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Geachte heer/mevrouw,

Hopend dit een positieve wending te kunnen geven zie ik uw
correspondentie tegemoet.

Met vrjejndelijke groet

A.M. Lanser
E.J.A.M. Lanser
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Geachte Heer/Mevrouw,
In het ontwerp besterhmmings plan voor Dubbeldam staat ons bedrij fspandpand aan gegeven als
woongebied, dit is niet correct in het oude bestemminsplan stonden wij aan gegeven als verkoop in
automaterialen groot-en detailhandel en klein ambachtelijk werk.
Graag zouden wij zien dat dit in het bestemmings plan wordt verandert om problemen in de toekomst te
voorkomen. Het gaat hier orii het adres Haaswijkweg West 62 kadastraal sektie H 3539 en A 6729.

Hoogachtend,
Automaterialen de Visser

E-J Van Zijderveld.
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Geachte heer / mevrouw
Met referte aan het telefoongesprek d.d. 20 oktober 2004 met de heer J. Hoogerwerf
verzoek ik u bij deze het woonhuis met bedrijfsloods sektie A 2783 aan de
Haaswijkweg West 44 in het ontwerp bestemmingsplan -zoals dat nu ter inzage ligtals bedrijfsbestemming op te nemen.
Met vriendelijke groeten.
Hoogachtend,
Carrec
J.W.M.Melisse

Op al onze leveranties zijn de leveringsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Dordrecht, 9 november 2004

Aan het college van
Burgemeester en wethouders
Van Dordrecht
Postbus 360
3300 AJ DORDRECHT
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Onderwerp: zienswijze ontwerp bestemmingsplan "Dubbeldam"

Geacht college.

In het ontwerp bestemmingsplan "Dubbeldam" zijn de bij mij in eigendom zijnde percelen aan de
Vissersdijk, kadastraal bekend gemeente Dubbeldam sectie l nummers 1880 en 1892 bestemd
tot woondoeleinden.
In genoemd plan is een bouwmogelijkheid opgenomen voor de bouw van 2 woningen.
Op genoemde percelen is reeds een woonhuis (nr. 30) aanwezig. Het ligt in de bedoeling dat
deze woning zal worden gehandhaafd.
Wat betreft de mogelijkheid voor het bouwen van een 2e woning wil ik u verzoeken om het
bouwblok zoals aangegeven op de plankaart 3 meter te doen opschuiven richting Vissersdijk
beneden.
Aangezien er pp dit moment nog geen ontwerp nieuwbouwplannen voor het bouwen van een 2e
woning bekend zijn verzoek ik u tevens de bouwmogelijkheden te verruimen waardoor er meer
vrijheid ontstaat voor de keuze en het uiteindelijke ontwerp van de nieuw te bouwen woning.
In afwachting van uw reactie.

R.W. Jaj;
Dykbelsteynlaan - Oost 182
13319 EG Dordrecht

Postbus 95 • 4840 AB Prinsenbeek
Markt 36 • .4841 AC Prinsenbeek
Telefoon (076) 541 5405
Fax
(076)5417272
F. van Lanschot Bankiers 22 56 50 088
Inschnnr. KvK Breda 20056194
E-mail
info@vdh-m.nl
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College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Dordrecjit
Postbus 8
3300 AA DORDRECHT
GESCAND
tel: 078-6398989
fax: 078-6398080

Prinsenbeek, 5 november 2004

Betreft: ontwerp-bestemminqsplan Dubbeldam

Geacht College,
Namens onze cliënten:
1. Fa. Gebroeders Boender, Provincialeweg 2b;
2. De heer en mevrouw Erkens- Van Noort, Provincialeweg 2,
hebben wij het door u ter visie gelegde ontwerp-bestemmingsplan Dubbeldam
beoordeeld.
Samen met Chrysantenkwekerij Van der Merwe bezitten eerder genoemde cliënten
alle gronden in het gebied tussen de N3-Provincialeweg, Hastingsweg en spoorlijn.
In het voorliggende bestemmingsplan wordt gespeculeerd op het beëindigen van de
huidige glastuinbouwfunctie. Immers in de toelichting staat dat de bestemming van
het gebied (in totaal 6 hectaren groot) kan worden gewijzigd in "Gemengde
doeleinden".
Wij verzoeken u de mogelijkheid van woningbouw niet op voorhand uit te sluiten.
Op dit moment zijn wij reeds in een ver gevorderd stadium om collectief de gronden
beschikbaar te stellen ten behoeve van een dergelijke ontwikkeling.
Hierdoor kan de ergste achterstand in de woningbouwproductie in Drechtsteden iets
verlicht worden en de dure glastuinbouwbedrijven worden in staat gesteld elders een
nieuw bestaan kunnen opbouwen.

RVT

Onze algemene voorwaarden zijn op de achterzijde
van dit formulier geheel weergegeven.
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In combinatie met enige technische voorzieningen behoeft het geluidsaspect ter
plaatse geen belemmerende factor voor woningbouw te zijn en de ligging is zodanig
centraal dat wonen zeer gewild is. Bovendien staan in het gebied al meerdere
woningen, die zich beter verhouden met een woonfunctie als met gemengde
doeleinden.
Graag van u vernemend en steeds bereid tot overleg, verblijven wij,

hoogachtend,
VAN DER HOEVEN & MACHIELSEN BREDAN
J.J.C.M. Machielsen

m

De percelen, die na het verdwijnen van de bedrijven in aanmerking komen voor
"woondoeleinden" zijn op de plankaart voorzien van een wijzigingsbevoegdheid als bedoeld
in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Via zo'n procedure worden
belanghebbenden betrokken bij een eventuele ontwikkeling in woondoeleinden; de
procedure is beschreven in het betreffende planvoorschrift.

Gemengde doeleinden
Deze bestemming is gelegd op de gronden rondom de Ploegstraat, Bamendaweg/
Vissersdijk-beneden, ter plaatse van de watertoren en aan de Provincialeweg-zijde van
Dubbeldrecht. Behoudens de watertoren komt dit overeen met de huidige bestemming.
Binnen deze bestemming zijn verschillende functies toegestaan, waaronder bedrijven,
maatschappelijke doeleinden, sportieve- en recreatieve dienstverlening.
Voor de watertoren zijn daar nog de functies detailhandel en horeca aan toegevoegd.
Er is onderscheid gemaakt tussen GD l en GD II, om daarmee, gelet op de aanwezigheid
van een woonomgeving, het verschil in de toelaatbaarheid van bedrijven aan te geven: bij
GD l zijn bedrijven uit categorie 1, 2 en 3 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten toegestaan,
hetgeen overeenkomt met het huidige gebruik. Bij GD II gaat het om die reden om bedrijven
uit de categorieën 1 en 2.
Om dezelfde reden als beschreven bij de bestemming "bedrijven" is detailhandel en
volumineuze detailhandel niet toegestaan. Aanwezige autoshowrooms aan de
Ploegstraat/Sikkelstraat en aan Vissersdijk-beneden, en een motorenshowroom aan de
Bamendaweg vormen hierop een uitzondering en is daarom op de plankaart voorzien van
een daarop gerichte aanduiding "ABC' (auto's, boten, caravans). Voor de volledigheid: onder
auto's worden ook motoren begrepen.
In de voorschriften zijn de bebouwingspercentages en de maximale bouwhoogten geregeld.
Aanwezige dienstwoningen zijn op de plankaart voorzien van een aanduiding en mogen
worden gehandhaafd. Nieuwe dienstwoningen worden niet toegestaan om problemen tussen
bedrijvigheid en woningen te voorkomen. Een uitzondering hierop wordt gevormd door op
een op de kaart als zodanig aangeduid perceel aan de Bamendaweg woonwagens in de
vorm van dienstwoningen toe te staan.

Kantoordoeleinden
Het voormalige gemeentehuis aan de Dubbelsteynlaan-west is in gebruik bij een
advocatenkantoor. Om die reden is op dit perceel de bestemming kantoordoeleinden gelegd,
in de voorschriften zijn de bebouwingspercentages en de maximale bouwhoogten geregeld.

C

Horecadoeleinden
Het (voormalige) partycentrum aan de Nijhoflaan heeft deze bestemming gekregen.
In de voorschriften zijn de bebouwingspercentages en de maximale bouwhoogten geregeld.

Randzone
Een gedeelte van de gronden tussen de Noordendijk en de spoorlijn heeft de bestemming
"randzone" gekregen. Deze gronden zijn in gebruik als erf, (volks)tuin, voor het houden van
dieren. Binnen genoemde bestemming zijn deze activiteiten toegestaan.

Agrarische doeleinden
Aan de oostzijde van het plangebied bevindt zich ten zuiden van de watertoren een agrarisch
gebied; dit gebied is opgenomen met een op de huidige functie gerichte bestemming. Ook
-29-
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gedeelte van de gronden tussen de Noordendijk en de spoorlijn zijn bestemd voor
Agrarische doeleinden". De bestemming, maar dan gespecificeerd in glastuinbouw, is
eveneens, .gelegd op de kwekerijen aan de Provincialeweg, nabij de Rond weg.
_
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plankaart voorzien van eenwijzigingsbevoegdheid ais bedoeld in artikel 11 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening. Via zo'n procedure worden belanghebbenden'betrokken bij een
eventuele ontwikkeling in gemengde doeleinden; de procedure is beschreven in het
betreffende planvoorschrift.

Auto-boxen
Op verschillende locaties in het plangebied zijn garages gerealiseerd, die als zodanig in het
bestemmingsplan zijn opgenomen. Naast stalling van auto's en motoren is ook de
(overdekte) stalling van boten en caravans toegestaan.
Het complex auto-boxen aan de Haaswijkweg-west/Reewegpad kan via een
wijzigingsbevoegdheid worden omgezet in ""woondoeleinden". De procedure die daarbij
moet worden gevolgd, is beschreven in de planvoorschriften.

