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Geachte heer/mevrouw,
Bijgaand doe ik u toekomen een ziprfswijze met bijlagen tegen het ontwerpbestemmingsplan 'De
Staart'. Ik verwijs u naar de injaoud hiervan.
Ik verzoek u mij de ontyzmgst hiervan schriftelijk te bevestigen.

Bouwman Van Dommelen
advocaten
Rivierdijk 654
Postbus 90
3370 AB Hardinxveld-Giessendam
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hardinxveld@bvd-advocaten.nl
www.bvd-advocaten.nl

Derdenrekening
ING bank rek.nr. 68.70.77.915
t.n.v. Stichting Beheer Derdengelden
BVD-Advocaten te Utrecht
KvK Utrecht nr. 30258441

Overige vestigingen
Utrecht
Bunschoten
Veenendaal
Werkendam

Op al onze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin ondermeer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Ze worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn in te zien op onze website.
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Gemeenteraad van Dordrecht
Postbus 8
3300 AA DORDRECHT

Hardinxveld-Giessendam, 22 februari 2013
Betreft: ontwerpbestemmingsplan "De Staart"

-ZIENSWIJZE-

Tot u wendt zich:
De heer W.J. Moret. wonende aan de Grevelingenweg 33 te (3313 LB) Dordrecht, in
deze zaak woonplaats kiezende te Hardinxveld - Giessendam aan de Rivierdijk 654 (
Postbus 90, 3370 AB), ten kantore van Bouwman Van Dommelen advocaten, van welk
kantoor mr G.L. Weerheim als gemachtigde optreedt.
1

Inleiding

1.1

Belanghebbende, hierna te noemen "Moret", dient hiermee zijns zienswijze in
tegen het ontwerpbestemmingplan "De Staart", dat ter inzage ligt tot 27 februari
2013.

1.2

Moret is woonachtig in het gebied waarvoor dit bestemmingsplan regels vaststelt,
namelijk aan de Grevelingenweg 33. Moret heeft het perceel in onverdeelde
erfpacht gekregen op 30 januari 2006 (daarvoor bezat Moret 50% van het
erfpachtrecht, evenals wijlen de heer G. Moret). Dit erfpachtrecht liep tot 31 mei
2011, maar is thans nog niet formeel beëindigd en dus blijven voortbestaan (art.
5:98 BW).

1.3

Inmiddels is discussie ontstaan over de vraag of het perceel in erfpacht aan Moret
dient te worden heruitgegeven. De Afdeling Economische Ontwikkeling en
Grondzaken van Uw gemeente stelt dat zulks niet mogelijk is. Moret kan zich
daarin niet vinden. Zekerheids- en volledigheidshalve, teneinde zijn rechten
volledig veilig te stellen, dient Moret hierbij onderhavige zienswijze in.

1.4

In deze zienswijze zal allereerst de insteek van de gemeentelijke dienst worden
beschreven, waarna Moret zijn standpunt uiteen zal zetten en zal verzoeken om
een wijziging van het ontwerpbestemmingsplan.

t
2

Standpunt gemeentelijke dienst

2.1

De gemeentelijke dienst stelt zich op het standpunt dat heruitgifte in erfpacht van
het perceel Grevelingenweg 33 niet mogelijk is. Perceel Grevelingenweg 33 is
volgens deze dienst een bedrijfswoning behorende bij het bedrijf Baanhoekweg
20. De heer Moret woont hier volgens de dienst als zijnde aandeelhouder /
bestuurder van Gebr. Moret B.V.

2.2

De dienst stelt dat slechts vanwege het feit dat beide thans geëxpireerde
erfpachtrechten op verschillende namen staan, is overgegaan tot het voorleggen
van twee afzonderlijke voorstellen tot erfpachtuitgifte (waarbij dus Moret en Gebr.
Moret B.V. een separaat voorstel ontvingen). Dit staat volgens de gemeentelijke
dienst los van het feit dat gelijktijdige heruitgifte van beide percelen door de
gemeente altijd is beoogd. Dit, vanwege de onlosmakelijke band tussen beide
terreinen - in zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijk opzicht.

2.3

Het bedrijf Gebr. Moret B.V. werd echter geconfronteerd met een aanzienlijke
verhoging van de canon - als nieuwe voorwaarde voor heruitgifte van het
betrokken perceel Baanhoekweg 20 - waardoor voor Gebr. Moret B.V. een
rendabele exploitatie van het aldaar gevestigde benzinestation niet meer mogelijk
was. Om die reden heeft Gebr. Moret B.V. besloten de erfpacht niet te verlengen
en - tegen vergoeding van de opstalwaarde - het perceel te gaan ontruimen.

