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Onderwerp: Zienswijzen Proav NV omfrent ontwerpbestemmingsplap ^ herziening
en ontwerpbestemmingsplan "Herziening Zone
industrielawaai 3e Merwedehaven"

Oeacht College,
Namens de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Proav NV (hierna
"Proav"), gevestigd te Den Haag en kantoorhoudend bij de Provincie Zuid-Holland, ZuidHollandplein 1 te Den Haag, dien ik hierbij zienswijzen in terzake van het ontwerp
bestemmingsplan "le herziening bestemmingsplan Opgecomen Landen55 en het ontwerp
bestemmingsplan "Herziening
industrieiawaai 3e Merwedehaven53, op grond van de Wet
55
op de Ruimtelijke ordening ("Wro ).
Proav heeft kennis genomen van de genoemde ontwerp bestemmingsplannen die met ingang
van 17 december 2009 door uw College ter visie zijn gelegd. Deze zienswijzen zijn per eigen
post (met Ontvangstbevestiging) en per telefax van heden aan uw College toegezonden en
derhalve tijdig ingediend,
Voor zijn inhoudelijke zienswijzen verwijst Proav naar de zienswijzen ingediend door Derde
Merwedehaven B.V., gevestigd te Dordrecht en mede kantoorhoudende aan de Moldiepweg 7
te Dordrecht. Deze zienswijze is als bijlage 1 bijgevoegd (brief van 17 januari 2007 van Allen
eriOvery),
Daar waar in de zienswijze Delta is geschreven dient Proav NV
te worden. In
aanvulling merken wij op er tussen de Gemeente Dordrecht en Proav op 22-12-1997 de
overeenkomst is gesloten met de titel: "Overeenkomst tot aanpassmg en aanvulling van de

s.v.p. bij correspondentie ons kenmerk vermeldf n

BTW: NL 0093.65.606.B.01
K.v.K, Haaglanden nr. 23088133

koopovereenkomsi/transportakte met betrekking totde derde Menvedehaven te Dordrecht".
Artikel 11 van genoemde overeenkomst geeft aan dat:
"De gemeente zal voor zover nodig ter uitvoering. van
aanvullende overeenkomst
conform, het bepaalde in de wet op de ruimtelijke Ordening tot in de hoogste instantie
constructief en te goeder trouw meewerken aan een wijziging van het
bestemmingsplan "OpgecomenLanden" alsmede van. de benodigde vergunningen, in
die zin dat het alsdan gewijzigde bestemmingsplan en benodigde vergunningen
exploitatie mogelijk maken van de afvalberging derde Merwedehaven... "
Thans moeten wij eonstateren dat uw ontwerpbestemmingsplan "le herziening
bestemmingsplan Opgecomen Landen" en het ontwerpbestemmrngsplan "Herziening zone
industrielawaai 3e Merwedehaven" niet in overeenstemmrng zijn met de door de gemeente en
Proav gemaakte afspraken zoals weergegeven in voorgenoemde overeenkomst.
Voorgaande constatering zal leiden tot een aanzienlijke schadepost voor Proav waarvoor u
volledig aansprakelijk bent. Wij verzoeken u derhalve op grond van voren
zienswijze
de ontwerpbestemmingsplannen niet cUenovereenkomstig vast te stellen.

Hoogachtend5

W.G.J, Wijntjes
Procuratiehouder Proav NV

Bijlage : brief Allen en Overy dd, 17 januari 2007
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Geacht College,
Natnens de besloten veoniootsehap met beperkte aansprakdijMieid Derde ftferfredehsven B.V., gevestigd te
Dordrecht en mede tomtoorhoudaide aan de Moldi^w^ 7 (3313 IN) te Dordieeht, voorhetti
IOAT B,y, 0irana te noemen: "Delta"), die te dezer
woo^laats
aan, de Apollotam 15 te Amstedam, diea ikMerMj
in teizake van het Qntwejp van hrt bestemmmpplan, "3e Merwedehaven" m
teraako van Jiet onJweip van het besteDomingsplan "Heraenlng zone indti^Welawaal 3* Merwedehavwi", op
grond van de Wet op de rountelijke ordemng ("Wro"),
Delta heeft
genomen van de genoemde ontwerp bestemnungsplannen, die met tagang van 7
2006 door uw College ter
rijn
Deze zienswijzen zijn per post en. per telefax van heden am uw
College toegezonden en derhalve tijdig ingediend,
Hierondor zullen de zienswijzen van Delta tegen de ontwerp bestemnaingsplannen wordentoegelictt,
1.