Recreatieve doeleinden
Binnen de bestemming "Recreatieve doeleinden" is met aanduidingen het onderscheid
aangegeven tussen:
R (s): de terreinen die voorde sportbeoefening worden gebruikt, inclusief het zwembad
R (m): de manege
R (v): de volkstuinen
Op deze gronden is bebouwing toegestaan die verband houdt met de bestemming; in het
betreffende planvoorschrift zijn de randvoorwaarden opgenomen,
Het. perceel volkstuinen direct ten oosten van de Hastingsweg, kan na het beëindigen van
deze functie, worden gewijzigd in de bestemming "Gemengde doeleinden" als bedoeld in de
voorschriften. Het perceel is op de plankaart voorzien van een wijzigingsbevoegdheid als
bedoeld in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Via zo'n procedure worden
belanghebbenden betrokken bij een eventuele ontwikkeling in gemengde doeleinden; de
procedure is beschreven in het betreffende planvoorschrift.
De bestaande antennemast op het sportcomplex Gravensingel is via een aanduiding op de
plankaart aangegeven.

Landgoed
Het landgoed Dordwijk is voorzien van een afzonderlijke bestemming; water en groen zijn
uiteraard belangrijke elementen binnen deze bestemming. Het bestaande water is
afzonderlijk bestemd tot "water".
De aanwezige woonbebouwing met bijbehorende gebouwen maakt onderdeel uit van het
totale landgoed, zoals dat is aangewezen als Rijksmonument. Aangezien bescherming op
die wijze is geregeld is in dit bestemmingsplan volstaan met een regeling van een bouwvlak
en een maximum hoogte. De bouwvlakken zijn om de bestaande bebouwing gelegd, zodat
nieuwe bebouwing niet is toegestaan.

Groenvoorzieningen-park
De parken zijn afzonderlijk bestemd; de binnen een park voorkomende functies, zoals
groenvoorzieningen, speelvelden, paden, watergangen zijn uiteraard toegestaan. Het
bestaande water is afzonderlijk bestemd tot "water".
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Betreft: zienswijze ontwerpbestemmiagsplan 'Thibbeldam".
Geachte heer/mevrouw,

Hierbij dien ik mijn zienswijze in tegen het ontwerp bestemmingsplan 'T>ubbeldam"en wel
specifiek tegen de plannen op het bedrijventerrein tussen de Hastingsweg en de Visserdijk
beneden.
In het voorontwerp bestemmingsplan van 5 maart 2004 was voor dit gebied de doeleinde
omschrijving: BEDRIJFSDOELEINDEN waar dienstwoningen niet meer zijn toegestaan om
problemen tussen bedrijvigheid en woningen te voorkomen.
Er staat ook een perceel gearceerd aan gegeven op de plankaart^naar de letteraanduiding is zo
klein dat dit niet te lezen is,dit wordt in de correspondentie met de provincie door de provincie
toegegeven. Na nadere informatie te hebben ingewonnen wordt hiermee een woonwagen
bestemming aangegeven.
- -Dit-spreefct- de doeleinden omsehrijvdng-tegen,- want waarom-zouden-er geen dienstwoningen meer mogen komen maar wel woonwagens. Hiermee zullen dan ook problemen tussen
bedrijvigheid en woningen kunnen ontstaan.
In het ontwerp bestemmingsplan is de doeleinde omschrijving gewijzigd in GEMENGDE
DOELEINDEN en is hierbij een uitzondering opgenomen dat aan de Bamendaweg op een
zodanig aangeduid perceel woonwagens in de vorm van dienstwoningen toe te staan.
Ik vind dit tegenstrijdig en daardoor onacceptabel.
Ook ontbreken de voorschriften voor het invullen van dit perceeLHoeveel dienstwoningen
zijn dan volgens het bestemmingsplan toegestaan? .
Hoeveel bedrijven worden er gevestigd op dit perceel?
In de correspondentie met de provincie wordt gesproken over circus- of kermisè^töitantèn
die daar dan een bedrijfsgerelateerde dienstwoning mogen plaatsen.Mag ik hieruit opmaken
dat de gemeente Dordrecht al in gesprek is met mogelijke exploitanten?
Voor mij is ook niet acceptabel dat de doeleinden omschrijving in het voorontwerp
bestemmingsplan anders is als dan in het ontwerpbestemmingsplan.
Een voorontwerp is toch bedoeld als inspraak procedure en wezenlijke wijzigingen na de
inspraak procedure lijken mij niet correct en niet toelaatbaar.

Postbank nr. 699.30.13
RABO bank nr. 31.53.34.061
Kamer van Koophandel Dordrecht 23077093
B.T.W.
nr. 8032.24.813.B01

Mochten deze plannen toch doorgaan dan voorzie ik in de toekomst grote problemen tussen
de bedrijvigheid en het wonen, ook om milieu technische redenen.
Uit de rest van het bestemmingplan blijkt dat de gemeente Dordrecht een beleid heeft ingezet
om alle bedrijvigheid uit de woonwijken te laten verdwijnen dus waarom dan hier weer wel
(dienst)woningen plaatsen? Dit komt totaal niet overeen met de beleidsplannen die de
gemeente Dordrecht voert en is voor mij onacceptabel.

Hopend dit een positieve wending te kunnen geven zie ik U correspondentie tegemoet

Met vriendelijke groet

V.O.F Bert Lanser
Bamendaweg 50
3319 GS Dordrecht

mr W. J. Barendse
Dubbelsteijnlaan West 18
3319 EL Dordrecht ' " ^ - ' l
tel.: 078-6167855 (privé)
tel: 078-6112300(zakelijk)
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Dordrecht, 10 november 2004
Inzake: ontwerp bestemmingsplan Dubbeldam
Geachte heer Hoogwerf,
Op maandag 8 november 2004 heb ik bij de balie het ontwerp bestemmingsplan Dubbeldam
ingezien, daarna heb ik telefonisch contact gehad met mevrouw J. Prins.
Het gaat om het volgende. Mijn woonhuis aan de Dubbelsteynlaan West 18 heeft een
a-typische vorm omdat het twee voormalige woningen betreffen die door middel van een
tussenbouw aan elkaar zijn gebouwd. Dit creëert aan de voorzijde een soort u-vorm.
Door nu de voorgevelrooilijn/bebouwingsvlak strak langs die u-vorm te trekken wordt een
wijziging van de bebouwing in de toekomst haast onmogelijk gemaakt. Achter het achterste
deel van de voorgevelrooilijn resteert nog slechts twee meter. Daarnaast komt het geheel in
vergelijking met mijn buren dan wel erg ver naar achteren te staan.
Ook bij mijn buren "Eyckendonck" is niet overal de lijn langs de voorgevel getrokken. Zie
bijvoorbeeld de rechtervoorzijde van dat gebouw.
Mocht er ooit het voornemen zijn om een andere woning te plaatsen, hetzij vrijwillig of ge- dwongen- door.omstandigheden,_dan_is nu al voorzienbaar dat een herbouw in de huidige
a-typische vorm niet voor de hand ligt.
In het huidige ontwerp worden de toekomstige mogelijkheden van mijn perceel in vergelijking
met de huidige situatie wel erg beknot. Het huidige bebouwingsvlak is immers veel groter,
(zie bijlage uit de huidige plankaart)
Mijn voorstel is om de voorgevelrooilijn/bebouwingsvlak gelijk te laten lopen met tenminste

de voorgevels van de twee oorspronkelijke woningen. Ik zit dan op hetzelfde niveau als mijn
rechterburen en nog achter mijn linkerburen (Eyckendonck)
Tweede vraag is waarom de serre die bij de rechterwoning hoort niet tot het bebouwingsvlak
is gerekend, dit in tegenstelling tot eerdere tekeningen die bij dit bestemmingsplan horen. Zie
daarvoor de verschillende tekeningen; kennelijk heeft iemand het nodig geoordeeld daar wijziging in aan te moeten brengen.
Als nu de serre als gevolg daarvan meetelt voor het bebouwingspercentage van bijgebouwen,
dan is het, rekening houdend met een drietal reeds bestaande schuren, wellicht niet (meer)
mogelijk om een garage achter op het perceel te bouwen waar een bestaande uitgang naar de
Drakensteynlaan aanwezig is. Overigens is op dat punt de tekening niet in overeenstemming
met de kadastrale grens.
Ook in dit punt voel ik mij ernstig beknot in de mogelijkheden die voor mij nog resteren in
vergelijking met de huidige positie.
Ik verzoek u bij het definitieve bestemmingsplan met mijn zienswijze rekening te houden. Een
mogelijkheid tot mondelinge toelichting zou ik op prijs stellen. Bc hoor graag nader van u.
MeLyjiendelijke groet,
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Zienswijze ontwerpbestemmingsplan 'Dubbeldam'

28 oktober 2004

Met dit schrijven willen wij, de bewoners van de Damstraat: huisnummers 2 t/m 18, 3 t/m 55, 52
t/m 68, Gorterplaats: huisnummers i en 2, 4 t/m 9 en n t/m 18, De Mérodestraat huisnummer i
en Dubbeldreef: huisnummers i t/m 19, 21 t/m 24 en 26 t/m 70, u op de hoogte brengen van
onze zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan 'Dubbeldam'.

