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1, Inleiding
Het bestemmingsplan "Leerpark* is op 1 maart 2005 door de gemeenteraad vastgesteld
en bij besluit van 16 augustus 2005 door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
goedgekeurd.
In de inleiding van het bestemmingsplan wordt "de vernieuwing van het
beroepsonderwijs en de gelijktijdige vernieuwing van een stadsdeel en een economische
impuls voor de regio" genoemd als de kern van de Leerpark-ontwikkeling, Een
ontwikkeling waarin het middelbaar beroepsonderwijs grondig vernieuwd wordt door
ondermeer een andere vakkensamenstelling, een andere didactische aanpak, door een
nauwere samenwerking tussen scholen onderling en door inbreng en samenwerking met
het bedrijfsleven.
Door de centrale ligging en goede bereikbaarheid en het feit dat het gebied al tientallen
jaren als scholengebied In gebruik is, leent het gebied zich bij uitstek voor een dergelijke
fysieke vernieuwingen concentratie/combinatie van functies. Een deel van de bestaande
bebouwing zal hiertoe vervangen moeten worden en er is een andere
stedenbouwkundige opzet nodig.
Anno 2008 is een groot deel van deze voornemens uitgevoerd, dan wel ïn uitvoering. Het
gebied functioneert als Leerpark.
In het gebied ligt binnen de In het bestemmingsplan Leerpark opgenomen
bebouwingscontouren een nog braakliggend terrein, in de directe nabijheid van de N3, In
de zoektocht naar een locatie voor de een tweede post van de brandweer, is dit terrein
naar voren gekomen, Centraal gelegen in de gemeente, maar ook in de regio en via de
korte aansluiting op de N3 een uitstekende plek met het oog op korte aanrijtijden.
De functie wordt ook als passend gezien in een gebied met overwegend
maatschappelijke functies, gecombineerd met activiteiten vanuit het bedrijfsleven.
Het college van burgemeester en wethouders heeft dan ook besloten medewerking te
verlenen aan dit initiatief.
Doordat het betreffende terrein echter is bestemd voor "bedrijven en kantoren" is er
formeel een herziening van het bestemmingsplan "Leerpark" nodig.
De per 1 juli 2008 geldende Wet ruimtelijke ordening maakt het mogelijk om aan
planinitiatieven die afwijken van het geldende bestemmingsplan medewerking te
verlenen via een projectbesluit, als bedoeld in artikel 3,10 van genoemde Wet,
Aangezien zo'n projectbesluit binnen een jaar dient te worden ingepast in een herziening
van het bestemmingsplan, heeft de gemeente Dordrecht gekozen voor een werkwijze
waarbij direct een herziening van het bestemmingsplan wordt opgesteld.
Deze onderhavige " l e herziening van het bestemmingsplan Leerpark, locatie
Brandweerkazerne" heeft betrekking op deze ontwikkeling.

2. L i g g i n g p l a n g e b i e d
Het plangebied betreft uitsluitend de locatie van de brandweerkazerne en Is in
onderstaand fragment van de oorspronkelijke plankaart van "Leerpark" aangegeven. De
locatie van de brandweerkazerne is het onderste gedeelte van het middelste vlak met de
bestemming "BK".

3, B e s t e m i n i n g s p l a r i " L e e r p a r k "
In de inleiding is de kern van de Leerpark-ontwïkkeiïng reeds genoemd. Het in hoofdstuk
3 van de plantoelichting opgenomen programma stelt, dat de opgave een plan vereist
dat zoveel mogelijk rekening houdt met de specifieke milieuomstandigheden van het
gebied en dat optimale mogelijkheden biedt voor een goed onderwijsrnilieu, waar naast
aantrekkelijkheid, uitstraling en ontmoetingsmogelijkheden ook geborgenheid en
kleinschaligheid in de gebouwde omgeving tot uidrukking komen. Voorts moet het plan
een goede aansluiting bieden op de omgeving en de ontwikkelingen daarin.
Er zijn oppervlakten genoemd voor de onderwijsfuncties, maar ook oppervlakten voor
bedrijven en kantoren. Vanwege de milieuproblematiek (geluidhinder en externe
veiligheid van spoorlijnen N3) zijn bewuste keuzes gemaakte voor de situering van
functies.
De locatie waar thans de vestiging van de Brandweerkazerne aan de orde is, is in het
bestemmingsplan opgenomen binnen de bestemming "Bedrijfs- en kantorengebied", er
is een bouwvlak opgenomen en een maximale bouwhoogte van 20 m. Binnen deze
bestemming zijn bedrijven uit de categorieën 1 en 2 van de Staat van
Bedrijfsactiviteiten, bedrijfskantoren, zelfstandige kantoren en leerbedrijven, toegestaan,
2

