneaanpassing begint. Zolang dit niet duidelijk is worden de bezwaren
gehandhaafd.
Reactie/commentaar
Zoals in het akoestisch rapport is vermeld is de nieuwe zonegrens bepaald op basis van het
provinciale zonebewakingsmodel, dat wordt beheerd door de Milieudienst Zuid-Holland Zuid.
De gegevens van het zonebewakingsmodel zijn gebaseerd op de formele geluidrechten op grond
van de vigerende milieuvergunning.
Wat betreft de kwantitatieve geluidsbijdrage van DuPont ter plaatse van genoemd punt kan het
volgende worden opgemerkt.
De geluidbelasting vanwege de vergunde geluidruimte van DuPont bedraagt 40,8 dB(A) in de dag-,
35,8 dB(A) in de avond-, en 35,9 dB(A) in de nachtperiode. De geluidbelasting conform het
zonebewakingsmodel (dus niet vergund !!) bedraagt hier vanwege DuPont 39,4 dB(A) in de dag-,
39,4 dB(A) in de avond- en 39,4 dB(A) in de nachtperiode.
Uit deze waarden kan worden opgemaakt dat DuPont in de dagperiode nog ruimte heeft in de
vergunning, maar in de avond- en nachtperiode de vergunning overschrijdt. Er is dus een conflict
tussen de werkelijke en vergunde geluidruimte van DuPont.
Er gaat een vergunningprocedure lopen (provincie) waarbij DuPont iets meer aan de vergunde
geluidruimte in avond- en nachtperiode wordt gehouden, maar niet helemaal, zodat een verruiming
van de geluidbelasting nodig is.
Hiermee is bij het bepalen van de nieuwe contour rekening gehouden. Dit houdt in dat er voor
DuPont, maar ook voor andere bedrijven, sprake is van geluidruimte op de nieuw vast te stellen
contour. Ter plaatse van bovengenoemd punt bedraagt die ruimte bijna 3 dB(A) in de nachtperiode
en dit loopt in noordwestelijke richting terug naar nul. Als DuPont de veronderstelde nieuwe
vergunning krijgt zal de ruimte op de 50 dB(A) contour dus teruglopen naar maximaal 1 dB(A).
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7.

Voorstel

Samenvattend stellen wij u voor overeenkomstig bijgaand ontwerp besluit:
a. de ingekomen zienswijzen ontvankelijk te verklaren;
b. de zienswijzen ongegrond te verklaren;
c. vast te stellen het bestemmingsplan "Herziening zone industrielawaai Staart", overeenkomstig
de bij dit besluit behorende kaart (S2-69-18), voorschriften en toelichting.
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