"Kenmerkend voor Dubbeldam zijn de historische routes met lintbebouwing en de woonbuurten daartussen. Vele periodes uit de geschiedenis zijn vertegenwoordigd. Voor een sterke samenhang zorgt de
gelijke hoogte van de bebouwing: twee lagen met kap is bepalend." Zo is te lezen in de Welstandsnota
van de gemeente Dordrecht.
De woningen aan de Dubbeldreef en het voorste gedeelte van de Damstraat vallen onder het regime 'Historische lintbebouwing' volgens de Welstandsnota. Wij betreuren dan ook dat voor toekomstige nieuw- en verbouwplannen van de kavels van het voormalige garagebedrijf Ad Monster
en de huurwoningen van Woningstichting Progrez, Damstraat nr. 20 t/m 50, in het ontwerpbestemmingsplan 'Dubbeldam' een bouwhoogte staat aangegeven van 10 meter. Ons inziens
verstoort deze hoogte de samenhang en het rustieke dorpse karakter van onze straten.
Als criteria voor nieuwbouw en verbouw van historische lintbebouwing is in de Welstandsnota
gemeente Dordrecht o.a. opgegeven dat behalve individualiteit en zorgvuldige compositie van de
panden ook overeenstemming zal moeten worden gezocht met de aangrenzende bebouwing:
• compacte, eenvoudige hoofdmassa
• oorspronkelijke verkavelingsrichting
• maat en verhouding in overeenstemming met omliggende bebouwing; dit betreft zaken als
rooilijn, gevelbreedte, goothoogte, nokhoogte, grootte en maatverhouding woning, dakvorm
• zorgvuldige detaillering, zoals eventueel aanwezig in entree, ornamentiek, dakranden, reliëf,
diepte in gevelvlak, kleur, traditionele materialen en erfafscheiding
Anderzijds is eigentijdsheid in beeldtaal mogelijk en wenselijk:
• eigentijds betekent hier een doordachte interpretatie in ruimte en beeld van de historische,
relatief kleinschalige, traditionele context
• een eigentijdse vormgeving mag niet in een scherp contrast staan met de bestaande bebouwing
door te veel afwijkingen in materiaal, kleur, schaal en hoofdmassa
Zeker gezien het punt waarin maat en verhouding in overeenstemming dienen te zijn met de
bestaande aangrenzende bebouwing, zou de bouwhoogte van de nieuwbouw op het kavel van
voormalig garagebedrijf Ad Monster in de Damstraat niet boven de 8,5 meter mogen uitkomen,

aangezien de woningen nr. 12,16 en 18 (aangrenzend) en de woningen nr. 9 en n (tegenoverliggend) gelegen aan de Damstraat deze hoogte van 8,5 meter beslaan.
We maken derhalve bezwaar tegen de voorgenomen nokhoogte van 10 meter bij de bouw van de
sociale woningen van Woningstichting Progrez en stellen dat deze de 8,5 meter niet zou mogen
overschrijden. Daarnaast valt het kavel van voormalig garagebedrijf Ad Monster reeds onder het
regime Historische lintbebouwing, dus hiervoor geldt ons inziens dat een nokhoogte van maximaal 8,5 meter zeker van toepassing is. Het toestaan van een nokhoogte van 10 meter voor de
sociale woningen zal een precendentwerking hebben naar de invulling van de plannen van het
kavel van voormalig garagebedrijf Ad Monster en is ons inziens dus niet gewenst. Een behoorlijke
mate van uniformiteit bij beide bouwprojecten is vanuit esthetisch oogpunt gewenst, dus bij de
bouw van de sociale woningen van Woningstichting Progrez zal naar onze mening rekening gehouden moeten worden met het regime en de criteria van Historische lintbebouwing.
We verzoeken dan ook het ontwerpbestemmingsplan 'Dubbeldam' te wijzigen door voor beide
bouwprojecten:
- een maximale nokhoogte van 8,5 meter te hanteren, en
- bij de bouwontwerpen rekening te laten houden met de stijlelementen die van toepassing zijn
op Historische lintbebouwing zoals aangegeven in de Welstandsnota.
Als bijlage treft u bij dit schrijven foto's aan die de huidige situatie in de Damstraat illustreren.
Uiteraard zijn wij bereid dit verzoek nader toe te lichten.
In afwachting van uw antwoord verblijven wij,
hoogachtend,
mede namens belanghebbenden,
Mw. C.J. van Klink
Damstraat n
3319 BB Dordrecht

Bijlagen: 2

Damstraat nr. 14, huidige situatie

Damstraat nr. 14, huidige situatie, met aangrenzende bebouwing

Aangrenzende bebouwing, toekomstige nieuwbouw Damstraat 14, Damstraat 16 en 18

Woningen tegenover toekomstige nieuwbouw Damstraat 14, Damstraat nr. 11 en 9

Woningen tegenover toekomstige nieuwbouw Damstraat 14, Damstraat nr. 11,9,7 en 5
Let op het voor dit deel zo kenmerkende karakter van Historische lintbebouwing

Doorkijkje Damstraat, huidige situatie
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Dordrecht, 8 november 2004

Cel Ie a

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Dubbeldam
Geachte raadsleden,
BTaar aanleiding van de mededeling fioimtelijke ordening in de Stem vam
Dordt van 13 oktober 2004 geef ik hierbij mijn zienswijze, met name wat
betreft de geplande nieuwbouw woonblokken van Woningstichting Progrez
aan de Damstraat.
Ik maak vooral bezwaar tegende gestapelde woningbouw omdat dit absoluut
niet past binnen het dorpse karakter van Dubbeldam en zeker niet in de
Damstraat als voormalige Hoofdstraat van de Gemeente Dubbeldam.
Helaas is naast onze woning reeds een dergelijk woonblok in 3 woonlagen
gerealiseerd, maar u zult moeten erkennen dat dit een slechte beslissing
is geweest van uw voorgangers, aangezien de rest van de Damstraat uitsluitend bestaat uit vrije woningen met een goothoogte van ca. 8Jr meter.
In de hoop dat uw beslissing zal uitvallen in gunstige zin voor de direkt
omwonenden van dit plan, verblijf ik, in afwachting van uw bericht,
hoogachte:

B.

i

Gemeente Dordrecht

ONTVANGST
BEVESTIGING
Ü.D: g/J/
CODE: "7 o

T. a.v De genu
Zienswijze
Met dit schrijven willen wij, de bewoners van de DubKeldreêf 70,u
Op de hoogte brengen van onze zienswijze ten aanzien van het
ontwerp bestemmingsplan 'Dubbeldam'.
De woningen aan de Dubbeldreef vallen onder de'Historische lintbebouwing',
volgens de welstandsnota.
Wij betreuren dan ook dat voor toekomstige nieuwbouw plannen van de kavel van het
voormalige^garage bedrijf Ad Monster in het ontwerpbestemmingsplan)'Dubbeldam' 'een .
bouwhoogte staat aangegeven van l Om.
, rQnze wonkig Diabbekteeef 70 diïèctJjaastgelegen heeft triaar een hoogte van- 7.80 M.
Dit is dus 2.20 m.hoger>
-Ons grootste bezwaar is echter ook ,dat door de 3 platanen naast ons huis gelegen,wij erg
veel schaduw hebben in onze tuin die op het noorden_gesitueerd is.
V.B de eerste week augustus hebben wij van 10.45 tot 14.30 al geen zon meer in de tuin Hoor
deze bomen.Daar de huidige bebouwing nu ongeveer 5.80 is heb ik nu tot 10.45 nog wat zon
op mijn gevel en in mijn tuin.
Als het pand lO.m hoog wordt zijn wij ook dat kwijt,en u zult begrijpen als tuinierster en
buiten mens ik daar niet aan moet denken.
-Ook zullen wij dan onze stookkosten omhoog zien gaan in ons toch al vochtige koude huis.
-Ook hebben wij, b'€$waar tegen etage bebouwing „daar wij nu_geheel vrij zitten aan de zij en
achterkant.
Wij verzoeken dan ook het ontwerpbestemmingsplan Dubbeldam te wijzigen en een
maximale nokhoogte van 8 m.te hanteren.
Met de bouwontwerpen rekening te houden met de bestaande naaste bebouwing.
Als bijlage treft u bij dit schrijven foto's aan van de huidige situatie.
Uiteraard zijn wij bereid dit verzoek nader toe te lichten.
In afwachting van uw antwoord verblijven wij.,
Hoogachtend
Mv. enDhr.delTAquila
Dubbeldreef 70
3319BJ Dordrecht
Bijlage 2
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Aan: Gemeente Dordrecht
t. a.v. De Gemeenteraad
betreft: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Dubbeldam,:,'DELiNG
Dordrecht, 8 november 2004
Geachte heer/mevrouw,

BEHANDELKOP1E

Graag zouden wij, de bewoners van Dubbeldreef 68, zien dat het
bouwplan rond de voormalige garage Monster gewijzigd wordt. Een 10
meter hoog gebouw, na ophoging van de grond ca. 11 meter, past
totaal niet in onze straat. Waarom kunnen er niet een paar kleine
huizen komen, die passen bij het bestaande? Onze straat is er al niet
leuker op geworden door de vele vracht- en bestelauto's dié bij de Plus
komen en overlast veroorzaken. Neem daarbij de twee verroeste
containers die bij de winkel staan, ook niet zo zeer een verbetering van
de straat. In Krispijn wordt er veel afgebroken en minder herbouwd.
Waarom wordt Dubbeldam volgepropt, liefst met hoge gebouwen? Laat
Dubbeldam toch nog een beetje zijn dorpse karakter houden. Nog niet
zo lang geleden werd er zelfs over gedacht van de arbeidershuizen
(waaronder die van ons) in onze straat een gemeentelijk monument te
maken. Hoewel het zover helaas niet is gekomen, is ons verzoek toch:
Bouw niet zo hoog, dat is alleen goed in grote steden; hier past het
niet. Aan de overkant van onze straat is al eerder een huis gebouwd
dat beduidend hoger dan de rest. Dit huis ontneemt veel van de zon,
die er voorheen was. Wij zijn bang dat de hoeveelheid zon nog meer
beperkt wordt door de hoge bebouwing. Verder zijn wij bang dat onze
privacy wordt aangetast; hoe hoger de bebouwing, hoe meer inkijk op
de tuin.
Wij verzoeken u dan ook het ontwerpbestemmingsplan te wijzigen en
een lagere nokhoogte te hanteren en rekening te houden met de stijl
van de omliggende huizen.
Hoogachtend,

