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Samenvatt ing
Bij de vaststell ing van het bestemmingsplan "Dubbeldam" op 23 apri l 2013 heeft uw
raad een motie aangenomen waarin het college is verzocht de mogeli jkheid van de
bouw van één woning aan het Laantje van Middenhoeve te onderzoeken.
De afgelopen periode is aan die opdracht gevolg gegeven en uw raad heeft op
17 december 2013 ingestemd met de ui tkomsten en het college verzocht een
herziening van het bestemmingsplan op te stellen om daarmee de bouw van de
betreffende woning mogeli jk te maken.
Het bestemmingsplan is in ontwerp ter inzage gelegd met de mogel ijkheid
zienswijzen in te dienen bij uw raad. Er zi jn twee zienswijzen ingediend.
Het bestemmingsplan kan thans worden vastgesteld.
Over het ontwerpbestemmingsplan bent u geïnformeerd met een raadsinformatie-
brief d.d. 25 februari  2014.

1. Wat is de aanleiding?
Een initiatief voor de bouw van één woning, dat niet past binnen het geldende
bestemmingsplan.

2.  Wat  wi l len we bereiken?
Een bestemmingsplan dat de uitvoering van het plan mogelijk maakt.

3.  Wat  gaan we daarvoor  doen'
Een nieuw bestemmingsplan vaststellen.

a. Inspraak en communicat ie
Het voorontwerpbestemmingsplan is op 28 januari 2014 digi taal toegezonden aan
de overlegpartners als bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimteli jke ordening.
Er zijn geen opmerkingen ingediend.
Daarna is het ontwerpbestemmingsplan met ingang van 6 maart 2014 ter visie
gelegd en bestond voor een ieder de gelegenheid gedurende zes weken (tot en met
16 april 2014) zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan in te dienen bij uw

raad.
Van die mogelijkheid is door 2 personen gebruik gemaakt. In bi jlage 1 bij dit
raadsvoorstel  zijn de ingekomen zienswijzen benoemd en van commentaar

voorzien.

b. Vervolgt raject besluitvorming
Na besluitvorming gaat het vastgestelde bestemmingsplan wederom ter visie.
Gedurende zes weken kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.
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c. Inclusiefbeleid
N.v.t .

4. Wat mag het kosten?
Er is met ini tiat iefnemer een overeenkomst gesloten over kostenverhaal.
Hierdoor is het opstellen van een Exploitatieplan als bedoeld in art ikel 6.12 Wet
ruimtel ijke ordening niet nodig.

5. Fatale besl isdatum
Op grond van het bepaalde in artikel 3.8, l id 1 e van de Wet ruimteli jke ordening
besl ist de gemeenteraad binnen twaalf  weken na de termijn van ter inzage legging
omtrent de vaststell ing van het bestemmingsplan. In het onderhavige geval is dit
voor 9 juli 2014. Indien deze datum niet wordt gehaald vervalt  de beschermende
werking van het ontwerpbestemmingsplan. Dit  laatste behoeft in di t plangebied niet
tot problemen te leiden.

6. Bi j  dit  raadsvoorstel horen de volgende bi j lagen:
- ontwerp beslui t ;
- ingediende zienswijzen;
- planboekje met planregels en -toelichting;
- verbeelding (plankaart).

7. Voorstel
Samenvattend stel len wij u, overeenkomstig bijgaand ontwerp beslui t, voor:
1. te besluiten dat bi j de vaststell ing van het bestemmingsplan het vaststellen van

een exploi tatieplan als bedoeld in art ikel  6.12 van de Wet ruimtel ijke ordening
niet nodig is, omdat de kosten anderszins worden verhaald;

2. de zienswijzen ontvankel ijk te verklaren;
3. de zienswijzen ongegrond te verklaren;
4. het bestemmingsplan 1e herziening Dubbeldam, locatie Laantje van

Middenhoeve' overeenkomstig het door het col lege van Burgemeester en
Wethouders bij  zijn voorstel  overgelegde ontwerp vast te stel len.

Het col lege van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht
\L de secretaris de loco-burgemeester

M.M. van der Kraan P.H. Sleeking
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