4. Beschrijving l e herziening
Ruimtëiiike stedenbouwkundig
De stedenbouwkundige opzet Is niet anders dan in het bestemmingsplan "Leerpark",
hetgeen niet verwonderlijk is, omdat die opzet juist recent is gerealiseerd. Wegen,
water, groen zijn aangelegd en bebouwing ïs opgericht, De kavel waarop de
Brandweerkazerne wordt gevestigd ligt nog braak, maar wordt wel begrensd door de
omgevingsfactoren.
Juridische regeling
Het bestemmingsplan van de l e herziening voorziet in het aangeven van de bestemming
"maatschappelijk" op de betreffende locatie.
De regels voor de bestemming "maatschappelijk" zijn vrijwel identiek aan de
voorschriften zoals deze zijn opgenomen in het geldende bestemmingsplan, met dien
verstande dat "brandweerkazerne" is toegevoegd.
De bestemmingsgrenzen zijn nagenoeg identiek aan die uit het geldende
bestemmingsplan en datzelfde geldt voor de bouwhoogte (maximaal 20 m). Afwijkend
ten opzichte van het geldende bestemmingsplan is aan de westzijde een mogelijkheid
van het aanbrengen van een overbouwing opgenomen.
De V herziening bestaat uit een plankaart, regels en een toelichting daarop.
In deze l e herziening is een bouwvlak opgenomen met de bestemming
"maatschappelijk".
Aangezien per 1 juli 2008 de nieuwe Wet ruimtelijke ordening Is het bestemmingsplan
opgesteld met inachtneming van de nieuwe standaarden.
Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de nieuwe standaarden, zoals 5VBP2Q08, een
brandweerkazerne scharen onder de hoofdgroep "Bedrijf", Om in de toekomst een
mogelijke combinatie met andere maatschappelijke voorzieningen, zoals GGD,
ambulancevervoer, niet op voorhand uit te sluiten, is bewust gekozen voor de functie
"maatschappelijk".

5. Toetsingen
Het bestemmingsplan "Leerpark" is van recente datum. In dat bestemmingsplan Is
uitvoerig aandacht besteed aan aspecten als geluidhinder, luchtkwaliteit, externe
veiligheid, bodemkwaliteit, watertoets, ecologie, archeologie.
Op basis van al die onderzoeken is geconcludeerd dat er op de huidige locatie kan
worden gebouwd; een aanvraag om bouwvergunning v o o r e e n bedrijf of een kantoor
moet dan ook - v a n u i t het bestemmingsplan geredeneerd» zondermeer worden verleend.
Doordat er geen sprake is van een bedrijf of een kantoor, maar van een functie die
wordt aangeduid als "maatschappelijk" wordt nu deze l e herziening in procedure
gebracht, De bouwmogelijkheden zijn echter niet gewijzigd.
Hierbij is uiteraard In ogenschouw genomen, dat een brandweerkazerne (garage,
kantoren, verblijfsruimten) niet anders behoeft te worden getoetst dan bijvoorbeeld een
volledige kantoorfunctie,
Het slapen op de kazerne wordt niet gezien als een woonfunctie en vanuit een oogpunt
van bedrijven en milieuzonering wordt een brandweerkazerne in een gemengd gebied
ingedeeld in categorie C en dat Is vergelijkbaar met de oorspronkelijk ter plaatse
toegestane bed rijfscategorieën, met dien verstande dat een rechtstreekse ontsluiting op
een hoofdroute gewenst is, hetgeen hier het geval is.
Gelet hierop is nieuw onderzoek op de hiervoor genoemde terreinen achterwege gelaten.
Wel is onderzoek gedaan naar de parkeerbehoefte van de nu voorgenomen invulling.
Deze kan echter op eigen terrein worden opgevangen.

6. Uitvoerbaarheid
Maatschappelijk
Het voorontwerp-bestemmingsplan is met ingang van 9 april 2009 gedurende 6 weken
ter inzage gelegd met de mogelijkheid een inspraakreactïe te leveren.
Er zijn in die periode geen inspraakreacties ontvangen.
Financieel
De gemeenteraad heeft een afzonderlijk krediet beschikbaar gesteld voor het kunnen
realiseren van deze brandweerkazerne. De wijziging van het bestemmingsplan heeft
derhalve geen negatieve effecten op de exploitatie-opzet van het bestemmingsplan
"Leerpark".
Het opstellen van een exploitatieplan ais bedoeld in artikel 6,12 Wro is om deze reden
niet nodig en achterwege gelaten.