W. van Heeren-de Geus en
J.J.W. van Heeren
Dubbeldreef 68
3319 BJ Dordrecht
tel. 078-6163891
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Progrez
waar wonen leeft!
I}-1}

Woningstichting Progrez
Postbus 8008 .
3307 CA Dordrecht ^..
Kantooradres:
Callistolaan 2
GESCAND
3318 JA Dordrecht
Telefoon 078 -654 88 88
Fax 078 - 654 88 99
Hoofdrekening 28.50.33.662
Kamer van Koophandel: 23034318
E-mail: info@progrez.nl
Website: www.progrez.nl

Gemeente Dordrecht
T.a.v. de Gemeenteraad
Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT

Kenmerk:
Behandeld door:
Onderwerp:

ONTVANGST
BEVESTIGING
D.D:
CODE:
Dordrecht, 2 november 2004

SH/758BG002
de heer S.G.H. Hoogland
ontwerp-bestemminasplan "Dubbeldam"

Geachte leden van de Gemeenteraad,
Naar aanleiding van uw Ontwerp-bestemmingsplan "Dubbeldam" van oktober 2004 ontvangt u hierbij
onze zienswijze.
Woningstichting Progrez is voornemens de woningen aan de Damstraat nummers 20 t/m 50 en 36b t/m
42b te slopen en te vervangen door nieuwe gestapelde seniorenwoningen. De vervangende nieuwbouw
sluit aan op de volkshuisvestelijke ontwikkelingen in de wijk Dubbeldam, namelijk een groeiende vraag
naar woningen waarbij zorg op maat kan worden geleverd. Hierover is inmiddels overleg geweest met
de gemeente Dordrecht. Onze wensen zijn voor een deel al verwerkt in uw ontwerp. Het overige deel
melden wij u hierbij schriftelijk.
Op de eerder genoemde woningen, perceelnummer 6467 - sectie A, zijn de vier bouwblokken
vervangen door twee bouwblokken ieder met een grotere bouwdiepte. Omdat Woningstichting Progrez
gestapelde seniorenwoningen wil realiseren is het noodzakelijk een lift aan te brengen. Hiervoor is het
noodzakelijk dat de bouwblokken met elkaar in verbinding staan. Dit is in het ontwerp niet het geval.
Woningstichting Progrez verzoekt daarom de gemeente om beide bouwblokken over drie bouwlagen
onderling te mogen verbinden met een bouwwerk. In het bouwwerk kan een lift en trappenhuis worden
opgenomen.
Op perceelnummer 3755 - sectie A, met bestemming W(v) heeft Woningstichting Progrez momenteel
bergingen staan. Deze bergingen worden naar verwachting eveneens gesloopt. De plannen zijn om hier
een Wijkpunt te realiseren voor een zorginstelling. De bestemming dient hiervoor te worden gewijzigd .
in Maatschappelijke Doeleinden.
__HetWLjkpuntJ£-mLa-c£.raeecjd_ynamisctu Hiermee wordt bedoe!cLdathetJtteJzi^s-/zorgaanbadjittorctt_
afgestemd op de vraag in de buurt. Als de vraag van de klant wijzigt, zal dit consequenties hebben voor
de activiteiten van de organisatie, en dus ook voor haar huisvesting. Bij het ontwerp van het Wijkpunt
wordt daarom rekening gehoud.êir met mogelijke uitbreiding in de toekomst. Ook is het uitgangspunt
dat het Wijkpunt er voor de hels buurt is en is daarom losgekoppeld van de woningen.
Het benodigde oppervlakte voor de eerste fase van het Wijkpunt bedraagt 180 vierkante meter bruto
(BVO). De mogelijk toekomstige uitbreiding resulteert in een verdubbeling van de oppervlakte tot 360
vierkante meter (BVO).

Progrez
waar wonen leeft!

blad 2, behorende bij ons schrijven van 2 november 2004

Woningstichting Progrez vraagt de gemeente, de beschreven zienswijze op te nemen in het aangepaste
ontwerp bestemmingsplan, té weten:
het op perceel 6467 - sectie A toevoegen van een verbindend bouwblok met drie bouwlagen
tussen de tweede reeds aanwezige bouwblokken;
• het wijzigen van de bestemming van perceel 3755 - sectie A in maatschappelijke doeleinden,
met een maximaal oppervlakte van 360 m2 BVO.
Uiteraard zijn wij bereid onze zienswijze mondeling te komen toelichten.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
Hoogachtend,

. van der Linden
directeur/besttrofaer
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üollege van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Li
Van der Vorm Bouw BV
Vserweg l 65, Postbus l ó
3350 AA Papendrecht
Telefoon (078) 615 01 77
Telefax (078) 6154734
E-mail: post@bouw-vorm.nl
Web: www.vorm.nl

Papendrecht, 8 november 2004
Onze ref.
Projectnr.
Kopie

: G.J. Otterman / HH
: 121
: JMe.RdK

Betreft

: herontwikkeling locatie garage Monster, Dubbeldam te Dordrecht;
zienswijze ontwerpbestemmingsplan Dubbeldam.

Geacht College,
Naar aanleiding van het ter inzage liggende ontwerpbestemmingsplan "Dubbeldam" willen wij, als
eigenaar van het bovengenoemde pand op de Kadastraal bekende percelen Dubbeldam A 6787 en
A 6982 (hoek Dubbeldreef/Damstraat) en daarom als belanghebbende, graag als volgt reageren.
Wij hebben momenteel een ontwerp van een appartementencomplex in ontwikkeling op de genoemde
locatie. Het bestemmingsplan aangeduid met W(s) voorziet hierin. Het concept voorlopig ontwerp van
architect Mannot van Groosman & Partners is op 3 november jongstleden gepresenteerd aan uw afdeling
stedenbouw.
Er is gekozen voor een planopzet bestaande uit 16 of 18 kleinschalige appartementen in 3 lagen
vanwege de grote behoefte aan appartementen in deze wijk.
De beoogde appartementen kunnen een positieve bijdrage leveren aan doorstroming in de wijk. Daarmee
komen schaarse grondgebonden woningen beschikbaar voor de woningmarkt.
Wij zijn voornemens het plan nader uit te werken met de volgende kenmerken.
- Aanleghoogte begane grondpeil 1,0 meter boven peil entree waardoor met als doel een duidelijke
overgang tussen privé en openbaar gebied te creëren. Hierdoor wordt tevens vanuit de onderste
appartementen over geparkeerde auto's en verkeer heen gekeken.
- Bouwhoogte tot circa 10,4 meter boven peil entree. Dit zal circa 10,5 raeter boven het aansluitende
maaiveld zijn. Het ontwerpbestemmingsplan duidt momenteel 10,0 meter aan. Rekening houdend met
een mogelijke liftopbouw is 11,0 meter wenselijk.
- Bouwdiepte circa 12,0 meter exclusief galerij en balkon.
- Een hoofdentree/stijgpunt met lift en trappen gesitueerd aan de zuidzijde (zijde Dubbeldreef). Dit geeft
een verbreding van het bebouwde oppervlak ter plaatse ten opzichte van het
ontwerpbestemmingsplan.
- Externe 6éfgmgëïï"als "b"ijg^böüwêTrgèsitüèërd"öp~hët a!5nWtërfëinlTaT^lïè~^
Conform
art.3 lid 3.5. De totale oppervlakte zal, mede in combinatie met de entree, de aangegeven m2 conform
art.3 lid 3.5.b en art.3 lid 4.c met circa 75 m2 overschrijden tot circa 150 m2.
- Zoveel mogelijk parkeren op het eigen achterterrein. Overige parkeerplaatsen in het omringende
openbare gebied. Om een maximaal aantal parkeerplaatsen op het achterterrein te creëren zien wij de
bebouwingsgrens graag zoveel mogelijk op de kavelgrens aan de lange oostzijde van het perceel
langs de Dubbeldreef gepositioneerd. Effectief betekent dit circa 1,25 meter uit de kavelgrens
rekening houdend met de maximale erker/balkonmaat vrij te stellen conform art. 3 lid 4.f en -.g.
- Nabij de entree aan de zuidzijde (zijde Dubbeldreef) in overleg met de gemeente dwarsparkeeryaKken
aan te leggen op openbaar terrein tussen de, zoveel mogelijk, te handhaven bome
KvK Dordrecht 23024782
Gecertificeerd op basis van ISO 9001
Blad 1/2
Algemene voorwaarden van inkoop en onderaanneming gedeponeerd bij de KvK Rotterdam onder nummer 23024782
F:\Correspondentie\W121\gemeente 001 zienswijze ontw-bestemm-plan.doc

VAN DER VORM BOUW

Vervolg van onze brief aan Gemeente Dordrecht d.d. 10 november 2004
Als zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan willen wij de volgende opmerkingen plaatsen.
- De aangegeven overschrijdingshoeveelheid van art.3 lid 4.c stellen op 100 m2 of meer.
- Achter "balkon" in art.3 lid 4.g toevoegen "en/of galerij" en tevens bij het eerste aandachtsstreepje
achter "1,25 m" toevoegen "bij een balkon en 2,0 m bij een galerij".
- Het woord "eerste" in art.3 lid 4.g eerste aandachtsstreepje vervangen door "betreffende".
- Correctie bijbehorende bestemmingsplankaart op bovengenoemde voorgenomen plankenmerken
indien noodzakelijk.
Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
ltend,
ER VORM BOUW B.V.

