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Afschrift:
- VBO/VK, A van Brummen

Geachte heer, mevrouw,

SK Dordrecht West le etage
- wethouder Sleeking

Bij brief van 15 maart 2018, bij ons ingekomen op 19 maart 2108, heeft u op
grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad vragen
gesteld inzake geluidsoverlast in de omgeving van de Museumstraat.
Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

SK Dordrecht 819
- bestuursvoorlichter
M Benjamin
SK Dordrecht 410
- VBO/BO, EG Imthorn

Vraag 1.

Bent u bekend met klachten en zorgen van omwonenden van de
Museumstraat en omgeving over geluidsoverlast?

Antwoord Ja, wij zijn bekend met klachten over geluidsoverlast door Art&Dining.
Vraag 2.

SK Dordrecht 704
- raadsgriffier t.b.v.
raads- en burgerraadsleden

De geluidsoverlast wordt onder meer veroorzaakt door feesten bij
Art&Dining.
a. Welke regels gelden op het gebied van o.a. sluitingstijden,
aantallen bezoekers, geluidsbelasting voor het houden van feesten
in Art&Dining en The Movies?
b. Hoe worden bewoners hierover geïnformeerd?

Antwoord a.

In de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht (hierna Apv)
zijn regels opgenomen omtrent de sluitingstijden van
horecabedrijven. Het is verboden om de inrichting geopend te
houden op maandag tot en met vrijdag tussen 00.00 uur en
06.00 uur en op zaterdag en zondag van 02.00 uur en 06.00 uur.
De burgemeester kan een ontheffing verlenen van deze tijden. Het
aantal personen (bezoekers en personeel) dat in een horecabedrijf
mag verblijven is geregeld in het Bouwbesluit 2012. Vanaf
50 personen geldt de plicht om een melding brandveilig gebruik in
te dienen. In een enkel geval moet een omgevingsvergunning
brandveilig gebruik worden aangevraagd. Voor wat betreft de
geluidsbelasting moeten horecabedrijven voldoen aan de
geluidseisen uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer,
b. De Apv, het Bouwbesluit 2012 en het Activiteitenbesluit
Milieubeheer zijn te raadplegen via www.overheid.nl.
Daarnaast kunnen bewoners altijd informatie opvragen bij de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Vraag 3.

Art&Dining heeft recent ontheffing gekregen voor enkele feesten met
openingstijden tot 03.00u in de nacht.
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a.

Op grond van welke regelgeving en overwegingen is ontheffing
verleend?
b. Hoeveel van dergelijke feesten zijn goedgekeurd?
c. Welke (aanvullende) regels gelden er voor dergelijke feesten?
d. Hoe wordt de overlast, zowel van feest als opruimwerkzaamheden,
voor omwonenden tot een minimum beperkt?
e. Ziet de gemeente toe op de naleving van regels? Zo ja hoe? En,
zijn er wel eens overtredingen geconstateerd?
f. Geldt in dit geval de zorgplicht van de overheid jegens bewoners
niet sterker dan het faciliteren van dergelijke feesten?
Antwoord a.

De ontheffingen sluitingstijden zijn verleend op grond van
artikel 2:29, lid 4 sub e van de Apv. In de overwegingen worden de
openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en de
bescherming van het milieu betrokken. Daarnaast heeft de
burgemeester in zijn beoordeling betrokken dat maximaal vijf
ontheffingen per jaar kunnen worden verleend.
b. De burgemeester heeft vier ontheffingen verleend voor de volgende
data: 23 maart 2018, 25 mei 2018, 21 september 2018 en
9 november 2018.
c. In de ontheffing is opgenomen dat de vergunninghouder
verantwoordelijk is dat er geen overlast en verstoring van de
openbare orde ontstaat door het feest.
d. De exploitant is primair verantwoordelijk voor het voorkomen van
overlast. Bij vaststelling van overlast wordt door of namens de
gemeente opgetreden.
e. De gemeente ziet toe op naleving van de regels en reageert op
meldingen van overlast. Indien nodig en mogelijk wordt
handhavend opgetreden.
f. De zorgplicht van de gemeente geldt ten opzichte van een ieder die
binnen de gemeente woont, onderneemt of verblijft. De zorgplicht
van de overheid wordt ingevuld door de betrokken belangen af te
wegen. Daarbij wordt gekeken naar de belangen van de bewoners,
maar ook naar het belang van de ondernemer.