Algemeen

1.1

Delta ii ejqploitent van de stor^laats 3e Merwedehaven ondwr gelding van een huur- en ecu exploitatieovereeritonMt
haar en de
veanootschap PROAV N,V, De rtortplaat! 3e Merwevalt binneji het plaogeljied van het ontwerp van het
"3* Merwedehaven",

1.2

1h een op 22 november 1997 met FRQAV N.V gesloten overeenkomst heeft de
Dordrecht
onder meer toegezegd medewerkmg te verlenen aan uitbreiding van stor%!laats 3* Merwedehaven,

Mien & Qww UP to ew ™ib*«P »ltapBfW*ain^r*k*«lifiwenWrwrih Bu«linii «n W«l» «*r nummBT o^SWBS en gmsfteta door tt \MI s^^/ «n
'
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1.3

Ingevolge
6:251 van het BurgerUjk Wetboefc zijn de rechten mt de op 22 november geslotea
QVereenkQjnsts voor zover zij
hebben op het
van de stortplaats, overgegaan op Delta, Delta tan zieh derhalve jegeas de prneente Dordrecht op die reehten beroepen,

2.

Ter zake van de opgenomea eapaeiteit ta het ontwerp bestemmingsplan "3* Merwedehaven"

2.1

Delta is van mening dat met vaststelling van het voorUggende ontwerp bestemmingsplan de gemeente Dordrecht onmogeUjk kan voldoen aan de op
mstende vorpUchtingen, Immers, in de op
22 november 1997
PROAV N,V. en do
Dordrecht
de
gemeente toegezegd jnedewerkfag te verlenen aanuttbreiding van de stortpltats 3e Merwedehaven,
Het ontwerp bestraaningsplan staat aan bedoeMte toegezegde uitbreiding van de stortplaats m de
weg, Voorts staat het ontwerp bestemmingsplan te weinig bebonwmgsmogdijkheden toe om ook
beweddngs- en verwerkmpactiviteiten te
ontplooien, Hetzelfde geldt voor de mogeHjkheden
om daadwerkelijk ruimte te bieden aan naburige bedrijven om mede gebruifc te maken van de havenfaoiliteiten, teneinde net vervoer over water te

2.2

Delta stelt zicri daaroni op het standpunt dat het ontwerp bestemnmgsplan aciiniet
met de
vrarpUchttogen die de gesmeente Dordrecht is aangegaan en evenmin iccht doet aan de door uw College geformujLeerie doelstefflngea en redenen welfce aan de benaening van het huidig© bestemmingsplan "Opgecomen landen" ten grondslag zijn gelegd. M het ondgrstaande zal zij een en ander
nadertoelichten,

2.3

Naar het oorieel van Delta ontbreekt een
belangenatweging aan het
besteanrBngsplan, & IB ten onreehte in het ontwerp
op geea enkele jnanier een afwegmg gemaakt omtcent de mogelijKheid van uftbreidtog van de aanwedge storlplaats, welke mogeMjkheid
door het voorliggende ontwerp bestemminpplan wordt gedwarsboomcL De belangsn weDoe naar uw
oordeel gediend zijn met het achterwege laten van bedoeldes en in de overeenkomst van 22 december 1997
oitbreidlng worden derhalve niet
genoend,

2.4

Dit is des te opmerfcelijker daar de gemeente zelf voomoraade overeenkomat en de daatuit voor haar
voortvloeiende ve^liclitingHi opneemt als den van de vier redenen om het bcstemTOingsplan te herzien, li het ontwerp besteaaaingsplan ^p2) wordt hieromttent als volgf overwog^^ nOm een rendabete exploitatie van de storfylaats mogelijk te maken moest zowel de stortperio,de als de stortcapaciteit -warden vergroot De gemeente Dordrecht heeft zich privaatreckteUjk op 22 december 1997 ver~
pticht Meraan mee te werken en zich in te spannen een en ander ookplanologiseh mogelijk te maken. In dat kader is het
om het bestemmingspian te
" (onderstreping gernachtigde)

2.5

Dat er vervolgens in arttkel Ss vierde Ud onder a van de In het ontwerp bestemmingsplan opgenomen
voorecbriften (Mema: "Voorscihriften") geen uitbreiding van de storteapaeiteit mogelijk wordt gemaakt door het ontwerp bestemmhigsplan is dan ook in het licht van de toelichting in het ontwerp
bestemmingsplan en de redenen voor wijziging van het bestemmingsplan onbegrijpeu'jk. Naar de
mening van Delta is het voorliggende ontwerp
op dit punt dan ook innerlijk tegensttjdii. Voorts is het, vanwege het an het
ontbrekea van een motivering ter
in strijd met
het in de artikelea 3'46 en 3:47
wet bestuursrecht Oiiema: "Awb") opgenomen voorsohrift
om besluiten op een deugdehjke enfceribaremotivering te laten bausten,

