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Vaststellen bestemmingsplan " l e herziening De Stadswerven,
locatie Oranjelaan"

Samenvatting
Er is een bestemmingsplan opgesteld voor het zgn. Watertorenterrein in het gebied
De Stadswerven. Het plangebied ligt tussen het Wantij en de Oranjelaan en beslaat
de locatie van Villa Augustus en het noordelijk daarvan gelegen, met
2 woongebouwen te bebouwen, terrein.
Op basis van een voorontwerp is de procedure gestart met een inspraakronde en
het vooroverleg. Dit heeft niet tot verandering van de hoofdopzet van het plan
geleid. Het bestemmingsplan is vervolgens in ontwerp ter inzage gelegd met de
mogelijkheid zienswijzen bij uw raad naar voren te brengen, waarvan geen gebruik
is gemaakt. Het bestemmingsplan kan thans, met inachtneming van een tweetal
ondergeschikte ambtshalve wijzigingen, worden vastgesteld.
1. Wat is de aanleiding?
Het geldende bestemmingsplan "De Stadswerven" gaat uit van een
herontwikkeling van het zgn. Watertoren ter rein. Op grond van dit plan is
Villa Augustus tot stand gekomen.
Noordelijk van Villa Augustus ligt een braakliggend terrein waar een nieuwe
ontwikkeling is beoogd. De afgelopen jaren is gebleken dat een dergelijke
ontwikkeling binnen de randvoorwaarden van het geldende bestemmingsplan niet
realiseerbaar is.
Met een marktpartij is overeenstemming bereikt over een plan dat voorziet in de
bouw van 2 woongebouwen. Om dit bouwplan mogelijk te maken is een
bestemmingsplanaanpassing nodig. De aanpassing voorziet in een verhoging van
het bebouwingspercentage, een verlaging van de maximale bouwhoogte en een
aanpassing van de situering.
Over het bestemmingsplan bent u eerder geïnformeerd met raadsinformatiebrieven
van 5 juli 2011 (voorontwerp) en 21 februari 2012 (ontwerp).
2. Wat willen we bereiken?
Een bestemmingsplan, dat de bouw van de 2 woongebouwen naast Villa Augustus
mogelijk maakt.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
De l e herziening van het bestemmingsplan "De Stadswerven" vaststellen.
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a. Inspraak en communicatie
Het voorontwerpbestemmingsplan is op 19 juli 2011 digitaal toegezonden aan de
overlegpartners als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. De
inspraak is gestart op 21 juli 2011.
Daarna is het ontwerpbestemmingsplan met ingang van 8 maart 2012 ter inzage
gelegd en bestond voor een ieder de gelegenheid om gedurende 6 weken (tot en
met 18 april 2012) zienswijzen bij uw raad naar voren te brengen. Van die
mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.
b. Vervolgtraject besluitvorming
Voorgesteld wordt het bestemmingsplan, met inachtneming van een tweetal
ondergeschikte ambtshalve wijzigingen in de regels, vast te stellen.
Na de vaststelling van het bestemmingsplan kan beroep worden ingesteld bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Omdat het plan meer dan
11 woningen mogelijk maakt, is op grond van artikel 1.1 lid 1, onder a. van de
Crisis- en herstelwet Afdeling 2 van deze wet van rechtswege van toepassing.
Krachtens artikel 11 van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet moet in het
besluit en in de latere bekendmaking daarvan melding worden gemaakt, onder de
vermelding dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden
opgenomen en dat aanvulling na afloop van de beroepstermijn niet mogelijk is. Dit
houdt verband met de voor deze besluiten geldende verkorte behandeltermijn van
beroepen.
c. Inclusiefbeleid
N.v.t.
d. Verantwoording externe veiligheid
Op grond van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), de Circulaire
risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen en het Besluit externe veiligheid
buisleidingen dient het bevoegd gezag bij het te nemen besluit, i.e. de vaststelling
van het bestemmingsplan, verantwoording over de externe veiligheid af te leggen.
In de toelichting op het bestemmingsplan is hieraan aandacht besteed.
In het advies van 19 maart 2012 komt het bestuur van de Veiligheidsregio ZuidHolland Zuid tot de volgende conclusie en aanbevelingen:
• het plangebied ligt buiten de PR 10"6 contour;
• het groepsrisico neemt niet toe door de bouw van de 2 woongebouwen;
• de realisatie van de woningen zal leiden tot een geringe toename van het aantal
mogelijke slachtoffers.
4. Wat mag het kosten?
De herziening van het bestemmingsplan maakt de bouw van 2 woongebouwen
mogelijk en voorziet voor het overige in een actualisering ten opzichte van het
bestemmingsplan De Stadswerven. De locatie voor de woongebouwen is eigendom
van de gemeente. De kosten van de ontwikkeling kunnen volledig worden gedekt
uit de opbrengst van de gronduitgifte. Een en ander leidt voor de grondexploitatie
tot een positief resultaat.
Op grond van het voorgaande is het opstellen van een Exploitatieplan als bedoeld
in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening niet nodig.
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5. Fatale besiisdatum
Op grond van het bepaalde in artikel 3.8, lid 1 onder e van de Wet ruimtelijke
ordening beslist de gemeenteraad binnen 12 weken na de termijn van ter inzage
legging omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan. Voor het voorliggende
bestemmingsplan is dat 11 juli 2012. Indien deze datum niet wordt gehaald vervalt
de beschermende werking van het ontwerpbestemmingsplan.

6. Bij dit raadsvoorstel horen de volgende bijlagen:
- ontwerp besluit;
- planboekje met planregels en -toelichting;
- verbeelding (plankaart).

7. Voorstel
Samenvattend stellen wij u, overeenkomstig bijgaand ontwerp besluit, voor:
1. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening
vast te stellen, omdat de kosten anderszins worden verhaald;
2. de volgende ambtshalve wijzigingen aan te brengen:
a. artikel 7.2.3 van de regels wordt aangevuld met:
"• ter plaatse van de aanduiding "brug" is een brug voor voetgangers en
fietsers toegestaan";
b. artikel 9.4.1 van de regels wordt aangevuld met:
"e. het aanleggen van watergangen en -partijen;
f. het leggen van kabels- en leidingen.";
3. het bestemmingsplan " l e herziening De Stadswerven, locatie Oranjelaan"
overeenkomstig het door het college van Burgemeester en Wethouders bij zijn
voorstel overgelegde ontwerp vast te stellen;
4. te verklaren dat op dit besluit de Crisis- en herstelwet van toepassing is en dat
bij het instellen van beroep de beroepsgronden in het beroepschrift moeten
zijn vermeld en aanvulling van het beroep na afloop van de beroepstermijn
niet mogelijk is.
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- ontwerp besluit
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