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Dordrecht
Nr. 2360668

Raadsgriffie
Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT

De RAAD van de gemeente Dordrecht;
gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van dinsdag
3 september 2019 inzake le herziening bestemmingsplan Stadspolders,
locatie Loswalweg 2;
gelet op artikel 160, lid 1 onder b van de Gemeentewet;
gelet op de artikelen 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening;
overwegende dat;
• het plan in ontwerp met ingang van 20 mei 2019 tot en met 1 juli 2019 ter
inzage heeft gelegen;
• tegen het ontwerp drie zienswijzen zijn ingediend, waarvan er een weer is
ingetrokken.

besluit:

1.

geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vastte
stellen, omdat de kosten anderszins zijn verhaald;

2.

te bepalen dat de Nota beantwoording zienswijze bestemmingsplan l e
herziening Stadspolders, locatie Loswalweg 2, onderdeel uitmaakt van dit
besluit;

3.

zienswijzen 1, 3, 4, 5 en 6 van Reclamanten 1 en 2 ongegrond te verklaren;

4.

zienswijze 2 van Reclamanten 1 en 2 gegrond te verklaren;

5.

naar aanleiding van zienswijze 2 van Reclamanten 1 en 2 de volgende wijziging
in de regels aan te brengen, inhoudend dat artikel 3.2.4 gewijzigd wordt van
"het oprichten van één dienstwoning voor het beheer van het gehele complex is
binnen de bestaande bebouwing toegestaan tot een inhoud van 350 m 3" in
"binnen het bouwvlak mag één dienstwoning worden opgericht met een
maximale inhoud van 350 m 3, een kantoor met een maximale oppervlakte van
140 m 2 bvo en een horecabedrijf met een maximale oppervlakte van 210 m 2
bvo"\

6.

naar aanleiding van zienswijze 2 van Reclamanten 1 en 2 de artikelen 3.3.1 en
3.3.2 te verwijderen vanwege de wijziging in artikel 3.2.4;

7.

ambtshalve de verbeelding aan te passen voor wat betreft de plangrens en de
functieaanduiding 'parkeerterrein';

8.

het bestemmingsplan l e herziening Stadspolders, locatie Loswalweg 2
overeenkomstig het door het college van Burgemeester en Wethouders bij zijn
voorstel overgelegde ontwerp vast te stellen met inachtneming van de
bovengenoemde wijzigingen.
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