2.4

Moret wenste wel een verlenging van het erfpachtrecht. Deze wordt hem thans
geweigerd, omdat - doordat Gebr. Moret de erfpacht beëindigt - sprake is van
burgerbewoning van het perceel Grevelingenweg 33. De koppeling met het bedrijf
is immers, zo stelt de dienst, verdwenen en het perceel wordt dan in strijd met
het bestemmingsplan gebruikt. Het recht van erfpacht kan niet worden verlengd
indien het gebruik van het perceel in strijd is met het bestemmingsplan.

2.5

Een en ander is door de gemeentelijke dienst verwoord in een schrijven d.d. 10
januari 2013, welke hier als productie 1 wordt overgelegd.

3

Standpunt Moret: perceel heeft burqerbestemminq

3.1

Moret kan zich niet vinden in de voorstelling van zaken door de gemeentelijke
dienst.

3.2

Thans is nog steeds het bestemmingsplan "Uitbreidingsplan in hoofdzaak der
gemeente Dordrecht" van toepassing. Dit plan is vastgesteld op 13 juni 1961 en
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 20 juni 1962. Blijkens dit
bestemmingsplan rustte op het perceel de bestemming "Industriële doeleinden".
Op 7 maart 1977 heeft de gemeenteraad hiervoor regels vastgesteld, inhoudende

een verbod om gronden en bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan te
gebruiken.
3.3

Op 24 augustus 1971 is een bouwvergunning afgegeven voor de bouw van een
houten woonhuis op het betreffende perceel. Deze bouwvergunning wordt als
productie 2 overgelegd.

3.4

De bewoning van de woning vindt plaats sinds 1972. Op dat moment rustte er op
de woning geen bestemming "bedrijfswoning"; aangenomen dient dus te worden
dat het perceel voor burgerbewoning werd gebruikt. Op het perceel rustte de
bestemming "Industriële doeleinden". Van een expliciete, juridische koppeling met
het bedrijf Gebr. Moret B.V. was echter geen sprake.

3.5

Artikel 3 van de aanvullende regels uit 1977 bepaalt:
"Het gebruik van de in artikel 1 genoemde gronden en opstallen, dat in afwijking
van het bestemmingsplan bestond ten tijde van het van kracht worden van dit
besluit, mag worden voortgezet. Dit bestaande gebruik mag slechts worden
gewijzigd, wanneer de wijziging verband houdt met het verwezenlijking van de bij
het bestemmingsplan aan de grond gegeven bestemming of het een minder strijdig
gebruik betreft/'

3.6

Deze bepaling van overgangsrecht brengt met zich mee dat gebruik als
burgerwoning op grond van het bestemmingsplan was toegestaan. Dit, omdat de
houten woning, waarvoor in 1971 een vergunning is afgegeven, niet als
bedrijfswoning dient te worden aangemerkt. Uit de rechtspraak van de Afdeling
(ABRvS 10 oktober 2012, UN: BX9714) blijkt dat de tekst van de
bouwvergunning in een geval als dit bepalend is. In de betreffende zaak bij de
Afdeling stond op deze bouwvergunning: "dienstwoning". In casu staat er slechts:
"houten woonhuis". Volgens de erfpachtvoorwaarden uit 1929 (die van toepassing
zijn) kon bij vergunning worden afgeweken van de bestemming. Dat is in casu
dus gebeurd.

3.7

Het voorgaande mondt uit in de conclusie dat burgerbewoning reeds vanaf 1971
plaatsvond en vanaf 1977 gelegaliseerd is, doordat het onder het overgangsrecht
(art. 3 aanvullende regels 1977) is gebracht. Dit overgangsrecht is tot op heden
van kracht.

4

Verzoek f I I Moret

4.1

Op grond van hetgeen beschreven is onder 3 is derhalve tot op heden feitelijk
sprake van een burgerbestemming, doch wordt dit geregeld onder het
overgangsrecht. In het ontwerpbestemmingsplan "De Staart' is wederom
overgangsrecht opgenomen, inhoudende dat het gebruik dat bestond onder het
oude bestemmingsplan en daarmee niet in strijd was, mag worden voortgezet

onder het nieuwe bestemmingsplan. In feite kan thans dus reeds zonder probleem
het recht van erfpacht van Moret worden verlengd en gaat het standpunt van de
gemeentelijke dienst als verwoord in de brief van 11 januari 2013 dus niet op. Er
wordt immers gebruik gemaakt van het perceel conform de geldende (huidige en
toekomstige) bestemming.
4.2

Echter, om onduidelijkheid te voorkomen en in het kader van een goede
ruimtelijke ordening verzoekt Moret om positieve bestemming van het perceel als
burgerwoning. Hierdoor behoeft Moret niet meer onder het overgangsrecht te
vallen.

