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Sa m e nv at ti ng
De 2e herziening is noodzakelijk om de eerste woningen op de Kop van de Staart te
kunnen bouwen. De stedenbouwkundige opzet van het Stedenbouwkundig Plan en
het programma passen niet in het bestemmingsplan De Stadswerven.
Het ontwerp van deze herziening heeft ter inzage gelegen. Er is één zienswijze
ontvangen. Die zienswijze leidt niet tot aanpassingen van het plan.
Voorgesteld wordt om de zienswijze gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond
te verklaren en de 2e herziening gewijzigd vast te stellen met het oog op particulier
opd rachtgeverschap.
1. Wat is de aanleiding?
De aanleiding voor de 2e herziening bestemmingsplan De Stadswerven, locatie Kop
van de Staart is dat de stedenbouwkundige opzet van het Stedenbouwkundig Plan en
het programma niet passen in het vigerende bestemm ingsplan De Stadswerven.
Zowel voor het zuidelijke blok van deelgebied A (de Punt) als deelgebied B (de Erven)
zijn er op onderdelen strijdigheden.
De belangrijkste strijdigheden voor deelgebied A zijn:
- de oorspronkelijke oeverlijn wordt gehandhaafd; dat is in strijd met de
bestemming W aterstaatsdoeleinden;
- de hotelfunctie is in strijd met de bestem ming Binnenstedelijk W oongebied;
- het zuidelijke bouwblok is buiten het bouwvlak gesitueerd.
De belangrijkste strijdigheden van deelgebied B met het bestemm ingsplan zijn:
- de geplande waterwoningen aan de zuidzijde;
- aan de zuidzijde is een nieuwe oeverlijn voorzien; de kade, rijweg en
parkeervoorzieningen zijn in strijd m et de bestemming W aterstaatsdoeleinden;
- een deel van de geplande bebouwing is buiten het bouwvlak gesitueerd;
- de woonbebouwing op de begane grond in het bouwblok aan de noordzijde is in
strijd m et de aanduiding 'stedelijk plint".
2. Wa t wi ll en we b er ei ke n?
Een vastgestelde herziening, zodat de eerste woningen gebouwd kunnen worden. Een
deel van de grond zal voor particulier opdrachtgeverschap worden uitgegeven.
3. Wat g aan we d aar voo r doe n?
De 2e herziening vaststellen.
Op 25 juni 2013 heeft de Agendacommissie gevraagd om een Nota van
Uitgangspunten voor deze herziening.
Aangezien het hier om een gedeeltelijke herziening van een bestaand ontwikkeiplan
gaat en gezien de stand van de procedure, stellen wij u voor om u op een andere
wijze te informeren, namelijk door toezending van het kavelpaspoort voor de uitgifte
van gronden aan particulieren in het zuidelijke deel van deelgebied B, de Erven. W ij
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verwachten dit in november te kunnen doen. Voor het overige deel van het gebied
wordt vastgehouden aan het Stedenbouwkundig Plan.
Met het oog op de uitgifte aan particulieren voor zelfbouw of particulier
opdrachtgeverschap (grondgebonden woningen in het zuidelijke deel van
deelgebied B, de "Erven, aan het W antij) wordt voorgesteld extra bouwregels op te
nemen. Deze zijn gebaseerd op het kavelpaspoort dat in concept gereed is. Naar
aanleiding van dit paspoort wordt ook voorgesteld om de maximale bouwhoogte van
12 m te verhogen naar 13 m. De reden hiervoor is de wenselijkheid van hoge plinten
voor niet-woonfuncties in deelgebied B (de "Erven") en de vereiste grotere
bouwhoogte van een bouwlaag op grond van het Bouwbesluit 2012 (2,6 m). Deze
voorgestelde verhoging geldt overigens voor alle woningen m et die bouwhoogte in dit
plangebied.
W ij verzoeken u om dit voorstel tegelijk met het eerder toegezonden raadsvoorstel
over de Stadswerven, aanvullingen en wijzigingen op eerder vastgestelde
raadsstukken, te behandelen.
a. Ins pra ak en co m m uni cat ie
Het voorontwerp van deze herziening is op 18 september 2012 digitaal toegezonden
naar de overlegpartners als bedoeld in artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening. De
inspraakronde startte op 20 septem ber 2012.
