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Betreft: Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan "Historische Binnenstad"

Geachte leden van de gemeenteraad,
De reactie van het college van B&W op onze eerder ingediende inspraakreactie geeft aanleiding
thans onze zienswijze te geven op het ontwerp bestemmingsplan "Historische Binnenstad", voor
zover dat betrekking heeft op het Spuiplein en de directe omgeving daarvan.
Het college stelt hi haar summiere reactie op onze uitgebreide inspraakreactie, dat er geen sprake is
van een nieuwe situatie en de vestiging van horeca hi de panden rond het Spuiplein
- via ontheffing - al onder vigeur van het oude bestemmingsplan mogelijk was en wij dit dus ten
tijde van het kopen van ons huis hadden kunnen weten. Daarmee wordt de suggestie gewekt dat de
vestiging van horeca op de begane grond van ons appartementencomplex binnen de huidige
bestemming al mogelijk zou zijn.
Zulks is apert onjuist. Voor de nieuwbouw was op het Spuiplein wassalon "Joke" gevestigd en
thans heeft de begane grond heeft de bestemming "commerciele doeleinden", zowel toen als nu
zonder de mogelijkheid om daar — al dan niet na ontheffing — een horeca-bedrijf hi te vestigen.
Voorts wordt door het college gesteld dat in de verschillende horecanota's het Spuiplein al wordt
genoemd als wenselijke horeca-locatie. Ook dat is niet geheel juist, de zogenaamde
"schakelpunten" met de mogelijkheid van horecavestiging - via ontheffing - zijn een nieuwe
toevoeging hi het ontwerp- bestemmingsplan dat thans aan uw raad wordt voorgelegd.
Maar als — zoals door het college gesteld - hi het verleden al de inzet was om op het Spuiplein de
vestiging van horeca te stimuleren, is het des te verbazingwekkender dat datzelfde college op het
moment dat door hen besloten wordt nieuwbouw te ontwikkelen op die plek, er niet voor kiest om
daar dan ook daadwerkelijk horeca te ontwikkelen hi plaats van de woonfunctie te versterken met
de bouw van een appartementencomplex en 18 stadswoningen.
Sterker nog: de projectontwikkelaar BAM Vastgoed heeft ons laten weten dat zij de gemeente
indertijd heeft verzocht haar medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van horeca op die
locatie, hetgeen door diezelfde gemeente van de hand is gewezen. Deze gang van zaken is ons
eveneens meegedeeld door verschillende (oud) medewerkers van de gemeente Dordrecht en wij
zullen zowel hen als BAM Vastgoed, verzoeken dit zo nodig hi een eventuele verdere procedure te
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bevestigen. De grond is indertijd door de gemeente aan BAM Vastgoed verkocht onder voorwaarde
dat de begane grond uitsluitend zou worden gebruikt voor commerciele doeleinden, waaronder
begrepen detailhandel en persoonlijke of zakelijke dienstverlenhig. De vestiging van horeca valt
hier niet onder.
Op diverse informatiebijeenkomsten tijdens de bouw van het project 's-Landswerff is de gemeente
in de persoon van (oud) wethouder Sas en/of projectleider Maria Beringer vertegenwoordigd
geweest. Nimmer is van de kant van de gemeente aangegeven dat het toekomstige complex op een
zogenaamd schakelpunt zou liggen en dat het de bedoeling was daar om de vestiging van horeca te
stimuleren. Steeds is de kwaliteit van de plek in relatie tot wonen benadrukt.
Als het op dat moment al de bedoeling was om vestiging van horeca daar te bevorderen, had de
gemeente - als partij - de plicht gehad de aspirant kopers daarover te informeren. Het is algemeen
bekend dat de animo om boven of naast een horeca-bedrijf te gaan wonen, uiterst gering is.
Natuurlijk wisten wij - toen wij ons huis kochten - dat wij als binnenstadsbewoners enige overlast
te dulden zouden hebben, tenslotte is op de hoek Spuiplein/Grote Spuistraat al een cafe gevestigd.
Maar als wij geweten hadden dat de gemeente de bedoeling had om het Spuiplein als een soort
horecaplein te ontwikkelen, hadden wij ons huis zeker niet gekocht. Wij vrezen dat de waarde van
ons huis door deze ontwikkeling aanzienlijk omlaag zal gaan en stellen de gemeente daar nu voor
alsdan aansprakelijk.
Het feit dat elke aanvraag apart beoordeeld zal worden en dat de vestiging van horeca eerst
mogelijk is na ontheffing, stelt ons niet gerust. Evenmin het feit dat de inzet van de gemeente zal
zijn om te zoeken naar een kwalitatief hoogwaardig horecabedrijf. Hoe fantastisch en leuk ogend
ook, een horecabedrijf dat zowel overdag als 's-avonds voor het publiek geopend zal zijn en dat een
groot terras zal exploiteren, gaat hoe dan ook gepaard met veel overlast voor de direct aan- en
omwonenden. Het stemgeluid van terrasbezoekers en passanten zal tot op onze - de bovenste verdieping doorklmken en het zal zeker 's-zomers niet langer mogelijk zijn onze ramen en/of
deuren open te hebben.
Zoals gesteld heeft de gemeente Dordrecht met de ontwikkeling van het project 's-Landswerff
nadrukkelijk gekozen voor uitbreiding van de woonfunctie. Dat het gedeelte van de bmnenstad waar
het Spuiplein ligt, ook met name die functie heeft wordt door de gemeente bevestigd hi het
ontwerp-bestemmmgsplan. In het hoofdstuk Huidige situatie en karakteristieken staat onder het
kopje *woongebieden: In de historische bmnenstad zijn ooktypische woongebieden te herkennen:
de Bleijenhoek, de Boogfes en omgeving Elfhuizen. In deze aan de rand van de historische
binnenstad liggende gebieden komen andere functies in beperkte mate voor."
Het Spuiplehi ligt ingeklemd tussen de Boogjes en Elfhuizen en niet valt hi te zien dat net dat stukje
waar ons huis staat - het adres is Elfhuizen - daar niet bij zou horen. Het is ook precies datgene
waarin de locatie zich onderscheidt van de andere "schakelpunten" naar de stad: het is een typisch
woongebied en het streven naar de ontwikkeling van meer horeca o.a. op het Spuiplein verdraagt
zich daar niet mee.
Wij verzoeken uw raad dan ook af te zien van het verruimen van de bestemming van de begane
grond van het appartementencomplex op het Spuiplein tot detailhandel met de mogelijkheid om er
- na ontheffing - een horecabedrijf te vestigen.
In dit verband wijzen wij uw raad er - wellicht ten overvloede - nog op dat de begane grond van het
complex deel uitmaakt van de Vereniging van Eigenaren 's-Landswerff en dat wij ons - zo dat ooit

toch aan de orde zou komen — in dat verband ook steeds zullen verzetten tegen de komst van
horeca. Om de begane grond hiervoor geschikt te maken zal ongetwijfeld een aantal extra
voorzieningen in, aan of op het gebouw getroffen dienen te worden en voor de meeste daarvan is
toestemmhlg van de WE vereist. Zelfs het aanbrengen van een eenvoudig zonnescherar behtfort
- zonder mstemmuig van de andere leden van de verenighlg - niet tot de mogelijkhedeni Hef lijkt
ons dan ook niet juist dat de gemeente op papier nieuwe mogelijkheden voor de vestighlg van
horeca creeert, die zij hi werkelijkheid niet kan waarmaken.
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