Vraag 4.

Omwonenden maken zich zorgen over de ontwikkeling van de
Kunstkerk die mogelijk ook voor extra geluidsoverlast zal zorgen. Wat
is de actuele status van de ontwikkeling?

Antwoord De Kunstkerk is onder voorbehoud door de gemeente verkocht. Kopers
zijn bezig met de planuitwerking, waarna de aanvraag voor de
omgevingsvergunning (op basis van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht) ingediend kan worden. Na de onherroepelijkheid van
de omgevingsvergunning vindt de feitelijke (notariële) overdracht
plaats.
Vraag 5.
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Klopt het dat de ontwikkeling van de Kunstkerk inmiddels is gegund,
en het plan van omwonenden van de omwonenden dus is afgewezen?
a. Op grond van welke inhoudelijke overwegingen en scores is het
plan van omwonenden afgewezen?
b. Zijn omwonenden daarover inhoudelijk geïnformeerd?
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Antwoord a.

De ingediende plannen zijn beoordeeld (gescoord) op een achttal
criteria, zoals de kwaliteit van renovatie, de realisatiekracht en de
voorgestelde programmering. Het plan met de hoogste score heeft
de gunning ontvangen.
b. Ja, de partijen die zijn afgevallen zijn hierover schriftelijk
geïnformeerd. Men heeft altijd de mogelijkheid om contact op te
nemen voor een inhoudelijke motivering. Van deze mogelijkheid is
tot op heden geen gebruik gemaakt.

Vraag 6.

Klopt het dat in de Kunstkerk alleen ondergeschikte horeca is
toegestaan? Heeft het college de wijzigingsbevoegdheid ten aanzien
van de horecaverruiming op deze locatie aangewend?

Antwoord Dat klopt. Voor wat betreft de gebruiksmogelijkheden is het vigerende
bestemmingsplan Historische Binnenstad (2011; zie
ruimtelijkeplannen.nl) leidend. Het bestemmingsplan staat voor deze
bestemming/locatie ondergeschikte horeca toe. U kunt dit terugvinden
in de specifieke gebruiksregels. De wijzigingsbevoegdheid voor horeca
geldt alleen ter plaatse van de op de plankaart Historische Binnenstad
aangegeven 'wro-zone - wijzigingsgebied'. De Kunstkerk valt zoals u
kunt afleiden niet binnen deze zone.
Vraag 7.

Welke maatregelen zijn getroffen dat de ontwikkeling van de Kunstkerk
niet tot een toename van overlast zal leiden?

Antwoord Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning (in verband met
verbouwing) zal ook een toets plaatsvinden aan het Bouwbesluit 2012,
waarbij uiteraard ook gekeken wordt naar de inrichtingseisen die horen
bij het gebruik. Verder geldt ook dat bij nieuw gebruik van meer dan
50 personen een gebruiksmelding moet worden ingediend. Een
dergelijke melding wordt gebruikt om te handhaven.
Vraag 8.

Wie is het aanspreekpunt voor bewoners als overlast wordt ervaren?
Hoe gaat u afspraken maken met bewoners over het beperken van de
overlast door late feesten en hen betrekken bij de verdere ontwikkeling
van de Kunstkerk?

Antwoord Net als bij andere bedrijven kunnen omwonenden zich bij eventuele
toekomstige overlast wenden tot de Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid. Op de website van de gemeente Dordrecht is onder het kopje
'melden overlast' terug te vinden hoe overlast kan worden gemeld.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
H et

collecie van Buraemeester en Wethouders
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