2.6 to de artikelea 4 en 5 van de overeenkomst van 22 december 1997 is -uitdrukkeKjk opgenomen dat de
gemeeDte medewerking verleent aan mtbreidmg van de capacfteit tot Tnim'nmal 11,400,000 m3 en
aan onderzoek
verdere uitbreidkg tot 12.500.000 m3, m
11 van genoemde overeenfcamst verpUoht de
Dordreoht zichzelf er toe bedoelde capaoiteiteuitbreidhig op te
m een nieuw bestemnnnpplan, Dat de
later in de
van de Direeteur StadsontwikkeUmg, W.L.A, Ronken, bij brief gedateerd 30 angustus 2006 op het standpunt stelt ach niet ge-
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bonden te achten om medewerMng
onbegrfjpehjk.

te

aan uitbreiding van de stortcapaciteit, is voor Delta

2.7

Bedoeld standpunt van de gemeente is overigeas oofc niet in ov«reenstemming met het hiorboven
geciteerde, in de toeHchtmg op net oatwerp bestemmingsplan opgenomen, standpunt van de gemeeate. Delta meent dat laatstgenoemd standpunt van de gemeente Dordrecht in overeenstemmuig is met
hetgeen
PROAV N,V, ML de
is overeengekomen, Delta is op grond daarvan van
mening dat de toezegging van de gemeente om utihreidmg toe te staan tot een stortcapadtoit van miTriimial 11,400,000 m3 een
resultaatsverpUehting behelst, ^odat de
tot
raeer heeft verplicht dan Mch sleehts in te spannen een en ander ook planologisch mogeKjk te makea,
Doch zelfs Mien wel qwake zou zijn van een inspanningsverplichttng, heeft de gemeente Dordrecht
niet aan haar verpHehting voldaan. 3mmers van inspanningen van de zrjde van de gemeeate Dordrecht, in welke vorm dan cole, om tot uitbreidin§ van de Btorteapaeiteft te komen is niet gebleken,

2.8

Delta
voorts nadmkkelijk op dat er
planologisohe beleiranering
voor tiitbreiding van de eapaeiteit van de stortplaats,
nooli het Streekplan Zuid-IIolland Zuid 2000
(Meow: "het Streekphm") nooh het Landehjk Afval Plan (hiema: "LAP")
aan uitbreiding in de
weg. Uitbreiding van de stortplaats zou evenmin lets aan de huidige planologiache dtuatie vemnderen, tomers a is reeds sprake van een stortplaats waarvoor ua 2017 een recrcatie bestemmhig zal
pan gelden, to het Sfreekplan staat als £en van de kempunten onder het kopje Water en milieu1 het
oontmueren van de nTOgeUjkheden voor afralstort en speoieberging m de 3e Merwedehavra. Dtt afval is blijkens de beschrijving van het Stteekplan
utt de
provineie. Het is dan ook
met verwonderlijk dat het College van gedeputeexde
van Zuid-HoUand rich in een procedure
omteent de mflieTivergonning op het standpunt heeft gesteld dat in. de provhurfe Zuid-Holland een
voomeniag voor het storten van atvalstoffen gewenst is, aangeziea er in de regio veel afvalstoffen
vrijtomen,1 In deze uttspraak stelt de AfdeUng Bestoursrechtspraak van de Raad van State dan ook
vast dat het beleid van de provineie is g«icht op het reaMseren en instandhoadrai van (grootschalige)
stortplaatsen van aSvtl dat niet op ander wijze verwerirt kan worden,

2.9

M hot van het LAP onderdeel
'capaciteitsplan Storten1 (p. 317-319) wordt Qverwogen
dat, hoewel er een moratorium is ingesteld op het totaal aan stortcapaciteit waarvoor milieuvergunnfag wordt verieend, het aan de jnarkt is om de gewenste spreidteg van de stortcapawteit over Ne~
derland te regulerott; Even verderop wordt Meromtrent opgemerkt dat, aangezien ar in de Randstad
in verhoudmg minder storteapaciteit besehikhaar is dan in andere regio's zoals Zuid- en OostNederland, aan marfctpartijen de mogelijkheid wordt geboden om.door middel van uitruU, de spreiding van de stortoapaciteit te reguleren, Het LAP
er derhalYe met aan in de weg om pknologisch de mogelijkheid te
om tot uitbreiding van de stortplaats over te Stericer nog, het
LAP laat het tdtoufckelijk aan de markt over hoe de stortcapaciteit over de
wordt v«rdeeld. Dit beoogde markunechanisme wordt eohter gedwarsboomd doordat het voorliggende ontwerp bestemmlngsplan het onmogelijk maakt om door middel van "uitrail de qapaciteit van de stortplaats de 3* Merwedebsven te vergroten.