Blad 2/2
F:\Correspondentie\W121\gemeente 001 zienswijze ontw-bestemm-plan.doc
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Aantekenen
Raad van de gemeente Dordrecht
Postbus 8

ONTVANGST
BEVESTIGING
D.D:tcJ.'l
CODE: ~\O

3300 AA DORDRECHT

Dordrecht, 9 november 2004

inzake
ons dossier
behandeld door

Bijl/Dordrecht, o.b.p. Dubbeldam, zienswijzen
1304031
mr. R.G. van Wamel, e-mail rcvanwamel@vissersilfhout.nl

Geachte leden van de raad,
Tot mij heeft zich gewend de firma Gebroeders Bijl & Maatschap Befam Verhuur, gevestigd
te Dordrecht aan het Reewegpad 26 (3319 CJ) in verband met het navolgende.
Met ingang van 15 april 2004 heeft gedurende vier weken het voorontwerp
bestemmingsplan 'Dubbeldam' ten behoeve van de inspraak ex artikel 6a Wet op de
Ruimtelijke Ordening (WRO) ter inzage gelegen. Ter gelegenheid daarvan heeft mijn cliënte
een inspraakreactie kenbaar gemaakt. In de Notitie n.a.v. inspraakreacties
ontwerpbestemmingsplan "Dubbeldam" zijn de in verband met dat voorontwerp
bestemmingsplan ingekomen inspraakreacties beantwoord. Burgemeester en wethouders
van uw gemeente hebben op 21 september 2004 met die notitie ingestemd.
Vervolgens heeft u het bestemmingsplan "Dubbeldam" met ingang van 14 oktober 2004 in
ontwerp ter visie gelegd (artikel 23 WRO). Voor zover u de ter inzage legging van het
ontwerpplan overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht heeft
bekendgemaakt, is mijn cliënte niet gebleken van enige bekendmaking hiervan in de
Staatscourant. Deze laatste bekendmaking is wettelijk voorgeschreven (artikel 23, lid l
onder a WRO) en blijkens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State van 'openbare orde' geacht.
Mijn cliënte is eigenaresse van een terrein dat is gelegen ten noorden van de (bebouwing
aan de) Baron van Boetzelaerlaan, ten oosten van de (bebouwing aan het) Reewegpad en
ten zuiden van (de bebouwing aan de) Haaswijkweg West. In het ontwerpbestemmingsplan
'Dubbeldam' is dit terrein bestemd voor Bedrijfsdoeleinden (B) en voor Autoboxen (AB).

Visser & Silfhout Advocaten

Visser & Silfhout is een maatschap van twee

Jan Valsterweg 100, 3315 LG Dordrecht

natuurlijke personen en een rechtspersoon,

T (078) 613 45 33, F (078) 614 01 50

ledere aansprakelijkheid is beperkt tot het

Correspondentieadres

bedrag dat in het desbetreffende geval onder

Postbus 1034, 3300 BA Dordrecht

haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering

E info@vissersilfhout.nl

wordt uitbetaald.

wvuw.vissersilfhout.nl

ADVOCATEN

De voor Bedrijfsdoeleinden aangewezen gronden en daarop aanwezige bedrijfsbebouwing
verhuurt cliënte aan derden, waaronder een groot aantal bedrijven. De voor Autoboxen
aangewezen gronden en daarop aanwezige bebouwing worden eveneens door cliënte aan
derden verhuurd.
De grieven van mijn cliënte ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan 'Dubbeldam'
richten zich tegen:
• de bestemming van haar voornoemd terrein voor Bedrijfsdoeleinden althans voor
zover ingevolge deze bestemming nog slechts bedrijven worden toegestaan die in
overeenstemming zijn met de categorieën l of 2 van de bij de planvoorschriften
opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten (artikel 7) (onderdelen 1.1 tot en met 1.7).
• de met betrekking tot haar voornoemd terrein in de planvoorschriften opgenomen
wijzigingsbevoegdheid (artikel 23, lid 5) (onderdelen 2.1 tot en met 2.2).
•
het ontbreken van waarborgen inzake de verkeersontsluiting van haar voornoemd
terrein (onderdelen 3.1 .tot en met 3.2).
• de onduidelijke onoverzichtelijke wijze waarop met name de plankaart is vorm
gegeven (onderdelen 4.1 tot en met 4.2).
Ter toelichting op deze grieven merk ik namens cliënte het navolgende op.
1.1.

In het thans geldende bestemmingsplan 'Dubbeldam Noord' is het hiervoor
genoemde, bij cliënte in eigendom zijnde, terrein bestemd voor Bedrijven, met de
subbestemming (ab), (artikel 10) en voor Autoboxen, bergplaatsen (artikel 13).
Krachtens de doeleindenomschrijving van de bestemmingsbepaling Bedrijven zijn de
betreffende gronden bestemd voor niet-vergunningplichtige bedrijven en bedrijven
die zijn genoemd in de categorieën l, 2 en 3 van de bij de voorschriften van het
bestemmingsplan 'Dubbeldam Noord' opgenomen Staat van Inrichtingen alsmede
voor ambachtelijke bedrijven. De voor Autoboxen, bergplaatsen bestemde gronden
zijn bestemd voor de stalling van vervoermiddelen en de berging ten behoeve van
huishoudelijk gebruik.

1.2.

Het ontwerpbestemmingsplan 'Dubbeldam' houdt een beperking in van de binnen de
bestemmingen Bedrijven en Autoboxen, bergingen toegelaten doeleinden c.q.
functies, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd (artikel 10 WRO).
Ingevolge dit ontwerpplan zijn deze voor Bedrijfsdoeleinden aangewezen gronden
bestemd voor bedrijven, die (nog slechts) behoren tot de categorieën l en 2 van de
Staat van bedrijfsactiviteiten. Een uitzondering wordt gemaakt voor een drukkerij en
zijn o~p"dë"kaaflr aangegeven door
middel van de aanduidingen (d) respectievelijk (t).

ADVOCATEN

Dusdoende wordt een groot aantal thans op het terrein gevestigde bedrijven
wegbestemd en is nieuwvestiging van bedrijven die behoren tot categorie 3 niet
langer mogelijk, hetgeen tot een voor cliënte nadeliger planologische situatie en
mitsdien tot schade leidt. Nog daargelaten dat in het ontwerpbestemmingsplan geen
genoegzame motivering is te vinden voor deze beperking van bedrijfscategorieën.
1.3.

Ter motivering van de beperking van de toegelaten bedrijven tot de categorieën l
en 2 is in de toelichting bij het plan slechts vermeld, dat 'uit onderzoek van de
milieudienst Zuid-Holland Zuid is gebleken, dat het hoofdzakelijk gaat om bedrijven
in categorieën l en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten' (met uitzondering van
twee bedrijven op het terrein van cliënte aan het Reewegpad, alwaar een
timmerbedrijf en drukkerij - bedrijven uit categorie 3 - zijn gevestigd). En vanwege
'de woonomgeving' is het volgens de plantoelichtïng niet gewenst om verder te gaan
dan de categorieën l en 2. Categorie 3 bedrijven zullen slechts door middel van
vrijstelling kunnen worden toegestaan, en slechts indien deze naar aard en omvang
gelijk te stellen zijn met bedrijven die behoren tot categorie 2.

1.4.

Op grond van artikel 9 Besluit op de ruimtelijke ordening (1985) doen burgemeester
en wethouders ten behoeve van de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied van de
gemeente onderzoek naar de bestaande toestand in en naar de mogelijke en
wenselijke ontwikkeling van de gemeente. Dat onderzoek dient ook betrekking te
hebben op de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan, waaronder tevens
begrepen de economische uitvoerbaarheid daarvan. Ingevolge artikel 12, lid 2 dient
het (ontwerp)bestemmingspian vergezeld te gaan van de uitkomsten van het
hiervoor bedoelde onderzoek. Het onderzoek van de milieudienst Zuid-Holland Zuid
maakt geen onderdeel uit van de toelichting bij het ontwerpplan noch blijkt de
inhoud van dat onderzoek anderszins uit die toelichting. Voor cliënte is
dientengevolge in het geheel niet inzichtelijk op welke aannames de milieudienst
zich in haar onderzoek heeft gebaseerd. Bij gebreke van deze informatie is voor
cliënte evenmin verifieerbaar dat de bedrijyenregeh'ng van artikel 10 van de
planvoorschriften 'de lading dekf. Dat hieraan ernstig moet worden getwijfeld volgt
al uit het gegeven, dat het op de plankaart aangeduide onderhoudstimmerbedrijf
niet meer ter plaatse is gevestigd én dat ook dé drukkerij niet op de op de plankaart
aangeduide locatie is gesitueerd, maar ten oosten daarvan aan het Reewegpad.

1.5.

Als gevolg van de beperking van toegelaten categorieën van bedrijven zal cliënte
.onmiskenbaar schade lijden. In dat verband is evenwel geen onderzoek gedaan naar
de economische uitvoerbaarheid van het plan. Het onderhavige ontwerpplan voldoet
dan ook niet aan ter zake door de wet gestelde eisen.

ADVOCATEN

1.6.

1.7.