4.3

Zoals bekend brengt een goede ruimtelijke ordening met zich mee dat in principe
wordt bestemd conform "bestaand legaal gebruik". Ofwel: er wordt positief
bestemd. Dat betekent voor de onderhavige situatie dat de burgerbestemming
voor het perceel Grevelingenweg 33 daadwerkelijk wordt geëffectueerd. Het is
vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening immers niet zinvol om een
perceel voor de tweede keer op rij onder het overgangsrecht te laten vallen.

4.4

Er zijn geen redelijke bezwaren tegen de vestiging van een burgerbestemming.
Immers, de burgerbestemming levert al jaren geen problemen op. Een
belangenafweging dient dan ook in het voordeel van Moret uit te vallen.

4.5

Moret verzoekt dan ook om een woonbestemming te vestigen op het perceel
Grevelingenweg 33.

5

Verzoek f i l l Moret

5.1

Mocht Uw gemeenteraad van oordeel zijn dat a) het gebruik van de woning als
burgerwoning op grond van het overgangsrecht thans niet is toegestaan en b) het
vestigen van een burgerbestemming op het perceel Grevelingenweg 33 op
bezwaren stuit, verzoekt Moret subsidiair om hem een persoonsgebonden
overgangsrecht toe te kennen. Dit, door het perceel de bestemming "bijzondere
vorm van wonen - persoonsgebonden overgangsrecht" te geven.

5.2

Moret heeft namelijk te goeder trouw aanzienlijke investeringen gedaan in de
woning op het perceel Grevelingenweg 33. Deze investeringen hebben
plaatsgevonden in 2006/2007, waarbij Moret er van uit mocht gaan dat niets
eraan in de weg stond dat het recht van erfpacht in 2011 zou worden verlengd.
Immers, niet kon worden voorzien dat de erfpachtcanon zodanig verhoogd zou
worden dat een rendabele exploitatie van het benzinestation aan de Baanhoekweg
20 niet meer mogelijk zou zijn.

5.3

Het nieuwe bestemmingsplan zou er - indien de punten a en b uit par. 5.1
daadwerkelijk van toepassing zijn - toe leiden dat Moret zijn woning dient te

verlaten. Dit is een "onbillijkheid van overwegende aard voor een of meer
natuurlijke personen". Derhalve is er aanleiding om een persoonsgebonden
overgangsrecht voor Moret vast te stellen.
6

Conclusie

6.1

Op grond van het voorgaande verzoek Moret:
primair: besteirj/ning van het perceel Grevelingenweg 33 als
burgerwoning;
subsidiair (dom alleen in het geval de punten a en b uit par. 5.1. van
toepassing zJgn): vestiging van een persoonsgebonden overgangsrecht op
het percee/Grevelingenweg 33 dat burgerbewoning door Moret mogelijk
maakt.

dam, 22 februari 2013

G.L/weefraim
Ad\/ocaat^gemachtigde

Deze zaak wordt behandeld door mr. G.L Weerheim, advocaat te Hardinxveld-Giessendam
Postbus 90, 3370 AB Hardinxveld-Giessendam
T (0184) 62 01 64, F (0184) 61 89 75, E weerheim@bvd-advocaten.nl
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De heer WJ. Moret
Grevelingenweg 33
3313 LB DORDRECHT

SO/EOG
Spuiboulevard 300
DORDRECHT
www.dordrecht.nl

Contactpersoon
V.P.F. Wiegerinck
T 078 - 770 4883
E vpf.wtegerinck@dordrech
Datum
10 januari 2013
Ons kenmerk 348786
Betreft
Erfpachtuitgifte Grevelingenweg 33
Bijlage(n)