2.10

Ntt uit
overeenkomst duidelijk hhjkt dat de gemeente Dordrecht ondubbelEmnig de
toezeggtag heeft gedaan om uitbreiding van de stortcapaoiteit mogelijk
te
Delta er op
vertrouwen dat u dit in het ontwerp bestemmingsplBn daadwobeUjk mogehjk zou maken, Temeer
daar geblekea is dat er geen enkele planologische belemmering bestaat om de eapaeiteit van onderhavige stortpkats uit te breiden. Nu u dit desondanks achterwege heeft gelaten'is het onderhavige
ontwerp Bestemmingsplan dan ook in staijd met het vertrouwensbeglnsel en in strijd met een goede
ruimteHjke ordenmg in de zin van artikel 10 Wro.

1

AERvS 17dectmi>Er20D3, znnknumraei; 200203001/1
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2.11

Uit het
volgt dat het
bestemmingsplan niet strookt met de
van
22 december 1997 en de daararo, ten grondslag Uggende
en voorts dat er
is van steijd
het vertrouwensbeginsel, terwijl anderzijds hot provmciale plaiiologische beleid, zeals neergelegd in het streekplan, en het afvalstoffenbeleid geen enkele belemmering vonnen voor eapaciteitsuitbreidffig, T»agr die mogeUjkheid juist heel uitdrukkeMjfc openlaten,

2.12

Dit is des te opmerkeujker daar er in het verleden uitdrukkenjk voor is gekozen om op het induslrieterrem 3* Merwedehaven een stortplaats te leaUseren, De voorliggende plamen tasten eohter de mogelijkheid aan oni de stortplaats
te
exploiteren, omdat niet dan wel hi onvoldoende
aandaoht is gesehonken aan de continuering en ontwikkeling van de stortplaats iade 3* Merwedehaven ea daarmee voor de bedrijfemogenjkheden van Delta, Teneinde de stortplaats rendabel te taanen e^loiteren is het noodzakeMjk om de stortcapaciteit uit te teeiden; dit wordt door u in de inleidtag van het ontwerp bestemmingsplan met zoveel woorden ook
Daar met de reaUsatie van
de afValberghig de gemeente aanzienUjk (ftaaneieei) voordeel heeft gchad, had in het bestemminpplan dan ook
rekeiung
te
worden met het belang vanDeta om de exploitetie van de
rendabel te kunnen voorteetten, Aan dit belang had u meer gewicht moeten toekermen dan nu fa het ontwerp b&stemnpdngsplan is gedaan. Bij de totstandkoming van het bestemmingsphm is hiermee echter geen dan wel volstrekt onvoldosade rekening gehouden, Dit terwijl
planologische belanomermgen aan deze ontwikkeling van de stortplaats naar de mening van Delta
met in de weg staan,

2.13

Voorts is het naar het
van Delta onwenselijk om de in het ontwerp bestemmingsplan opgenomen stortcapaoiteit te spUteen in een gedeelte voor
en een deel voor
zoals in artikel 5, vierde lid, Voojschtiften is gedaan. la de vergunning krachtens de Wet aailieubeheer
myn hierom&fflit jepls gestel4 zodat hi het bestemmuigsplan kan worden volstaan met het noenaen
van de maximale totaalcapaoiteit. Het hi het ontwerp bestemmingsplan gemaakte onderscheid heeft
geen planologische rdevantie, daar dit, zoals gezegd, een onderwerp betreft dat geregeld wordt door
de bepaMngen bij of krachtens de Wet mflieubeheer. Het voorsohrift is
hi sttjd met artJkel 10
" Wro.
yarn de overige voorsehriftcn van ontwerp bestemaJtagsplMi "3e Merwedehaven"

3.