7 . Overleg m e t a n d e r e ( o v e r h e i d s i n s t a n t i e s
Het in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening voorgeschreven overleg is
gevoerd met:
la
Provincie Zuid Holland
2,
Rijkswaterstaat
3,
Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten
4,
Waterschap Hollandse Delta
5,
Ministerie van Economische Zaken
6,
Vrom-Inspectie Regio West
7*
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
8.
Kamer van Koophandel
9.
Tennet Zuid-Holland
4

10.
11.
12.

KPN Telecom, Vaste Net
N.V. Nederlandse Gasunie
Nederlandse Spoorwegen

Van de mogelijkheid om te reageren op het voorontwerp-bestemmingsplan is gebruik
gemaakt door:
1. Provincie Zuid Holland
2e Waterschap Hollandse Delta
3, Vrom-Inspëctle Regio West (namens de verschillende rijksinstanties)
4, Nederlandse Gasunie
Deze instanties hebben bericht geen opmerkingen te hebben,

e
Regels van het bestemmingsplan ' l herziening van het bestemmingsplan Leerpark,
locatie Brandweerkazerne'".
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HOOFDSTUK 1
Artikel 1

Inleidende bepalingen
^

Begripsbepalingen

het plan
het bestemmingsplan " l e herziening van het bestemmingsplan Leerpark, locatie
Brandweerkazerne" van de gemeente Dordrecht,
de plankaart
de kaart (tekenïngnr. 52*23-71) met bijbehorende verklaring, waarop de bestemmingen
van de in het plan begrepen gronden zijn aangewezen*
aanduiding
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar
ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het
bebouwen van deze gronden.
aanduidingsorens
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft,
aanbouw
een aan een hoofdgebouw aangebouwd gebouw dat als een uitbreiding van dat
hoofdgebouw te beschouwen is, zoals een bijkeuken, serre, berging, magazijn. Onder
aanbouw wordt mede verstaan een uitbouw.
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
bebouwinospercentage
een in de regels of op de plankaart aangegeven percentage, dat de grootte van het deel
van een terrein aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd,
bestemminosgrens
een op de plankaart aangegeven lijn, die de grens vormt van een bestemmingsvlak,
bestemmingsvlak
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.
bouwen
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het
vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen
van een standplaats,
bouwgrens
de grens van een bouwvlak,
bouwperceel
een aaneengesloten stuk grond, waarop Ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar
behorende bebouwing is toegelaten,
bouwperceelgrens
de grens van een bouwperceel.
bouwwerk
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke
hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in
of op de grond.

bouwvlak
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de
regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten,
bijgebouw
een gebouw dat zowel in bouwkundig, als in functioneel opzicht ondergeschikt is aan een
op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw,
gebouw
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met
wanden omsloten ruimte vormt,
hoofdgebouw
een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen, dan wel gelet
op de bestemming als het belangrijkste bouwwerk valt aan te merken.
maatschappelijke voorzieningen
educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke voorzieningen en
voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening.
peil
a,
b,
c,

voor gebouwen, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan een weg grenst: de
hoogte van die weg ter plaatse van de hoofdtoegang;
voor bouwwerken die op of boven water worden gebouwd* de gemiddelde hoogte
van de aangrenzende weg;
In andere gevallen: de gemiddelde hoogte van afgewerkte maaiveld ter plaatse
van het te bouwen bouwwerk.

Artikel 2

Wlize van meten

Voor de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
ï.
de bouwhoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen
gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals
schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.
2*
de qoothooqte van een bouwwerk
vanaf het peil tot de bovenkant van de goot c,q. de druïpiijn, het boeïbord of een
daarmee gelijk te stellen constructiedeeL
3.
de oppervlakte van een bouwwerk
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van
het bouwwerk,
4*
de inhoud van een bouwwerk
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het
hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.
5.
de afstand tot de fzjjdejlngse) perceelgrens
vanaf enig punt van een bouwwerk tot de (zijdelingse) perceelgrens,
6.
de bedriifsvloeroppervlakte
binnenwerks, op de vloer van de ruimten die worden of kunnen worden gebruikt voor
bedrijfsactiviteiten.
Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen bouwvlakken of
bestemmïngsvlakken worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen,
gevelverslerïngen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten en
overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de bouw» c,q, bestemmingsgrens
met niet meer dan 0,50 m wordt overschreden.

