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Verklaring van geen bedenkingen art. 2.27 W ano juncto art. 6.5
Besluit omgevingsrecht voor botenloods KNRM

Sa m e nv at ti ng
De KNRM heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor een drijvende
botenloods aan de noordelijke oever van het W antij ten westen van de
Prins Hendrikbrug. Dit bouwwerk is in strijd m et het bestem mingsplan
"De Stadswerven" en kan alleen vergund worden na het volgen van een uitgebreide
procedure. Op grond van het bepaalde in artikel 2.27 W abo juncto art. 6.5 Besluit
omgevingsrecht wordt een (project)om gevingsvergunning waarbij wordt afgeweken
van het bestem mingsplan pas verleend, nadat de gemeenteraad heeft verklaard
daartegen geen bedenkingen te hebben. Voorgesteld wordt om dit te verklaren.
1. Wat is de aanleiding?
De KNRM heeft een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor een drijvende
botenloods aan de noordelijke oever van het W antij ten westen van de
Prins Hendrikbrug. Het bouwwerk is in strijd met het bestemm ingsplan
"De Stadswerven". De bestemm ing "W aterstaatsdoeleinden" staat nam elijk geen
gebouwen toe. De parkeerplaatsen zijn in strijd met de bestemm ing
"Binnenstedelijk W oongebied"; die bestem ming staat geen parkeren op maaiveld
toe voor niet-woonfuncties.
W ij hebben vanwege de voor deze functie strategische ligging, de gelegenheid tot
parkeren en het maatschappelijk belang het voornemen om met een
omgevingsvergunning van het bestemmingsplan af te wijken. Dit kan alleen na
toepassing van een uitgebreide procedure.
Voor de toepassing hiervan hebben wij op 27 septem ber 2011 beleidsregels
vastgesteld. Het beleid is dat deze omgevingsvergunning alleen ingeval van
urgentie en noodzaak wordt verleend. Tot op heden is enkele keren van deze
bevoegdheid gebruik gemaakt.
Voor 1 maart 2015 moet het bestem mingsplan "De Stadswerven' worden herzien.
Het bestemmingsplan is dan 10 jaar oud. Op de vaststelling en inwerkingtreding
van dat plan kan echter niet worden gewacht.
2. Wat wil le n we b er ei ke n?
Het kunnen verlenen van een projectom gevingsvergunning voor de botenloods van
de KNRM. Tot het projectgebied behoren ook zes parkeerplaatsen, waarmee in de
parkeerbehoefte kan worden voorzien. De eigenaar van het perceel water, het
Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf, heeft de huurovereenkom st met de huidige
huurder per 30 november 2013 opgezegd. Daarmee kan dit plan ook in
privaatrechtelijke zin worden gerealiseerd.
3. Wa t ga an we d aa rvo or d oe n?
Het ontwerp van de omgevingsvergunning leggen wij met een ruim telijke
onderbouwing vanaf 24 oktober 2013 voor zes weken ter inzage. Dan kan iedereen
een zienswijze indienen. Tegelijk wordt - en daartoe strekt dit raadsvoorstel en
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ontwerp besluit - uw raad verzocht te verklaren dat uwerzijds geen bedenkingen
bestaan tegen dit bouwplan. De reden om deze verklaring nu aan u te vragen is
gelegen in procedurele versnelling.
a. In spr aa k e n com m u nic at ie
Een ieder heeft de gelegenheid gedurende zes weken zienswijzen in te dienen tegen
het voornemen om voor het bouwplan af te wijken van het geldende
bestem mingsplan.
b. Vervolgt raject besl uitvorm ing
Indien geen zienswijzen worden ingediend en uw raad een verklaring van geen
bedenkingen heeft afgegeven, kunnen wij de omgevingsvergunning verlenen.
Indien er wel zienswijzen worden ingediend zal ons college tot een nadere afweging
moeten kom en.
c. Inclusiefbeleid
Niet van toepassing.
4. Wa t m ag he t kos te n?
Er is sprake van een aanvraag omgevingsvergunning waarvoor leges als bedoeld in
de Legesverordening verschuldigd zijn.
5. Fatale beslisdatum
Niet van toepassing.
6. Bij dit raadsvoorstel horen de volgende bijlagen:
ontwerp besluit.
7. Voorstel
Sam envattend stellen wij u - overeenkomstig bijgaand ontwerp besluit - voor te
verklaren geen bedenkingen te hebben dat voor de botenloods van de KNRM met
bijbehorende parkeergelegenheid van het bestemmingsplan De Stadswerven
wordt afgeweken.
Het college van Burgemeester en W ethouders van Dordrecht
de loco-secretaris
de burg neester
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