Ter

3.1

Naast het reeds genoemde achterwege blijven van de toege^sgde uitbreiding. van de stortcapaciteit
wijst Delta er" nadrukkeh'jk op dat teneinde de exploitatie van de stortpkats rendabel te kunnen houden, de huidige bebouwing
toe te nemen en er
aotiviteiten dienen te kunnen worfen
ontwifckeld, la het onderstaande zal duideUjk worden dat het ontwerp bestemmingsplan Mer niet in
voorziet, De plarmefl testen derhalve de mogelijkheden van exploitatie van de stortplaats aan en getuigen volgens Delta dan oofc niet van een goede belangenafweging,
de welwillende
houdrng in het verleden van zowel Delta als eerdere exploitanten, mooht Delta er op vertrouwen dat
uw College haar belangen in acht zou neraen bij de totstandkoming van het ontwerp bestemmuigsplan.

3.2

In artikel S,
hedrijven
heden van de

lid
b, Voorschriften wordt
van de kade beperkt tot nabutige
ten aosten, van de Oievehngenweg, Deze heperkmg van de
is strijdig met de
en
reden om tot
over

te
(ontwerp Bestemmingsplan, p,2): [het] "mogelijk maken van het gebruik van de kade langs de
3* Merwedehaven, mike deel wtmaaktvan het terrein van de stortplaats, door andere, naburige bedrijvm teneinde eemzo economisch mogelijk gebruik van de havenfacUiteiten te kmnen maken en op
die manier het vervoer over-water te stimuleren,"
3.3

Het is niet waarsohijnUjk dat het
van havenfaciJiteiten aan, de
met het oog op
gebruik daarvan door aiidere bedrijven, op
wijze kan geschieden als dit sleohts is
staan voor een zeer beperkt aantal bedrijven. De beperking van het medegebruik tot naburige bedrijven die bok nog eens ten oosteo van de Grevelingenweg moetea zijn, gevestigd, staat derhalve aan de
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verwezenUjkfflg van havenfeciliteiten in de weg. Delta is dan oofc van mening dat genorande beperking in snijd is met het doei van het ontwerp bestemmingsplan, Daarnaast is bedoelde be»
parking in het ontwerp beitemnungsplan niet dan wel onvoldoende gemotiveerd,
3.4

Ook in de gebiedsvisie Merwedehaven2 wordt tot uiting gebracht dat de gemeente Dordrecht het van.
het grootste belang aeht dat de bescMkbare haventerrehien optimaal worden bennt. In dat kader
wordt in bedoelde gebiedsvisie gewezen op het belang van het behoud van de binnenhavens ten bevan
hedrijvigheid, Desondanks
het voorliggende ontwerp bestemmingsplan optimale benutting van de kade niet mogeHjk,
bovengenoemde beperking en het gebrek aan mogelijkheden om nieuwe bebouwnig op te richten (zie 2,7), Hierdoor is het twijfelachtig of de ontwik- •
fceung van de kade voor oommeroieel medegebruik na inwerWngttedmg van het voorUggeade ontwerp bestemmingsplan wel plaats kan hebben, Vaststaat derhalve dat bedoeld voorsohrift het meest
doelmatige gebruik van de kade beperkt, zondcr dat zulks door een dringende reden wordt gerechtvaardigd, Het voorschrift is dan ook hi strijd met artikel 10 Wro.

3.5

Voorts maalrt artikel 5, tweede lid, Voorschriften onvoldoende duidelijk dat ook bouwwerken, geen
gehouw zrjnde, ten behoove van bewerking en verwerking van atval zrjn toegestaan op de
met de bestemmmg 'Stortplaats1. Dit terwijl in de dcreleradmonTsehrijving, zoals opgenomen in artikel 5 eorste lid onder a Voorschriften, wel e^liciet is opgeaomen dat de gronden hestenid zijn voor
beweddng en vCTwerldng van afvat,

3.6

In
5, derde lid onder ls Voorsehriften is een verwijzuig opgeaomen naar aotMtetten als bedoeld in artikel 41 Wgh en
4.2 mrichtmgen en Vergunnmgenbesluit l*fflieubehear. Delta gaat
er vanuit dat u hiermee bedoelt te verwijzen naar
2,4 van hetzeUFde oeshiit. Delta, is van oordeel dat scheUingsactiviteiten met onder andere grond, baggorspecie en minerale aivalstromcii bUjvend nioeten fcunnen worden uitgevoerd. Tevens moet het mogeMjk zijn hinnen de mrichttng een
vaste of mobiele puinbreekuistaliatie in bedrijf te hebben, ludien deze activiteiton vallen onder de aotiviteitei waar artfkel 4.2 Inrichtrngm en VerguimhigenDesluit IvfiHeubeheer naar verwijst, gaat Del• te er van uit dat u het ontwerp bestemmmpplan op dit punt
en
actfviteiten alsnog mogelijk maakt,

