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aanvullende zienswijze

Voorgesteld besluit

1. De aanvullende zienswijze van reclamant 2, d.d. 31 januari 2018 ontvankelijk te
verklaren;
2. de onder 1. genoemde zienswijze ongegrond te verklaren;
3. ten aanzien van de vaststelling van het "le Herziening Sterrenburg, locatie Grote
Hondring" voor het overige het voorstel van het college van Burgemeester en
Wethouders van 30 januari 2018, nr. 2013340 te volgen.
Samenvatting

Door reclamant 2 is op 31 januari 2018 een aanvulling op zijn eerder ingediende
zienswijze ingediend. De informatie uit de aanvulling op de zienswijze geeft het
college van burgemeester en wethouders géén aanleiding om het advies aan uw
raad, d.d. 30 januari 2018, nr. 2013340 inzake de vaststelling van het
bestemmingsplan "le Herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring" aan te passen
of te wijzigen.
Inleiding

Door reclamant 2 is op 31 januari 2018 een aanvulling op zijn eerder ingediende
zienswijze ingediend. Hoewel die aanvulling ver na de termijn waarbinnen zienswijzen
konden worden ingediend is gedateerd, zijn er in de jurisprudentie aanwijzingen te
vinden dat een dergelijke aanvulling in de besluitvorming moet worden meegenomen
indien het onderwerp van de aanvulling niet afwijkt van hetgeen in de oorspronkelijke
zienswijze is aangevoerd en ruim voor het tijdstip van besluitvorming bij het
beslissingsbevoegde orgaan is ingekomen. Dat laatste is hier het geval.
Doelstelling

Doelstelling is om een zorgvuldig afgewogen besluit omtrent de vaststelling van het
bestemmingsplan "le Herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring" te kunnen
nemen.
Argumenten

De aanvulling houdt in dat reclamant voorstelt om de objecten B4 en B5 uit het plan
te schrappen, waardoor er slechts twee woningen minder worden gebouwd en de
groenstrook intact kan blijven. Dat biedt voordelen voor het behoud van het
groenkarakter van de wijk, maar ook voor de afvoer van hemelwater. De exorbitante
afmetingen van de genoemde percelen roepen bij reclamant vraagtekens op en
parallel aan deze zienswijze is er een procedure gaande met de gemeente Dordrecht.
De heer B. Huizing heeft volgens reclamant aanvullende informatie die zijn zienswijze
onderstreept.
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Reactie op de aangevoerde argumenten

De percelen B 4 en B5 zijn grote percelen in het segment, waaraan in Dordrecht en
de Drechtsteden grote behoefte is. Gelet op de oppervlakten van circa 675 m2 en
circa 696 m2, worden deze percelen niet als 'exorbitant' aangemerkt. Vanuit een
oogpunt van woonbeleid wordt het als erg positief ervaren dat het
ontwerpbestemmingsplan voorziet in enkele woningen (binnenstedelijk) in dit
segment.
Qua woningbouwprogramma zijn in alle segmenten (vanaf circa € 180.000,-) meer
woningen nodig. Er zijn echter maar weinig locaties die genoeg kwaliteit hebben om
woningen in de grootste opgave te realiseren: de twee duurste segmenten
€ 300.000,- - € 450.000,- (VON) en > € 450.000,- (VON). In deze twee segmenten
is te weinig aanbod, vooral als het gaat om ruime eengezins-/ stadswoningen (meer
dan 100 m2). Zie het vraagoverschot dat in recent onderzoek weer is bevestigd:
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De locatie Grote Hondring heeft genoeg kwaliteit (ligging nabij park, voorzieningen,
snelweg) om de duurdere segmenten te bedienen. Vanuit het woonbeleid is het
gewenst om deze locatievoordelen te benutten en binnen het ontwerp
bestemmingsplan ook de grotere percelen te handhaven.
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De procedure met de gemeente waar reclamant op doelt is een klachtenprocedure,
die reclamant heeft aangespannen naar aanleiding van een afgewezen verzoek om
gemeentegrond binnen het plangebied te mogen kopen. De reactie op dat verzoek en
de vervolgcorrespondentie is ondertekend door de heer B. Huizing. De heer Huizing
ondersteunt het standpunt van reclamant uitdrukkelijk niet en de aanvullende
informatie waar reclamant naar verwijst heeft met name betrekking op deze
klachtenprocedure en is geen onderwerp van de besluitvorming omtrent de
vaststelling van het bestemmingsplan.
Gelet op het bovenstaande kan de aanvullende zienswijze van reclamant 2
ontvankelijk, maar ongegrond worden verklaard.
Kosten en dekking

Verwezen wordt naar het raadsvoorstel d.d. 30 januari 2018, nr. 2013340.
Duurzaamheid

Verwezen wordt naar het raadsvoorstel d.d. 30 januari 2018, nr. 2013340.
Communicatie en inclusief beleid

Verwezen wordt naar het raadsvoorstel d.d. 30 januari 2018, nr. 2013340.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

Wij stellen u voor het voorliggende voorstel in dezelfde raadsvergadering te
behandelen als - en in samenhang met - het voorstel tot gewijzigde vaststelling van
het bestemmingsplan "le Herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring, d.d.
30 januari 2018, nr. 2013340.
Bijlagen
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