De Staat van Bedrijfsactiviteiten, zoals opgenomen in het thans voorliggende
ontwerpbestemmingsplan 'Dubbeldam' is gebaseerd op de VNG publicatie "Bedrijven
en milieuzonering" uit 1992. Van deze publicatie is evenwel inmiddels een geheel
herziene uitgave verschenen, waarin de praktijkervaringen en regelgeving van de
afgelopen jaren is verwerkt. In dit verband is in de herziene uitgave van de VNG
publicatie "Bedrijven en Milieuzonering" onder meer opgemerkt, dat de in de
tabellen opgenomen afstanden en indices die in de herziene uitgave zijn genoemd
moeilijk vergelijkbaar zijn met die in de vorige VNG publicatie omdat de
bedrijfsindeling drastisch is gewijzigd (de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 1974 is
vervangen door de SBI 1993). De nieuwe indeling heeft tot gevolg dat vele
bedrijfstypen geheel anders zijn gegroepeerd. En voor zover bedrijfstypen direct
vergelijkbaar zijn met die genoemd in de vorige VNG publicatie is voor globaal 75%
(!) van de bedrijfstypen de afstanden aangepast, met name op de aspecten 'stof en
'gevaar'. Het ontwerpbestemmingsplan, althans de bedrijvenregeling in artikel 7 van
de planvoorschriften, gaat mitsdien uit van verouderde gegevens. Maar ook zal
dientengevolge een discrepantie (kunnen) bestaan tussen de Staat van
Bedrijfsactiviteiten en de voor de gevestigde bedrijven geldende milieuvergunning of
AmvB-voorschriften, in die zin dat thans ter plaatse gevestigde bedrijven vanuit
milieuhygiënisch oogpunt (milieuvergunning/AmvB) wel zijn toegestaan, maar vanuit
milieuplanologisch oogpunt (Staat van Bedrijfsactiviteiten) toch niet aanvaardbaar
worden geacht. Zulks is in strijd met de rechtszekerheid.
Voorts is deze Staat van bedrijfsactiviteiten, behoudens waar het de beperking tot
categorie l en 2 bedrijven betreft, kennelijk integraal overgenomen uit voornoemde
VNG publicatie (uit 1992). De publicatie "Bedrijven en milieuzonering" is echter een
leidraad bij het opstellen van een bestemmingsplan en daarin op te nemen
bedrijvenlrjsten..Het bevat geen normen. Volgens vaste jurisprudentie van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dient het opnemen van een
bedrijven lijst in een bestemmingsplan dan ook gemotiveerd te worden (in de
toelichting-bij het plan). In het onderhavige geval ontbreekt het aan een
genoegzame motivering. In het bijzonder is niet gemotiveerd, althans blijkt niet uit
dé toelichting bij het bestemmingsplan respectievelijk bij de Staat van
Bedrijfsactiviteiten, waarom is uitgegaan van het omgevingstype van een 'rustige
woonwijk'. De omgeving van het bedrijfsterrein van cliënte aan het Reewegpad kan
bezwaarlijk als een zodanige 'rustige woonwijk' worden getypeerd, gelet op de
aanwezigheid van diverse bedrijven in de omgeving én de invloedssfeer van de
ÏÏrükbèTeden ProvincialeWég. Dit zo"zrjnaëlslïieTafdbende gemotiveerd waarom in tegenstelling toj; het geldende bestemmingsplan "Dubbeldam Noord" (!) - niet
(ook) is uitgegaan van de categorieën l tot en met 3, terwijl er geen
omstandigheden zijn geduid waarom dit thans anders zou moeten zijn.

ADVOCATEN

2.1

;

-

In artikel 23, lid 5 van de planvoorschriften van het voorliggende
ontwerpbestemmingsplan 'Dubbeldam' is voor het bij cliënte in eigendom zijnde
terrein een wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11WRO opgenomen. Deze
bevoegdheid maakt het mogelijk om de bestemming van het terrein te wijzigen ten
behoeve van 'Woondoeleinden'. Een vergelijkbare wijzigingsbevoegdheid is
opgenomen in het thans geldende bestemmingsplan 'Dubbeldam Noord'. Tot een
verwezenlijking varï die bevoegdheid is het evenwel niet gekomen. Dit zelfde zal
gelden voor de in het ontwerpplan opgenomen wijzigingsbevoegdheid. Cliënte is
ëigeriaaf van de betreffende gronden en is niet voornemens om die gronden ten
behoeve van de realisering van woningen te vervreemden. Ook blijkt niet uit het
ontwerpplan dat dé gemeente Dordrecht voornemens is om die gronden binnen de
planperiode te verwerven (al dan niet door middel van onteigening). Sterker nog, in
de toelichting bij het ontwerpplan is aangegeven dat het plan in hoofdzaak op
beheer is gericht en dat Voorziene nieuwe ontwikkelingen door derden (worden)
gerealiseerd'.

2.2

Behalve dat de toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid niet realistisch is, is
evenmin gebleken van een onderzoek naar de uitvoerbaarheid van de
herontwikkeling van het bij cliënte in eigendom zijnde terrein ten behoeve van
woningbouw. Onder deze omstandigheden moet het opnemen van een
wijzigingsbevoegdheid als hier beoogd in strijd met een goede ruimtelijke ordening
worden geacht.

3. l

Het ontwerpbestemmingsplan 'Dubbeldam' bevat één 'soorf verkeersbestemming.
Geen onderscheid is gemaakt ten aanzien van de verkeersfuncties die aan de in het
plangebied gelegen wegen moet worden toegekend. Voor cliënte is van imminent
belang dat de ontsluiting van het bij haar in eigendom zijn terrein gewaarborgd is.
Dit betekent zowel de ontsluiting op het Reewegpad als ook de ontsluiting via de
Haaswijkwég West (van en) naar de Provinciale weg.

3.2

Het bestemmingsplan 'Dubbeldam' dient genoegzame planologische zekerheid te
bieden dat deze ontsluiting voor het terrein van cliënte (en overigens ook voor
andere in de omgeving gelegen bedrijfsterreinen, zoals die aan de Ambachtstraat)
ook in de toekomst gehandhaafd blijft. In verband daarmee is een op deze
ontsluitingsfunctie toegespitste verkeersbestemming meer aangewezen.
Bijvoorbeeld door het opnemen van meerdere verkeersbestemmingen, zoals voor
wegen met een stroom- en/of ontsluitingsfunctie en voor wegen met voornamelijk
een verblijfsfunctie.

ADVOCATEN

Voor zover door middel van verkeersmaatregelen (waaronder in dezen begrepen
'bloktijden regelingen*) de thans in het ontwerpbestemmingsplan 'Dubbeldam'
opgenomen (globale) verkeersbestemrning van de Haaswjjkweg en het Reewegpad
zal worden 'ingevuld' doet dit afbreuk aan de rechtszekerheid die het
bestemmingsplan op het punt van de verkeersstructuur in het plangebied zou
moeten bieden.
4.1

In het kader van het zogenoemde artikel 10 Bro-overleg heeft de provinciale
planologische commissie aanbevolen om ter bevordering van de leesbaarheid een
groter lettertype te gebruiken. Cliënte is niet gebleken dat deze aanbeveling is
opgevolgd: nog steeds is de plankaart slechts leesbaar. Dit geldt niet alleen voor de
bestemmingscoderingen, maar ook voor de overige aanduidingen alsmede voor het
op de plankaart opgenomen renvooi.

4.2

Ingevolge artikel 16, lid 2 Bro (1985) dienen de kaarten op duidelijke en
overzichtelijke wijze te worden uitgevoerd. Daaraan is in het onderhavige geval niet
voldaan. Het zou voor de hand hebben gelegen om de plankaart in twee
kaartbladen te verdelen en/of de bestemmingen en aanduidingen op een apart
renvooiblad te vermelden. Thans voldoet het ontwerpplan, althans de plankaart
daarvan, niet aan de ter zake gestelde wettelijke eisen.

Ik verzoek uw raad om bij uw besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan
'Dubbeldam' met-bovenstaande zienswijze rekening te houden.

H

Jhr. v.d. Wall Repelaerstraat 8
3319 CR Dordrecht
Tel.:078-6162250
ABN-AMRO bank 46 10 74 222 .
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Dordrecht, 6 november 2004

BEHANDELKOP!