3.7

De in artikel 5, derde Md, onder 2a, aanhef en gub 2, Voorschriften genoemde toegestane hoogtes
voor verschUlende bouwwerken, geea gebouw zijnde, zijn naar het oordeel van Delta te laag aangerien deze reeds in de huidige situatie worden overschreden en ook bij nieuwbouw gebruikelijk hoger
zijn. Zo rijn de huidige kranen ongeveer 18 meter hoog, terwijl de in het ontwerp bestemmingsplan
voDigeschreven hoogte 15 meter is, Ook de bestaande lichtmasten
hoger dan het in genoemde
bepaUng van de Voorschriften opgenomen
hi genoemd artikel
omschreven
bouwwerken,
gebouw
mogen slechts drie
hoog mjn, terwijl bijvOQrbeeld scheidmgstostallaties en ontzwavehngsinstallaties, bestaand of nieuw, gebruikeh'jfc hoger zijn dan drie
meter, Het Hjkt er dan ook op dat u bij het vaststellen van de voorgeschreven maximale bouwhoogtes
onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de feitelijke omstandigheden en de gebruikeUjke hoogtes
van de betieffende bouwwerken en dat u zodoende van een verkeerde vooronderstelJing hsit uitgegaan, Delta is derhalve van mening dat de maTci'magl toegestane hoogtes naar boveri bijgesteld dienea
te worden. Delta
dat daarvoor
planologisohe belemmeringen aanwezig zijn,
daar
uit de toeUchttog hij het ontwerp bestemmingsplan bUjkt dat uw College
bouwwerken
wMen toestean,

3.8 fczake de toegestane bouwoppervlakte speelt iets soortgelijfcs, Tn. de beschrijving van het ontwerp
bestemmingsplan (p.15) wordt er van uitgegaan dat de huidige bebouwmg van het terrein ongeveer
6,850 mZ beslaat. Op
hiervan voorziet het ontwerp bestemmingsplan to een maxtoiaal bebouwingsoppervlak van 8,250 m2, inolusief de binnenplanse vrijsteUingsmogeUjkheid, Hierdoor EOU er
volgens de
voldoende rudmte zijn om nieuwe bebouwtoi op
to
in verband met
van uitgnngspnntca, vs^ie A.A. 1740»2Q06
84897.00001 AMGP:l4371S,i
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zowel het ontwikkeien Van commercieel medegebruik van de kade als hi verband met de te ontwikkelen bewerkings- en verwerkiagsactiviteiten van afvaL
3.9

Delta kan zioh in dit oordeel niet vinden en begrijpt niet hoe de berefcemng van het behouwde oppervlak heeft plaatsgevonden, tamers, aUeen al de huidige gebouwen hebben een oppervlakte van ongeveer 6.300 m2, daarbrj komt nog de oppervlakte van de mstallaties. Hoewel laatstgenoemde oppervlakte moeiMjk bepaalbaar is,
de onduidenjkheid omtrent de te hanteren rekenmeihode,
Delta
op ongeveer 5,000 m2, De constatering in de toeliohting op het ontwerp bestemmfflgsplan dat gezien de opgenomen toegestane bouwoppervlakte Delta de
heeft om
bebouwing op te riehten, berust dan ook op een onjuiste feitelijke voorsteUing van
Teneindede, ook door de gemeente wenseujk geachte, nieuw op te riehten bebouwing alsnog te tanmen realiserea dient uw College het maxhnaal toegestane bouwoppervlak in, het ontwop bestemmingsplan
drastisch te verhogen, Zonder de mogelijkheid om nieuwe bebouwing op te riehten is de uitbreiding
van de toegestane aotiviteitett onder de bestemmmpomschrijvmg een
hepaling, omdat de
actmteiten nu eenmaal ook extra bebouwing vereisen, Zonder dio "behouwmg
de gewenste
activiteiten dan ook niet worden verricht, DaaTnaast is de mogelijkheid om in de
bebouwing op te riohton uitdrakkelijk gewenst ten
aan
toekomstige naflieueiBen te
kunnen voldoenu