Geachte heer Moret,
Per brief van 11 juli 2012 is u een voorstel voorgelegd met betrekking tot de
erfpachtuitgifte van het perceel Grevelingenweg 33. Dit voorstel is u voorgelegd,
gelijktijdig met het voorstel aan Gebr. Moret B^V. met betrekking tot de
erfpachtuitgifte van het perceel Baanhoekweg > 8 f Het perceel Grevelingenweg
33 tfétféft Tmmers de bednjf^ohThg^ Behorencë bij het bedrijf Baanhoekweg UBen is daarmee onlosmakelijk verbonden. De bedrijfswoning aan de
Grevelingenweg 33 wordt door u als zodanig gebruikt in uw hoedanigheid van
directeur / aandeelhouder van het bedrijf Gebr. Moret B.V., gevestigd op het
bedrijfsterrein Baanhoekweg l&. Slechts vanwege het feit dat beide thans
geëxpireerde erfpachtrechten op verschillende namen staan, is overgegaan tot
het voorleggen van twee afzonderlijke voorstellen tot erfpachtuitgifte. Dat twee
afzonderlijke voorstellen zijn voorgelegd, staat echter los van het feit dat
gelijktijdige heruitgifte van beide percelen door de gemeente altijd is beoogd,
temeer daar de onlosmakelijke band tussen beide terreinen - zowel op feitelijke
als op publiek- en privaatrechtelijke gronden - immer aanwezig en kenbaar is
geweest.
U heeft per brief van 29 september 2012 aangegeven in te stemmen met het
voorstel van de gemeente een nieuwe erfpachtovereenkomst aan te gaan met
betrekking tot het perceel Grevelingenweg 33. Naar aanleiding van deze brief
heeft een tweetal gesprekken op ambtelijk niveau plaatsgevonden, aangezien
Gebr. Moret B.V. met betrekking tot het omliggende bedrijfsterrein
Baanhoekweg 18 niet heeft ingestemd met het voorstel.

1.

T J

i—- Cs

Ter plaatse van de percelen Baanhoekweg jwfen Grevelingenweg 33 is van
kracht het bestemmingsplan "Uitbreidingsplan in hoofdzaak der gemeente
Dordrecht", vastgesteld op 20 juni 1962. De gronden hebben de bestemming
'Industriële doeleinden'. Op 7 maart 1977 heeft de gemeenteraad gebruiksregels
vastgesteld, inhoudende een verbod om gronden en bouwwerken in strijd met
het bestemmingsplan te gebruiken. Op grond van het geldende
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bestemmingsplan is het gebruik van het pand Grevelingenweg 33 als
burgerwoning niet toegestaan. Naast bedrijfsactiviteiten behoort voor wat
betreft de woonfunctie alleen het gebruik als bedrijfswoning tot de
mogelijkheden.
Ook in het in ontwikkeling zijnde bestemmingsplan is overeenkomstig de huidige
feitelijke situatie uitgegaan van de bestemming 'bedrijfswoning'. De woning op
het perceel Grevelingenweg 33 kan op grond van deze bestemming dus alleen
worden bewoond door de persoon die in de onderneming werkzaam is. De
onderneming in casu (Gebr. Moret B.V.) is thans gehuisvest op het
aangrenzende perceel Baanhoekweg ^fl^Een bestemming als burgerwoning is
gezien de situering, namelijk op een gezoneerd industrieterrein, niet mogelijk.
Het perceel Grevelingenweg 33 is dus vanwege de bestemming onlosmakelijk
verbonden met het bed rijfsperceel Baanhoekweg Jifrr Door het besluit van Gebr.
Moret B.V. is de relatie tussen de bedrijfswoning en het bedrijf komen te
vervallen. Deze kwestie is op ambtelijk niveau met u besproken, maar heeft uw
standpunt niet gewijzigd. U geeft per mail van 27 december 2012 aan dat u toch
een erfpachtovereenkomst wenst aan te gaan met betrekking tot het perceel
Grevelingenweg 33, ook al vindt een nieuwe uitgifte aan Gebr. Moret B.V. niet
plaats.

j Q

'l^Q
,
&y..Czf<£ ^
L)