BETREFT: ZIENSWIJZE INZAKE BES

Geachte raad,
Het ontwerpbestemmingsplan Dubbeldam ligt tot en met 11 november 2004 ter visie.
Aangezien wij ons niet geheel met dit ontwerpbestemmingsplan kunnen verenigen, maken
wij hierbij tijdig onze zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar.
Onze zienswijze over dit ontwerpbestemmingsplan luidt als volgt.
Wij hebben een bakkerij gevestigd op het bedrijventerrein Reewegpad, bekendstaand op de
plankaart als bedrijfsterrein nummer 6. Wij hebben de in 1905 door de familie Bijl op deze
plaats gestichtte bakkerij in 1991 voortgezet en zijn ingeschreven bij de KVK onder nummer
23001552.
Nu hebben wij uit het ontwerpbestemmingsplan begrepen dat u van plan bent om de
bestemming van dit bedrijventerrein zo danig te wijzigen dat bedrijven vallend in de categorie
3 van de staat van bedrijfsactiviteiten niet zondermeer worden toegelaten. Deze staat geeft
aan dat bij onze oppervlakte van 350m2 wij onder 3.1 vallen Dus een verlaging van 3 naar 2
zal de continuïteit van ons bedrijf in gevaar brengen. Verder zal het een verdere, zij het
beperkte groei van ons bedrijf in kiem smoren. Met onze investeringen hebben wij wel
rekening gehouden met deze groei. Onze bedrijfstak heeft ook werktijden die zich niet geheel
laten verenigen met categorie It/m2. Als het bedrijventerrein 6 in de categorieën It/m2 wordt
ingedeeld zal ons bedrijf grote economische schade lijden. Eventuele maatoplossingen in de
vorm van vrijstellingen hebben niet onze voorkeur. Na met onze buren te hebben gesproken
over het probleem blijken er meer vrijstellingen nodig te zijn. Het terrein zou dan verkapt in
de categorie 3 vallen. Dit zal de duidelijkheid van het plan niet vergroten. Door
ontwikkelingen zoals op het bedrijventerrein krabbengors, zie ik de gemeente in de toekomst
niet veel maatoplossingen aanreiken. Gezien recente verkeersontwikkelingen in
toegangswegen is mijn vertrouwen Merin tot een minimum gedaald. Mag ik u er op wijze dat
verkeersmaatregelen niet de bestemming veranderen. Jurisprudentie is hier zeer duidelijk
over. Vrijstellingen zijn er ons inziens ook niet voor om aan de ene kant via een
bestemmingsplan rechten af te nemen en via de vrijstelling weer terug te geven
Dat wij niet voorkomen op de lijst van de MZHZ milieu vergunning plichtigen bedrijven
klopt, dit is recent nog vastgesteld door een ambtenaar van deze instantie Het is wel zo dat
wij volgens de staat van inrichting in de categorie 3.1 vallen In het oude bestemmingsplan van
Dubbeldam noord antwoord u óp vragen van gedeputeerde staten en Economischezaken of u
nu wel of niet bedrijven aan het weg bestemmen bent ontkennend. U antwoordt ook dat

bedrijven in de Categorieën It/m3 zijn en blijven toegestaan. Dit had ons inziens te maken
met de term ambachtelijk bedrijven, die niet is omschreven in de toelichting de staat van
toelichting. Ons gevoel van rechtszekerheid is duidelijk aangetast. Voor ons bedrijf is de
categorie 3 essentieel. Het maakt ook voor toekomstige bewoners duidelijk met wat voor een
bedrijfsterrein ze van doen hebben. In dit verband willen wij de raad er ook op wijzen dat het
vast houden aan een wijzigingsbevoegdheid, waarvan nu al meer als 11 jaar geen gebruik is
gemaakt, ook een vals verwachtingspatroon schept. Er is ook totaal geen termijn genoemd
waarin dit eventueel zou gaan gebeuren. Het commentaar van economische zaken stelde dat
het oude plan slordig was, dit kan niet zomaar leiden tot rechtsonzekerheid. Daarom waren de
antwoorden van .de gemeente op de vragen van economische zaken en gedeputeerde zaken
voor ons een duidelijk standpunt wat betreft de status van de bedrijventerreinen.
Toen wij indertijd geconfronteerd werden met het bestemmingsplan Dubbeldam noord zagen
wij hier in geen belemmering voor onze bedrijfsvoering, in het nieuwe plan zien wij dit wel
daarom verzoeken wij u categorie 3 te handhaven
Wij houden ons het recht voor onze zienswijze in een later stadium aan te vullen, dit vooral
gezien genoemde recente ontwikkelingen waarvan wij de gevolgen nog niet kunnen overzien.
Naar aanleiding van het voorgaande verzoeken wij u met inachtneming van onze zienswijze
het ontwerpbestemmingsplan Dubbeldam gewijzigd vast te stellen. Voor het bedrijventerrein
aan het reewegpad de categorieën l/m3 toe té staan.
Verblijvend met een vriendelijke groet.

Hoogachtend
Banketfabriek Bijl VOF
N. Vermaas
J. A. van Velzen
Correspondentieadres:
Jhr. vd Wall Repelaerstraat 8
3319 CR Dordrecht

van Velzen

[GESCAND'
P. BOOY
GOUDENREGENSTRAAT 41
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Dordrecht 9 november 2004
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BETREFTrZIENSWIJZE INZAKE ONTWERPBESTÈMMINGSPLAN D
Geachte raad,
Met het ontwerpbestèmmingsplan Dubbeldam kan ik mij niet verenigen, daarom maak ik mijn
zienswijze over dit plan tijdig kenbaar.
De huur net zoals 10 andere zelfstandige broodbezorgers een ruimte van de familie Bijl aan
het reewegpad Wij hebben in 1992 individueel een gedeelte van het bedrijf van de heer A. W.
Bijl Sr overgenomen. Wij hebben met zijn tienen wel dezelfde brood leverancier. Deze brengt
ons brood in de zeer vroege ochtend uren met een vrachtwagea De meeste van ons hebben
dan nog twee uur nodig om de kar in te richten voor een dag van verkoop. Voor zaterdagen en
feestdagen is dit nog langer en vroeger
; Wat ook van belang is dat ik net zo als nog 8 broodbezorgers op het terrein gebruik maak van
een milieuvriendelijke elektrisch aangedreven verkoop wagen. Door de geringe actie radius is
een centraal punt in Dordrecht noodzakelijk
Mijn zienswijze over dit bestemmingsplan luidt als volgt. Doordat mijn werkzaamheden op
een zeer vroeg stadium van de dag plaats vinden, mijn leverancier ook vroeg moet komen is
een bedrijfsterrein van de categorie 3 noodzakelijk. Verder is het hebben van een
gezamenlijke leverancier, die kan afleveren op l terrein prijs technische ook aantrekkelijk.
Gezien de ontwikkelingen om ons heen is het voor mij het beste dat ik blijf vasthouden aan de
oude bestemming categorie It/m3.
Naar aanleiding van het voorgaande verzoek ik u met inachtneming van onze zienswijze het
ontwerpbestèmmingsplan Dubbeldam gewijzigd vast te stellen. Voor het bedrijventerrein aan
het reewegpad de categorieën It/m3 toe te staan.
Verblijvend mét een vriendelijke groet
Hoogachtend.

Hagel

GESCAND
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Gemeenteraad van Dordrecht,
Postbus 8
3300 AA Dordrecht
BEZWAAR tegen het Ontwerp bestemmingsplan 'DubbekU m'.
Dordrecht, 5 november 2004
Geachte dames en heren,

~~'

Hierbij maak ik bezwaar tegen een aantal punten in t sdsie-U
bestemmingsplan 'Dubbeldam'
BEHANDELKOPiE
Damplêin:
/
- Voor de woningen aan de Dubbelsteijnlaan West 94,96, 98 en 100'geiegen aan net
Damplêin worden op de plaükaart S2 -75-16 de codes W(v) en W(tw) gehanteerd. In het
ontwerp bestemmingsplan vallen deze wel in het gebied met wijzigingsbevoegdheid, maar in
het huidige bestemmingsplan vallen deze woningen onder de noemer 'gemengde
bestemming', d.w.z. zowel woonhuis als winkel e.d.. Ook dé vaststelling, dat in het algemeen
alleen op de begane grond winkelruimte mogelijk is en daarboven op de eerste en tweede
verdieping ouderenwoningen gesitueerd worden, geeft toch een beperking T.O.V. het huidige
bestemmingsplan.
Graag wil ik voor het pand Dubbelsteijnlaan 94 vasthouden aan de ruimere mogelijkheden die
het huidige bestemmingsplan biedt ('gemengde bestemming') voor eventuele herontwikkeling
van deze locatie aan het Damplêin.
- De hoogte van het pand van de Plusmarkt staat nu als geheel tot 9 meter aangegeven. Voor
het gedeelte dat nu ook lager is (aan de achterzijde tégen de Dubbeldreef aan) is de huidige
hoó^ë meer dan voldoende. Dit dus niet hoger toestaan.
Opmerkingen omtrent het Dampleingebied —Dubbeldreef:
- De achteringang van het pand Dubbelsteijnlaan West 82, (Benevia) met de parkeerplaats aan
de achterzijde is niet meer bereikbaar op de plantekening. Er zou over een stuk tuin moeten
worden gereden.
- Het pad vanaf de Dubbeldreef- langs de woning Dubbeldreef 55 - naar de bibliotheek is als
:
tuingrond gekleurd. Is dat de bedoeling?
- De afstand van mijn woning - Dubbeldreef 55 - tot het geplande woonblok naast mijn
woning (eigendom van G. Valk) zou ik graag l è 1.5 meter meer zien dan nu is aangegeven.
- De bebouwing aangegeven op het terrein van het voormalige garagebedrijf Monster is met
W. gecodeerd zonder de 's' vari stapelboüw. Uit brieven van bezorgde bewoners in de
omgeving blijkt, dat men onvrede heeft mét de te verwachten bouwhoogte (10 meter?) Dat
geldt tevens voor de te vervangen woningen aan de Damstraat gecodeerd met W(s).
Mijn bezwaar is, dat in dit plan de hoogte van de panden op 10 meter is begrensd, maar dat de
goothoogte niet wordt vastgelegd. Met andere woorden dé geëigende kapvorm, pannendak
mét goot zoals dit algemeen in Dubbeldam is, wordt losgétëtëri.:
Aan de Damstraat (Gorterplaats) is toendertijd ook veel discussie geweest over de hoogte van
dé te bouwen appartementen. Daarbij is een compromis gesloten door aarTde Damstraatzrjde
een klein stijl pannendak te-creëren om zodoende toch dat oude. beeld een beetje te benaderen.
Het lijkt me duidelijk beter om het schuine dak met pannen in het nieuwe plan gewoon als
uitgangspunt te houden, daarbij de goothoogte en de dakschuinte aan te geven, met een
maximale nokhoogte van 10 meter. Toch maar kiezen voor deze blokkade, ook als men nu
'denkt' dat deze woningvorm economisch niet haalbaar zal zijn. Zo blijft de stijl in
Dubbeldam tenminste gehandhaafd. Men moet dan maar via wijziging van het
bestemmingsplan, in overleg mét de omgeving, tot een economisch haalbare oplossing komen.