3.10

In ogensohouw genomen dat uitbreiding van de bebouwing op het temein van Delta 6en van de mer
redenen is geweest om tot herziening van het bestemmingsplan "opgccomen landen" over te gaaa, is
het vOMgaande des te opmerkenjfcer. Em verklaring van de uiteenlopende baekening van de bebouwde oppervlakte zou er in
kunnen zijn dat u het Veoamgehouw niet
mccgerekend
bij de bebouwde oppervlakte, Bnmers, in de btsehrijving van het ontwerp bestemmingsplan (p.23)
wordt dit gebouw aangehaaid als een huiten het plangebied Hggende inriehtog, lehter op de plankaart S245-40 vatt het gebouw wel degelijk hmnen de bestemmmgsgrens van de grondea met de
bestacommg 'Stortplaats1, Mooht dit inderdaad een reden zijn waarom de berekening van de bebouwde oppervlflkte uiteenloopt, dan verzoekt Delta u dit te hersteUen,

3.11

Ook bij het voorschrift dat de erfidscheiding
worden uitgevoerd in de vomi van tansparante
hekwerken Ujkt uw College onvoldoende feitelijke kernns van
te
hebben verworvea, Jtoomers
in de huidige situatie bestaat het grootste gedeelte van de erfaftcheidtng uit wilgensohermen, welke
(uiteraard) nirt transparaut zijn. Nu u Mer in de toeh'ehting op geen enkele wijze op ingaat, lijkt een
daadwearkehjke verandering op tenurjn van de huidige sitoatie mot bedoeld voorsehrift niet beoogd.
Dat u het voorschrift heeft opgesteld in atwijfcmg van de bestaande situatie komt Delta dan ook voor
• als een
die
dient te worden gemaakt, Bovendien
Delta
in welke ruimtsHike relevantie dit voorschrift heeft,
dit voorschrift zich naar de mening van Delta niet
met artikel 10 Wro,

3.12

Delta gaat er voorts van uit dat de m artikel 5, vierde lid, Voorschriften vervatte bepaUngen geen
beperkmgen inhouden met betrekking tot het te bereiken eindprofiel van de stortplaats, anders dan de
maximale hoogte. Tevens gaat Delta er van uit dat genoemde bepaUngen de planvormmg omirent de
eindajHekking van de stortplaats en de daaropvolgende recreatieve inrichting van net terrein niet helemmCTen, Bedoelde planvomimg zal plaatsvinden aan de hand van kostenefflcientie en de
mflieuwet- en regelgeving,

3.13

Delta is dan ook van mening dat het tot een beter werkbare situatie komt als het Bestemmingsplan
sleehts een maximunthoogte aangeeft en niet tevens een maximale gemiddelde hoogte. Met betrekking tot het afdekken van de arValberguig, de heSmdiging van de exploitetie van de stortplaats en de
taludhemng merkt Delta nog op dat
in de mUieuwet- en regelgeving Mjn geregeld, Tevens is hieromtrent een en
op
wijze vastgelegd, De in artfeel 5, vierde lid
onder o, d en o, Voorschriften ajn dan ook niet in
met het
van een (ontwerp) bestemmingsplan,
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3.14

Het opleggen van de archtelogische onderzoeksplicht van artikel 15 Voorschriften op toekomstige
bouwaottviteiten op
is gezien de Mstorie en fast huidige gehroik voor de bestemrahig stortplaats ongewenst. Br is ter plaatse, voor zover Delta bekend, reeds behoorEjk veel archeologjseh onderzoek verricht, Als gevolg van de ontwikkeltogen ter plaatse in de loop van de tijd
tot een industrieteErem, mag worden verwacht dat bij eventueel toekomstig aroheologisch onderzoek
de fans op waardevolle vondsten vrijwel ™'M1 Is. Immers oorspronkeHjk was ter plekke sprake van
een moeras, later is het terrein opgespoten om kades te realiseren en is
een deel afgegraven
om havens aan, te leggm, Het had naar het oordeel van Delta voor de hand gelegen als het archeologiseh Qflderzoek voorafgaand aan het opspniten van
ten behoeye van de
van een industrieterrein had plaatsgevonden. Immers bij het heden verriehten van graafwerkzaaBaheden zal dit
voomameh'jk opgespoten pond bebreffen, Tevens is het waaTsehijulljk dat de moorasgrond als gevolg van het opspniten van grond rink is ingeHqnken waardoor d^w grondlaag nog moeUijker bereikDaar is gewotden. Overigens is het naar de mening van Delta zeer onwaarschijnlijk dat de aanleg
van nieuwe bebouwing op het terrein van de
van enige Invloed kan zijn op eventaele, zich
in de
onder de opgespoten grondlaag bevindende, areheologische objecten. Delta aoht dit
voorschrift dan ook niet nodig.