De door uw instemming en de weigering van Gebr. Moret B.V. ontstane situatie
is echter onaanvaardbaar. Indien uitgifte aan u wel zou plaatsvinden, maar geen
nieuwe uitgifte aan Gebr. Moret B.V. tot stand komt, is van de bedrijfsmatige
bestemming (bedrijvigheid met bijbehorende bedrijfswoning) geen sprake meer.
Het perceel Grevelingenweg 33 wordt dan immers feitelijk als particuliere
burgerwoning gebruikt. Een dergelijk gebruik is op grond van de
publiekrechtelijke bestemming niet toelaatbaar en heeft ook tot gevolg dat aan
een van de erfpachtvoorwaarden niet wordt voldaan. Aan het te vestigen
erfpachtrecht is immers de voorwaarde verbonden dat het gebruik conform
publiekrechtelijke bestemming dient plaats te vinden. Dit zou tot gevolg hebben
dat u reeds bij het aangaan van de erfpachtovereenkomst niet conform de
erfpachtvoorwaarden handelt en op grond daarvan een boete van € 500,— per
dag aan de gemeente verschuldigd zou zijn, hetgeen uiteraard voor u
onwenselijk is.
Op grond van het voorgaande dient geconcludeerd te worden dat - door het
besluit van Gebr. Moret B.V. - van gebruik als een bedrijfswoning niet langer
sprake meer is. Het perceel Grevelingenweg 33 kan derhalve niet aan u in
erfpacht worden uitgegeven. De formele beëindiging van het geëxpireerde
erfpachtrecht met betrekking tot het perceel Baanhoekweg ^i«dwingt de
gemeente tot het eveneens formeel beëindigen van het geëxpireerde
erfpachtrecht met betrekking tot het perceel Grevelingenweg 33.
Op grond van de huidige erfpachtvoorwaarden heeft u recht op vergoeding van
de waarde van de opstallen. Met Gebr. Moret B.V. is reeds gesproken over een
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indicatieve waardebepaling van deze opstalwaarde. Ik stel voor om ook de
opstalwaarde van de bedrijfswoning door de door beide partijen in te schakelen
adviseurs indicatief te laten vaststellen, een en ander conform de
uitgangspunten als verwoord in de erfpachtvoorwaarden.
Op ambtelijk niveau is gesproken over een tijdelijke voortzetting van het reeds
geëxpireerde erfpachtrecht. U heeft dit voorstel - net als Gebr. Moret B.V. - van
de hand gewezen. Ik bied u alsnog aan - onder voorbehoud van bekrachtiging
en nader te stellen voorwaarden - van deze mogelijkheid gebruik te maken,
zodat u gedurende de aangegeven periode in de gelegenheid bent om naar
vervangende huisvesting te zoeken.
Hoogachtend,
Het hoofd van de afdeling Economische
Ontwikkeling en Grondzaken

r

de heer J.H J.M. Westerink

I
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BOUWVERGUNNING

292

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van DORDRECHT,
gezien het op
G. Horetf
Baanhoekweg,

24 a u g u s t u s 1971

Dordrecht•

ingekomen verzoek van
wonende
kantoor houdende
,

en de daarbij overgelegde bescheiden, waarbij vergunning wordt gevraagd voor het
bouwen van een h o u t e n w o o n h u i s .

op het perceel aan

de G r e v e l i n g e n s t r a a t 33

kadastraal bekend: Sectie

R

nr.

alhier,

1683;

gelet op de woningwet en bouwverordening
overwegende:

d a t voorwaarden d i e n e n t e worden o p g e l e g d i n
h e t b e l a n g van de s i t u e r i n g » de v e n t i l a t i e ,
de r i o l e r i n g , de b r a n d v e i l i g h e i d en t e r v o o r koming van v o c h t i g h e i d ;

besluiten:
behoudens de rechten van derden,
I. de gevraagde vergunning te verlenen overeenkomstig de ingediende aanvraag en
de overgelegde stukken, voor zover deze niet afwijken van de bepalingen der
bouwverordening;

HD.26 f 70

I I . aan deze vergunning de volgende voorwaarden te verbinden:

1, het bouwen moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de bouwver
ordening en de krachtens die verordening gestelde nadere regelen}
2. voor de aanvang der werkzaamheden dient de aanvrager zich, voor de aan
wijzing van het peil en de rooilijnen, tot de landmeetkundige afdeling
van de dienst openbare werken en stadsontwikkeling te wenden;
3* de ventilatie van de keuken, het toilet en alle overige vertrekken
dient in nader overleg met het bouw- en woningtoezicht te worden bepaa
4. de richting, de samenstelling en de afmetingen van de riolering moeten
in overleg met het bouw- en woningtoezicht worden vastgesteld;
5. alle binnenwanden dienen een brandwerendheid te bezitten van tenminste
20 minuten;
6. de plafonds mogen geheel noch gedeeltelijk bestaan uit materiaal dat b:
brand een sterk» rookontwikkeling of roetvorming veroorzaakt;
7. de wanden van de badcel moeten minstens tot 1,70 m. boven de vloer met
waterdich* materiaal worden afgewerkt»

DORDRECHT,

_?

^

^

Burgemeester en wethouders van Dordrecht,
de secretaris,

VERSCHULDIGDE LEGES F
Keeds betaald

f

rSo2 te betalen

f

de burgemeester,

/v

Voldaan, en de beschikking aan de aanvrager uitgereikt op
De directeur van openbare
Voor de

&

^