HOOFDSTUK 2

Bestemminqsbepalingen

Artikel 3
3.1

'
Maatschappelijk
Bestemminqsomschrilving
De voor maatschappelijk aangewezen gronden zijn bestemd voor
a, brandweerkazerne,
b, onderwijs, inclusief praktijklokalen en leerbedrijven,
c, overige maatschappelijke functies
d, bijbehorende voorzieningen, zoals
1, groenvoorzieningen
2, nutsvoorzieningen
3, verhardingen
4, parkeervoorzieningen, waaronder parkeergarages en
fietsenstallingen

3.2

Bouwreaels
1.
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid mag In totaal in het
plangebied van het bestemmingsplan "Leerpark*, zoals op 1 maart
2005 door de gemeenteraad vastgesteld en bij besluit van 16
augustus 2005 door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
goedgekeurd, niet meer dan 60,000 m2 bruto-vloeroppervlakte
(b.v.o,) voor onderwijsfuncties, inclusief praktijklokalen en
leerbedrijven, worden gerealiseerd,
2.

In afwijking van het bepaalde in het eerste lid zijn geen
ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen of internaten
toegestaan,

3.

Geluldsgevoelige objecten mogen, indien ze gesitueerd worden in
een geluidszone, uitsluitend worden gebouwd met inachtneming
van:
a.
de Ingevolge de artikelen 82, 82a, 83, 85, 100 en 100a van
de Wet geluidhinder aan te merken ten hoogste toelaatbare
geluidsbelasting vanwege de weg behorende bij de
betreffende zone;
b.
de ingevolge de artikelen 8,9,10 en 11 eerste, tweede,
derde, vijfde en zesde lid van het Besluit geluidhinder
spoorwegen aan te merken ten hoogste toelaatbare
geluidsbelasting vanwege de spoorweg behorende bij de
betreffende zone.

4.

Ter plaatse van het op de plankaart aangegeven bouwvlak zijn
toegestaan:
a,
hoofdgebouwen, aan- en bijgebouwen en overkappingen tot
de op plankaart aangegeven bouwhoogte;
b.
bouwwerken geen gebouwen zijnde tot een hoogte van
maximaal 3 m, alsmede in de vorm van:
-vlaggenmasten tot 9 m;
-antennemasten tot een hoogte van 1 m boven de
nokhoogte van het hoofdgebouw op het betreffende perceel;

5.

Ter plaatse van de op de plankaart aangegeven aanduiding
"overbouwing" is bebouwing toegestaan, met dien verstande dat
ten behoeve van een openbare verbindings- en/of ontsluitingsroute
een niet bebouwde ruimte aanwezig is met een minimum
bouwhoogte van 2,20 m boven een voetpad en 4,40 m boven een
rijweg.

HOOFDSTUK 3
Artikel 4

Algemene bepalingen
v

Anthdubbeiteireqei

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan, waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van
latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 5

Algemene Ontheffingsreqels

5.1

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van:
1,
het bepaalde in deze regels voor wat betreft de bouw van niet voor
bewoning bestemde bouwwerken van openbaar nut, zoals een
transformatorstation, een gasregelstation, kabelverdeelkasten e„d„,
met dien verstand dat de oppervlakte niet meer dan 20 m2 en de
bouwhoogte niet meer dan 3 meter mag bedragen;
2,
het bepaalde in deze regels voor wat betreft de bouw van bouwwerken geen gebouwen zijnde in openbaar gebied, zoals
reclameborden en dergelijke, met dien verstande dat de
bouwhoogte en de breedte respectievelijk niet meer dan 5.50
meter en 4 meter mogen bedragen;
3,
het bepaalde in deze regels voor wat betreft de bouw van
kunstobjecten (uitingen van beeldende kunst) tot een bouwhoogte
van maximaal 12 m.
4,
de op de kaart dan wel in de regels aangegeven maten en getallen,
mits;
1. de afwijking niet meer dan 10% bedraagt;
2, de bestemmingsgrens niet wordt overschreden;
5,
de plaats en richting van bouwgrenzen, voor het aanbrengen van
geringe veranderingen tot niet meer dan 5 m;

5.2

De In het eerste lid bedoelde ontheffingen worden slechts verleend indien
daardoor geen onevenredig afbreuk wordt gedaan aan de ruimtelijke structuur en
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en opstallen.

HOOFDSTUK 4

Qveroanqs- en slotbepalingen

Artikel 6

Overgangsrecht bouwen

6.1

Een bouwwerk, dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en
omvang niet wordt vergroot:
a,
gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd,
b,
na het teniet gaan tengevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd
of veranderd, mits de aanvraag om bouwvergunning wordt gedaan binnen
twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan,

6.2

Eenmalig kan ontheffing worden verleend van het eerste lid voor het vergroten
van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10
%.

6.3

Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het
tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd in strijd met het
daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

Artikel 7

Overgangsrecht gebruik

7.1

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van
inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden
voortgezet.

7.2

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het
eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met het plan
strijdige gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang
wordt verkleind.

7.3

Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na inwerkingtreding van het plan
voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit
gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

7.4

Het eerste lid Is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de
overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 8

Naam

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan " l e herziening van
het bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne*,

