VOORBLAD
DOSSIER NUMMER
Onderwerp

Aangemaakt
Zaaktype
Zaak
Datum B&W Besluit
Pijler
Programma
Portefeuille houder
Behandeld ambtenaar
Toelichting

1149872
Verklaren geen bedenkingen te hebben tegen het
voorgenomen besluit omgevingsrecht om voor de plaatsing van
een botenloods KNRM af te wijken van het geldende
bestemmingsplan
16-10-2013
Raadsvoorstel GDD
1092266
15/10/2013
Fysieke Leefomgeving
Ruimtelijke ordening
Sleeking, Piet (P.H.)
C. van Rijk, 078 770 4902
De KNRM heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor een drijvende botenloods
aan de noordelijke oever van het Wantij ten westen van de Prins Hendrikbrug. Dit
bouwwerk is in strijd met het bestemmingsplan "De Stadswerven" en kan alleen vergund
worden na het volgen van een uitgebreide procedure. Op grond van het bepaalde in
artikel 2.27 Wabo juncto art. 6.5 Besluit omgevingsrecht wordt een
(project)omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan pas
verleend, nadat de gemeenteraad heeft verklaard daartegen geen bedenkingen te
hebben. Voorgesteld wordt om dit te verklaren.

DOCUMENTEN
Raadsvoorstel
Ontwerpbesluit Raad
Bijlage
Bijlage
Bijlage
B&W besluit
Raadsbesluit

Verklaring van geen bedenkingen Besluit omgevingsrecht voor botenloods KNRM
Verklaring van geen bedenkingen Besluit omgevingsrecht voor botenloods KNRM
Ruimtelijke onderbouwing
Bijlage 1. Schets van de locatie
Bijlage 2. Schetsontwerp van de loods
B&W besluit 1084326
Raadsbesluit 1092266

Aanspreekpunt
Aanspreekpunt telefoon
Aanspreekpunt e-mail
Onderwerplijstnr

H.M. Hoogstad
078 770 4976
hm.hoogstad@dordrecht.nl
7 Ruimtelijke besluiten

BEHANDELADVIEZEN EN BESLUITEN
In vergadering
Besluit

Gemeenteraad - dinsdag 26 november 2013 14:00
De raad uit geen wensen en/of bedenkingen inzake het voorgenomen besluit
omgevingsrecht voor de plaatsing van een botenloods KNRM om af te wijken van het
geldende bestemmingsplan.

In vergadering
Besluit

In vergadering
Besluit

Mevrouw Heijmans onthoudt zich van stemmen.
Grote Projecten: Stadswerven - dinsdag 19 november 2013 21:30
De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de
gemeenteraadsvergadering van 26 november 2013 .
Agendacommissie - dinsdag 12 november 2013 14:00
De agendacommissie besluit unaniem voor de dossiers Stadswerven (1157892,
1148416, 1148361 en 1078014) twee blokken Adviescommissie Richting Kiezen / Grote
Projecten te reserveren op 19 november 2013. Aan deze behandeling wordt toegevoegd

het dossier 1149872 over KNRM. Een deel van de commissie zal besloten zijn i.v.m. de
GREX.

