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Noordendijk 430"

Voorgesteld besluit
Wij stellen uw raad voor:
1. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening
vast te stellen, omdat de kosten anderszins zijn verhaald;
2. te bepalen dat de bijlage "beantwoording zienswijze ontwerpbestemmingsplan
S e herziening Dubbeldam, locatie Noordendijk 430"deel uitmaakt van uw
besluit;
3. de ingediende zienswijze ongegrond te verklaren;
4. ambtshalve de volgende wijzigingen in de regels aan te brengen:
a. in artikel 4.2.1 onder a.2 het tekstdeel "artikel 28.1 onder c.1" te wijzigen

in "artikel 28.1, onder c";
b. in artikel 4.2.1 onder b van de planregels het tekstdeel "en met
inachtneming van het bepaalde in artikel 5.2.1 onder a.2" te schrappen;
5. het bestemmingsplan " S e herziening Dubbeldam, locatie Noordendijk 430"
overeenkomstig ons bij dit voorstel overgelegde ontwerp vast te stellen, met
inachtneming van de onder beslispunt 4 genoemde wijzigingen.

Samenvatting
Er is een plan ontwikkeld voor de bouw van een nieuwe woning op het perceel
Noordendijk 430, kadastraal bekend gemeente Dubbeldam, sectie I nummer 1189.
Om medewerking aan dit plan te kunnen verlenen moet het vigerende
bestemmingsplan "Dubbeldam" worden herzien. Het ontwerp van deze herziening
heeft zes weken ter inzage gelegen en gedurende deze termijn is één zienswijze
ingediend. Uw raad wordt voorgesteld een beslissing te nemen over de ingekomen
zienswijze en de vaststelling van het bestemmingsplan " S e herziening Dubbeldam,
locatie Noordendijk 430".

Inleiding
Er is een verzoek ingediend om een nieuwe woning op het perceel Noordendijk 430
buiten het bouwvlak te realiseren en de huidige woning te gebruiken als
bijgebouw. Het plan is vanuit stedenbouwkundig oogpunt akkoord bevonden en is
niet in strijd met de natuur- en milieuwetgeving. Bovendien past deze ontwikkeling
binnen het regionale woonbeleid. Het plan is echter in strijd met het geldende
bestemmingsplan Dubbeldam en om medewerking te kunnen verlenen is een
bestemmingsplan -herziening nodig.
Doelstelling
Wij hebben besloten om deze bestemmingsplanherziening in procedure te brengen
en hebben uw raad daarvan door middel van een raadsinformatiebrief, d.d. 21 juni
2016, zaaknr. 1737580 op de hoogte gesteld. Het ontwerpbestemmingsplan
" S e herziening Dubbeldam, locatie Noordendijk 430" heeft met ingang van
3 september tot en met 14 oktober 2016 ter inzage gelegen. Op dit
ontwerpbestemmingsplan is binnen de daarvoor gestelde termijn een zienswijze
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ingediend. Op de in de zienswijze aangevoerde argumenten is in de bijlage
"Beantwoording zienswijze ontwerpbestemmingsplan "5° herziening Dubbeldam,
locatie Noordendijk 430" bij dit voorstel nader ingegaan. Uit deze reactie op de
zienswijze blijkt dat deze ongegrond kan worden verklaard.

Ambtelijk wordt voorgesteld om in artikel 4.2.1 onder a.2 het tekstdeel
"artikel 28.1 onder c.1" te wijzigen in "artikel 28.1, onder c". Het is de bedoeling
dat heel artikel 28.1, onder c niet van toepassing is op dit plan. Daarnaast wordt
voorgesteld om in artikel 4.2.1 onder b van de planregels het tekstdeel "en met
inachtneming van het bepaalde in artikel 5.2.1 onder a.2" te schrappen. De
betreffende verwijzing is overbodig en r bovendien wordt verwezen naar een
artikellid dat niet in de regels is opgenomen.
Wij stellen voor om de zienswijze ongegrond te verklaren en het bestemmingsplan
gewijzigd vast te stellen. Op basis van dit bestemmingsplan kan te zijner tijd
omgevingsvergunning voor de geplande woning worden verleend.

Argumenten
Het vaststellen van het bestemmingsplan is noodzakelijk om de voorgenomen
ontwikkeling uit te kunnen voeren. Voor de beoordeling van de zienswijze
verwijzen wij u naar de bijlage bij dit raadsvoorstel.
Kanttekeningen en risico's
Het niet vaststellen van het bestemmingsplan heeft tot gevolg dat de
voorgenomen ontwikkeling niet kan worden gerealiseerd. Tegen het
vaststellingsbesluit kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tevens kan een verzoek om
voorlopige voorziening wordend ingediend.
Kosten en dekking
Er zijn aan het opstellen c.q. vaststellen van het bestemmingsplan geen financiële
consequenties voor de gemeente verbonden. Met de initiatiefnemer is een
anterieure overeenkomst gesloten die zowel betrekking heeft op vergoeding van de
kosten van het opstellen van het bestemmingsplan als op het planschaderisico.

Duurzaamheid
Er is sprake van nieuwbouw waarbij aan de voor duurzaamheid geldende
voorwaarden dient te worden voldaan. Bij de beoordeling van de
omgevingsvergunning komen de aspecten inzake duurzaamheid nader aan de
orde.
Communicatie en inclusief beleid
De indiener van de zienswijze zullen wij over het besluit van uw raad informeren.
Indien uw raad besluit het bestemmingsplan vast te stellen wordt het
vaststellingsbesluit op de gebruikelijke wijze gepubliceerd.

Tijdspad, vervolg en evaluatie
Na de vaststelling van het bestemmingsplan kan de indiener van de zienswijze
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit
beroepsrecht bestaat ook voor belanghebbenden tegen de bij de vaststelling
aangebrachte wijzigingen.
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Bijlagen
Bij dit voorstel behorende de volgende bijlagen:
- ontwerp besluit;
- beantwoording zienswijze ontwerpbestemmingsplan;
- planboekje met regels en toelichting;
- verbeelding.
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