3.15

Delen van de huidige en de toekomstige Jnrichtmg van de afvalberging, waaronder een gedeelte van
de zogeheten 'dichtingswand1, vallen onder de in artikel 7 omschreven bestemming Waterstaatsdoeleinden tevens groenvoorzieDing1, In het ontwop bestemmingsplan wordt niet gemottveerd waarom
delen van de van de afvalberging een andere
krijgen dan de daarvoor
aangewezen
bestemmtag van 'Stortplaate1, Het Ujkt w derhalve op dat u bij de tetetandkommg van het ontwerp
bftsternmingsptan bent uitgegaan van een onvoUedige dan wel
inventarisatie van de huidige
feiteUjke toestand, De hi het ontwerp bestemmmgsplaa aan deze grondcn gegevco. bestemmtog
in de toekorast mogeHjk in de weg aan, hijvoorbedd, de aanleg van de bovenafflichtJng van de stortplaats. Nu niet gebleken is dat u hierme§ enige In de toekomflt gelegen wijirigrag van de huidige situatie heeft beoogd, verzoekt Delta u de strook met hestemming 'Watwstaatsdoeleinden tevens groefl,voorzienmg1 uit het ontwerp bestemmingsplan te verwijderen, dan wel flink te v

4

Ter zake van het ontwerp beitomffidjigsplaii

mdustrielawaai 3e Mtrwefleha-

ven"
4.1

By de totsteadkoming van de geluidszoae rond de grondea waar inrichtrngen zijn toegestean die behoren tot de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorleen van inriehtingen die hi belangrijke mate geMdhinder kunnen veroorzaken, is geen rekenmg gehouden met de aotiviteiten die
door Delta ter plekke worden ondemomen. Delta gaat er dan ook van uit dat de-vdstetelling van de
niet van invloed kan zijn op naar huidige of mogelijk in de toekomst door haar te ontwikkelen activiteiten, tomers hierboven is gebleken dat de
van het ontwerp
rningsplaa "3* Merwedehaven" nu juist beoogt mogelijk te maken om ter plekke nieuwe activiteiten
te ontwJkkelen,

4.2

Voor zover de in het ontwerp b&stemmingsplan opgenomen gehudszone op enigerlei wijze e'en heperking kan inhouden van de op redenjkerwijze te voorziwio mogeHjkheden van Delta voor de
vQOrtzefting of
van
activiteiten, dan wel voor het onrplooien van nieuwe acttviop het
van de arValstorlplaats,
Deta u het ontwerp
aaa te
paseen, Hierbij denkt Delta ondermeer uitdrukkelijk aan scheidingsaetiviteiten met onder
grond, baggerspeeie en roinerale afvalstromen en het in bedrijf hebben van een vaste of mobiele
puinbreefcinstaUatie. Indien dergelijke activiteitea uitsluitend mogen plaatsvindeh op een industrieterreiE als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder, dan dient het ontwerp bestemmmgsplaa
Merin te voorzien. Delta
dat daar overigens ook
planologische belemmeringen voor bestaan,
de reeds bestaande activiteiten en de aard van de
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Comctasif

5.1

Op grond van het bovenstaande is Delta van mening dat het ontwerp be^emmingsplan "3* Merwedehaven" in strijd is met de op Dordrecht rustende verplichtingen ingevolge de overeenkomst van
22 deeember 1997, Voorts is bij de belangenatwegSng die aan het ontwerp bestemmingsplan ten
grondslaf heeft gelegen, geen dan wel volsb:ekt onvoldoende rekening gehouden met de belangen
van Delta. De bepalhigen in de Voorsohriften verhouden ztch niet met artikel 10 Wro, nu daarin optimaai gebruik van de gronden op yelerlei wijze wordt
en daarvoor
dringende redenen,
zijn, aithans dCTgeUjke dringeade redenen zijn in hot plan niet aangegeveo, Tevens te Delta van mening dat het voorMggende ontwerp bestemmingsplan strijdig Is met het vertrouwensbegmsel, het motiveringsbeginsel en de ingevolge artikel 3:2 Algemene wet bestuursrecht op u rustende plioht om
besMtvoiming vooraf te laten gaan door gedegcn onderzoek naar de feiten. Tot slot is Delta van
mening dat de gevolgen van het ontwerp bestemrnhigsplan "Her^ennig zone industrielawaai 3e
Merwedehaven" onvoldoende duideUjk blijken uit het ontwerp bestenmmigsplan,

5.2

Delta verzoekt u1 op
van vorenstaande zienswijze de ontwerp bestemmingsplannen niet dleo,overeenkomstigvast te stellen.
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