Daarna is het ontwerp van deze herziening met ingang van 13 juni 2013 voor de duur
van zes weken ter inzage gelegd. Een persoon heeft van de mogelijkheid gebruik
gem aakt om een (mondelinge) zienswijze te dienen.
b. Vervo lgtrajec t beslui tvorm ing
Voor de beoordeling van de zienswijze verwijzen wij u naar de bijlage bij dit voorstel.
Ons voorstel is om de zienswijze gegrond en voor wat betreft de drijvende woningen
ongegrond te verklaren.
Na de vaststelling kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan een belanghebbende zijn die bij
uw raad een zienswijze heeft ingediend. Daarnaast kan een belanghebbende beroep
instellen tegen ambtshalve wijzigingen, die bij de vaststelling in het plan worden
aangebracht.
c. Inciusiefbeleid
N.v.t.
4. Wat m a g het ko ste n?
Op deze herziening zijn de wettelijke regels over grondexploitatie van toepassing.
Deze herziening m aakt nam elijk woningbouw mogelijk. De kosten van deze
herziening worden verhaald via de gronduitgifte. Het kostenverhaal is dus anderszins
verzekerd.
5. Fatale beslisdatum
Op grond van het bepaalde in artikel 3.8, lid 1, onder e van de W et ruimtelijke
ordening beslist de gemeenteraad binnen 12 weken na de termijn van ter inzage
ligging over de vaststelling van het bestemmingsplan. Voor deze herziening is dat
voor 17 oktober 2013. W ordt deze datum niet gehaald, dan zijn er geen ongewenste
gevolgen.
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6. Bij dit raadsvoorstel horen de volgende bijlagen:
- ontwerp besluit;
- bijlage bij raadsvoorstel (beantwoording zienswijze);
- verslag mondelinge zienswijze;
- bijlage NAW -gegevens;
- planboekje met regels en toelichting;
- verbeelding (plankaart).
7. Voorstel
Sam envattend stellen wij u, overeenkomstig bijgaand ontwerp besluit, voor:
1. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de W et ruimtelijke ordening
vast te stellen, om dat het kostenverhaal anderszins is verzekerd;
2. in te stem men met het voorstel van ons college d.d. 22 oktober 2013 en te
bepalen dat het voorstel met de beoordeling van de zienswijze onderdeel uitmaakt
van dit besluit;
3. zienswijze 1. ontvankelijk te verklaren;
4. zienswijze 1. gegrond en voor wat betreft de drijvende woningen ongegrond te
verklaren;
5. ambtshalve de volgende wijziging in de verbeelding aan te brengen:
De bouwhoogte bedraagt 13 m in plaats van 12 m;
6. ambtshalve de volgende wijzigingen in de regels aan te brengen:
a. artikel 7.2.2 wordt vervangen door de volgende tekst:
"7.2.2 Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels.
a. hoofdgebouwen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding
"bouwvlak";
b. de bouwhoogte bedraagt ten hoogste de in de verbeelding aangegeven
hoogtem aat;
c. de minim ale bouwhoogte bedraagt 9 m;
d. de maximale bouwdiepte bedraagt 15 m;
e. daar waar een maximale bouwhoogte van 13 m is toegestaan, mogen
uitsluitend grondgebonden woningen worden gebouwd;
f. de grondgebonden woningen aan de zijde van het W antij mogen uitsluitend
in de voorgevelrooilijn worden gebouwd;
g. de onder f. bedoelde woningen m ogen uitsluitend aaneen worden gebouwd;
h. de hoofdontsluitingen van de onder f. bedoelde woningen mogen uitsluitend
aan de zijde van het W antij worden gerealiseerd;
i. de tweede verdiepingen van de onder f. bedoelde woningen mogen niet in
de vorm van een kap worden gebouwd."
7. het bestemm ingsplan uu2e herziening bestem mingsplan De Stadswerven, locatie
Kop van de Staart" overeenkom stig het door het college van Burgemeester en
W ethouders bij zijn voorstel overgelegde ontwerp vast te stellen, met
inachtneming van de onder 5. en 6. genoemde wijzigingen.
Het college van Burgemeester en W ethouders van Dordrecht
de secretaris
de burg meester

M.M. van der Kraan
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