Gemeentebestuur

BESLUIT

.

.

Dordrecht

PD/2004/1359

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;
gezien het voorstel d.d. 27 mei 2004;
gelet op artikel 7:1, 7:11 en 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht;
verwijzende naar het advies van de commissie voor beroep- en bijzondere bezwaarschriften van
27 mei 2004 en met inachtneming van de hierin genoemde overwegingen;
BESLUIT:

1. de circa 20 bewoners van de Herman Josinahof niet-ontvankelijk te verklaren in hun bezwaren
vanwege overschrijding van de bezwarentermijn;
2. de overige bezwaren gegrond te verklaren voor zover geen vrijstelling is verleend op grond van
artikel 4, lid 5.1 sub c van het bestemmingsplan "Kasperspad en omgeving", te verklaren dat
aan de bezwaren die betrekking hebben op de hinder van de stomerij voor een belangrijk deel is
tegemoetgekomen door de maatregelen die getroffen zijn in het kader van het "Besluit
textielbedrijven milieubeheer" zodat geen sprake meer is van ontoelaatbare hinder voor de
woonomgeving, de bezwaren voor het overige ongegrond te verklaren;
3. de bestreden vrijstelling op grond van artikel 4, lid 5.1 sub h van het bestemmingsplan te
handhaven en in aanvulling hierop vrijstelling te verlenen op grond van artikel 4, lid 5.1 sub c
van het bestemmingsplan;
4. te verklaren dat Chemische Reiniging W. van Deursen b.v. voor de reeds geplaatste afvoerpijp
bouwvergunning dient aan te vragen, in welke procedure rekening moet worden gehouden met
de eisen van het bestemmingsplan;
5. naar aanleiding van hetgeen besproken is in de commissie Wonen en Leefbaarheid van 2 juni
2004 te verklaren dat het college, ongeacht de maatregelen die reeds getroffen zijn en die de
Chemische Reiniging W. van Deursen b.v. toelaatbaar doen zijn op grond van de Wet
milieubeheer, zal laten onderzoeken of extra maatregelen mogelijk zijn om de door de
reclamanten nog steeds als hinderlijk ervaren effecten van de stomerij (stoomuitstoot, geluid
e.d.) verder te beperken. Hiertoe zal overleg worden gevoerd met de reclamanten en de
eigenaar van de stomerij en advies worden gevraagd van de Milieudienst Zuid-Holland Zuid. Het
college verwacht na de zomer op basis van de resultaten van het onderzoek over het al dan niet
nemen van extra maatregelen te kunnen beslissen;
6. zoals vereist in artikel 7:12 Awb de beslissing op bezwaar bekend te maken aan de
belanghebbenden.

''Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 juni 2004.
de secretaris

de bupaemeester

