DORDRECHT

M

Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT

_
t .
fc
Gemeentebestuur
Spui boulevard 300
3311 GR DORDRECHT

Aan

de gemeenteraad

F (078) 770 8080
www.dordrecht.nl

Datum

31 mei 2011

Ons kenmerk
Begrotingsprogramma
Bijlage(n)
Betreft

SO/594924
Ruimtelijke ordening
1
RAADSINFORMATIE inzake ontwerp-bp 2 e herziening Dubbeldam

Contactpersoon
J. Hoogwerf
T (078) 770 4900
Ej.hoogwerf@dordrecht.nl

Samenvatting
Er is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld om medewerking te kunnen
verlenen aan een bouwinitiatief op het perceel Haaswijkweg west 116 in
Dubbeldam. Op basis van dit voorontwerp kan de procedure worden gestart met
een inspraakronde en het vooroverleg.
De inspraak en het vooroverleg zijn nu afgerond en het bestemmingsplan kan in
ontwerp ter inzage worden gelegd.
Over het voorontwerpbestemmingsplan bent u geïnformeerd met een
raadsinformatiebrief d.d. 29 maart 2011.
1. Wat is de aanleiding?
In Dubbeldam is sprake van een bouwinitiatief op het perceel Haaswijkweg
west 116. Dit perceel maakt deel uit van het project Dubbeldrecht dat in 2003 is
uitgevoerd. Er was daarbij sprake van de bouw van woningen o.a. afgeschermd
tegen geluidhinder van de Provincialeweg door de bouw van kantoren/bedrijven in
de hoek Haaswijkweg west/Noordhoevelaan. Het complex kon toen niet volledig
worden gerealiseerd, omdat de daar aanwezige 2 voormalige dienstwoningen niet
werden verkocht, maar als woning werden gehandhaafd. Daarop zijn die woningen
voorzien van een woonbestemming.
Nu doet zich de mogelijkheid voor om een woning aan te kopen en ter plaatse een
kantoor te realiseren. Dit kantoor (600 m2) wijkt af van het geldende
bestemmingsplan, maar past in de oorspronkelijke planopzet ter plaatse. Om
medewerking te kunnen verlenen is een herziening van het bestemmingsplan
nodig.
2. Wat willen we bereiken?
Een bestemmingsplan dat de realisering van het bouwplan mogelijk maakt.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
Een nieuw bestemmingsplan vaststellen.
4. Inspraak en communicatie
Voorafgaand aan de opstelling van het bestemmingsplan is een
informatiebijeenkomst gehouden over de plannen.
Tijdens de bijeenkomst was er instemming met de planontwikkeling.
Er zijn geen inspraakreacties ontvangen en ook het vooroverleg in het kader van
het voorontwerpbestemmingsplan leidt niet tot aanpassingen.
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5. Vervolgtraject besluitvorming
Het ontwerpbestemmingsplan gaat nu ter inzage met de mogelijkheid om
zienswijzen in te dienen bij uw raad. Daarna dient uw raad het bestemmingsplan
vast te stellen.
6. Wat mag het kosten?
Met initiatiefnemer is een overeenkomst gesloten over kostenverhaal, zoals
bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening.
7. Bij deze raadsinformatiebrief hoort de volgende bijlage:
- ontwerpbestemmingsplan.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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