ceaiüui -

Gemeenteraad van Dordrecht,
Postbus 8
3300 AA Dordrecht
BEZWAAR tegen het Ontwerp bestemmingsplan 'Dubbeldam' (vervolg)
Dordrecht, 5 november 2004
Geachte dames en heren,
Algemeen:
De hoogte van de panden rond het Dampléin gaat tot 3 bouwlagen, is max. 9 meter hoogte.
(incidenteel 4 lagen). Dit is ook zo aangegeven voor de plaats van de huidige bakkerij
Korteweg. Zolang dit pand nog omgeven wordt door woonhuizen van een veel kleinere
schaal, zoals nu nog het geval is, dan vind ik het voorbarig om die hoogte nu al op 9 meter
te stellen en veel te dominant op die plek, met een smalle Damstraat.
Bij een grootschaliger aanpak zou dat eventueel beter passen, wat dan met de
'wijzigingsbevoegdheid' kan worden geregeld.
Ook de Plusmarkt en het gedeelte met lagere winkels achter de Rabobank en de Super zou aan
de niet-Dampleinzijde beperkter in hoogte moeten blijven, zoals het er nu staat. Dit vooral
om de aanliggende bebouwing (woonhuizen) niet te hinderen.
Verder worden er - waarschijnlijk om grotendeels economische redenen - in woonwijken aan
de Damstraat en het begin van de Dubbeldreef een paar bouwplannen opgevoerd die hoger
zijn dan de huidige woningen in Dubbeldam. Woningen in Dubbeldam hebben gewoonlijk 2
lagen en daarop een schuin dak met dakpannen. In het nieuwe ontwerpbestemmingsplan wordt
onder meer in het kopje 2 'stadsplan' én pp meerdere andere plaatsen aangegeven, dat er
wordt ingezet op het behoud van het aantrekkelijke woonmilieu, wat veel toekomstwaarde
heeft voor Dubbeldam.
Tegen deze regels is volgens vele wijkbewoners al veel gezondigd. Het lijkt me verstandig
vast te houden aan deze - wat traditionele - vorm van bouwen.
Het 'Dubbeldamse' huisje, boompje, beestje moeten we steeds verder gaan zoeken!
Parkeren bij het Dampléin
De parkeerftmctie op de groenstrook aan de Dubbelsteijnlaan Oost valt gedeeltelijk binnen het
gebied met 'wijzigingsbevoegdheid'. La het plan wordt uitdrukkelijk vermeld, dat parkeren op
de groenstrook aan de Dubbelsteijnlaan Oost is uitgesloten. Dat geldt dan niet definitief voor
het deel dat binnen het wijzigingsgebied valt.
De stelling, dat parkeren in die strook is uitgesloten vind ik een harde uitspraak, die voor de
aangrenzende bewoners van belang is. Toch zou ik de mogelijkheden voor het parkeren op
termijn i.v.m. het Dampleingebeuren niet zo expliciet vastleggen om creatieve oplossingen
niet te blokkeren.
-

Met vriendelijke groet,

J. van Nes,
Dubbeldreef 55,
3319 BH Dordrecht
e-mail: j.nes@hccnet.nl
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Gemeente Bestuur - Opmerkingen bij ontwerp bestemmingsplan 'Dubbeldam'

Van:
Aan:
Datum:
Onderwerp:

"Jan van Nes" <j .nes@hccnet.nl>
"Gemeente Bestuur Dordrecht" <gemeentebestuur@dordrecht.nl>
6-11-200413:26
Opmerkingen bij ontwerp bestemmingsplan 'Dubbeldam'

Gemeenteraad van Dordrecht
Hierbij per e-mail een aantal opmerkingen en bezwaren op het ontwerp bestemmingsplan 'Dubbeldam'
Dordrecht 5 nov. 2004
Met vriendelijke groet J. van Nes Dubbeldreef 55 3319 BH Dordrecht
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Onderwerp:
zienswijze in verband met het ontwerpbestemmingsplan Dubbeldam
Ons kenmerk: dvh\R200215V0404
Bijlagen:
—
Hendrik-ido-Ambacht, 23 november 2004
Geacht college,
Namens en in opdracht van Proreal B.V. te Rijswijk breng ik de volgende zienswijze in naar
aanleiding van de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan Dubbeldam.
Uit informatie die ik maandag 22 november jl. inwon bij de afdeling Stadsontwikkeling van uw
gemeente bleek dat het ontwerpbestemmingsplan op 13 oktober jl. is gepubliceerd in De Staatscourant.
Dit zou betekenen dat deze zienswijze niet tijdig binnen vier weken na de ter inzage legging wordt
ingediend. In dit kader merk ik het volgende op. De publicaties van de gemeente Dordrecht die worden
geplaatst in de Staatscourant, worden ook vermeld op de website van de Staatscourant. Om die reden
is dezerzijds wekelijks deze website geraadpleegd en tot op heden is nimmer de publicatie van het ter
inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan Dubbeldam aldaar vermeld. Op de pubïicatiedag 13
oktober 2004 vermeldt de website twee publicaties van de gemeente, te weten een over het
ontwerpbesternmingsplan Leerpark en één over het ontwerpbestemmingsplan Stadswerven. Het
ontwerpbestemmingspian Dubbeldam, dat klaarblijkelijk wel in de 'papieren' versie van.de
Staatscourant slaat, wordt niet vermeld op de website.
Dit gegeven heeft teweeg gebracht dat pas nu gereageerd kan worden op het ontwerpbestemmingsplan.
Het feit dat het ontwerpbestemmingsplan wel in de reguliere Staatscourant vermeld wordt, kan in de
gegeven omstandigheid niet verhelen, dat dezerzijds gerechtvaardigd er vanuit mocht worden gegaan
dat de publicaties op de website van de Staatscourant betrouwbaar zijn, zeker gezien het feit dat de
gemeentelijke publicaties aldaar worden vermeld. Zou er nimmer een publicatie van de gemeente
Dordrecht op deze wijze worden gepubliceerd, dan ?.ou dat anders liggen. Nu echter de publicaties wel
digitaal vermeld worden, is hel gerechtvaardigd om de termijnoverschrijding zoals hier aan de Orde is
als verschoonbaar aan te merken.
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Wat betreft de inhoud van het ontwerpbcstemmingsplan het volgende, ïn het ontwerpbestemmmgsplan
is aan de gronden in de hoek Laantjc van Middenhoeve/Zuidendijk de bestemming 'recreatieve
doeleinden' gegeven, met als subaanduidmg 'manege'.
Zoals in de inspraakreactie al is aangegeven is een groot deel van deze gronden in eigendom bij
Proreal, het overige deel van deze gronden is al jaren in eigendom en in gebruik bij een
aannemingsbedrijf voor grondwerken, wegenbouw en rioleringen (Laantje van Middcnhoeve 4). In het
ontwerpbestemmingsplan is dit aaimemingsbedrijf niet als zodanig bestemd maar zal het
aannemingsbedrijf onder de manegebestemmmg vallen. Dit is niet in overeenstemming met de
bestendige situatie.
In de inspraakreactie is namens Proreal aangegeven dat het voornemen beslaat om een nieuwe manege
aan het Laantje van Middenhocvc te gaan exploiteren. Dit stemt overeen mei de opgenomen
bestemming. Echter, de beperkingen die aan deze bestemming zijn opgelegd verhinderen dat een
levensvatbare bedrijfsmatig duurzame situatie kan worden gecreëerd.
In dat kader is gevraagd om de bebouwingsregeling ie verruimen tot l .200 m2 aan bedrijfsbebouwing
op het perceel van Proreal. Dit verzoek is niet gehonoreerd. Dit betekent dat het nu ter visie liggende
ontwerpbestemmingsplan tot gevolg heeft dat de ter plaatse gelegde bestemming feitelijk mei goed
gerealiseerd kan worden. Hel ontbreken van voldoende bebouwingsmogelijkheden, alsmede het
ontbreken van de mogelijkheid om een dienstwoning bij de manege te realiseren, veroorzaakt dit.
Zoals in de mspraakreactie al is aangegeven is op dit moment op de gronden die in eigendom zijn bij
Prorcal een oude, bouwkundig minder solide, schuur aanwezig. Als een adequate bestemming voor dit
perceel conform het hiervoor gestelde wordt opgenomen, dan zal een nieuwe bedrijfsruimte worden
gebouwd. De ruimtelijke kwaliteit en uitstraling van het gebied zal hierdoor aanzienlijk worden
verbeterd.
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zou in één keer een duurzame, voor de omgeving alleszins
aanvaardbare oplossing kunnen worden gevonden door honorering van het verzoek van ProreaL De
ruimtelijke kwaliteit van het perceel en de omgeving verbetert en wat nog belangrijker is, verpaupering
wordt voorkomen. Het is juist in deze omgeving, met enerzijds veel groen en anderzijds het project
Golfen Wonen in voorbereiding, dat er alles aan gedaan moet worden om die ruimtelijke kwaliteit te
behouden en te verbeteren. Als dat kan middels een niet ingrijpende en planologisch aanvaardbare
bestemrningsaanpassing, dan is de vraag wat nu de noodzaak voor de gemeente is om hier niet toe over
te gaan.
Ik verzoek u deze zienswijze ontvankelijk en gegrond te verklaren. Uiteraard bestaat de bereidheid om
de zienswijze nader toe te lichten.
Hoogachten.'
Ai

Adroini b,v.
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