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Inleiding 
 
Deze bijlage maakt deel uit van het raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan 
“Stadswerven”. Wij geven in deze bijlage een beoordeling van de ingekomen zienswijzen over het 
ontwerp van het bestemmingsplan. 
 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 14 november 2015 tot en met 28 december 2015 voor een 
ieder ter inzage gelegen. Over het ontwerpbestemmingsplan zijn vijf zienswijzen ingediend. ISA 
Beheer B.V. heeft de zienswijze per brief d.d. 17 februari 2015 ingetrokken.  
De vier zienswijzen zijn hieronder samengevat weergegeven, voorzien van een beantwoording en 
een voorstel. 
  
 
Zienswijze 1. E. Barone, initiator burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch 
 

Ontvankelijkheid 

De zienswijze d.d. 11 december 2015 is op tijd ingediend en dus ontvankelijk.   
 

Behandeling zienswijze 1. 

De Stadswerven biedt als ontwikkelingsgebied Dordrecht en de Drechtsteden de kans om het 
maritieme karakter te tonen. Er is behoefte aan een integrale benadering om de verschillende 
initiatieven ruimte te bieden.  
Voor de positie van mobiel/varend erfgoed wordt aandacht gevraagd, mede in relatie tot de nieuwe 
Omgevingswet en het programma Visie Erfgoed & Ruimte. In de Stadswerven zijn twee varende 
monumenten, de Terra Nova en de René Siegfried. Een Franse motor en andere historische 
schepen zouden de ensemblewaarde van de Zuidelijke insteekhaven en Biesboschhal verder 
vergroten. Gepleit wordt om zoveel mogelijk ruimte te scheppen voor ligplaatsen voor historische 
schepen, in het bijzonder voor de René Siegfried en schepen en boten in het kader van maritieme 
leerprojecten.  
De Noordelijke insteekhaven dient behouden te blijven. Het inpassen van karakteristieke 
elementen zou de basis moeten zijn voor het ontwikkelen van nieuwe plannen. Het is waarschijnlijk 
dat de grondexploitatie voor deze bouwgrond drastisch is gedaald. In het vorige bestemmingsplan 
was er ruimte voor hoogbouw van 50 meter; in het ontwerpbestemmingsplan is slechts één 
gebouw met een bouwhoogte van 30 meter langs de oever van de Beneden – Merwede toegestaan. 
Logisch vervolg zou zijn om de Noordelijke insteekhaven te behouden en in te passen. Een 
mogelijkheid is om een ontwerpwedstrijd uit te schrijven. Eén van de opties is het afdammen van 
de haven, met ruimte voor zes waterwoningen. Daarmee behoudt de Stadswerven meer haar 
oorspronkelijke, industriële erfgoed. Hiermee ontstaat ook een stadsstrand met een grote 
recreatieve waarde.  
Het bestemmen van de werkhaven van Stadsbeheer & Constructies naast de Biesboschhal voor 
werkzaamheden aan schepen en projecten kan de Stadswerven ook tot broedplaats van maritiem 
vakmanschap maken. De Biesboschhal zou hierin een centrale rol kunnen innemen. Hiervoor dient 
ruimte te worden opgenomen in het bestemmingsplan.  
Langs de oevers van het Wantij zou ruimte moeten komen voor ligplaatsen voor jachten, waardoor 
niet alle functies in de Zuidelijke insteekhaven worden geprojecteerd. Dit zou ook moeten gelden 
voor boothuizen voor jachten van bewoners. Rijkswaterstaat is bereid over het gebruik van het 
water in het Wantij buiten de vaargeul te praten.   
Voor het boothuis van de KNRM is het noodzakelijk om in het bestemmingsplan een ligplaats op te 
nemen. 
Het voorgaande resulteert in een voorstel voor aanpassing van de regels van de bestemming Water 
en van de verbeelding. 
Het omarmen van het maritieme erfgoed en opname ervan in de integrale ontwikkeling van 
Stadswerven dient ook een economisch belang. Het versterken van de cultuurhistorische 
kwaliteiten heeft een gunstig effect voor recreatie en toerisme. Het water is hierin de belangrijkste 
cultuurdrager.  
 
Beantwoording: 
De gemeente en OCW hebben adviesbureau OpKoers opdracht verstrekt om een integraal 
ontwikkelplan op te stellen, passend bij de nieuwe bestemming van de Stadswerven. Hierin kunnen 
verschillende initiatieven op en rond het water een plek krijgen.  
Met alle initiatiefnemers en betrokkenen is inmiddels gesproken. OpKoers heeft hierdoor een goed 
beeld van de kansen en mogelijkheden voor de Zuidelijke Insteekhaven gekregen. Dit waren fase 0 
en fase 1 van het onderzoek.  
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De vraag is nu waar voor Dordrecht de kansen liggen vanuit haar maritieme karakter en historie. 
Ook bekijkt OpKoers wat de positie en de meerwaarde van Stadswerven en meer specifiek de 
Zuidelijke insteekhaven hierin kunnen zijn.  
De inventarisatie, waarbij de indiener van de zienswijze betrokken is geweest, dient hiervoor als 
input, evenals de overige projecten en ontwikkelingen in relatie tot het water die in en rondom 
Dordrecht plaatsvinden. In de volgende fasen van het onderzoek (fase 2: afwegingskader, en fase 
3: ontwikkelplan) zal met de betrokkenen verkend worden of en hoe de invulling van de Zuidelijke 
Insteekhaven gestalte kan krijgen op een manier die recht doet aan de ambitie van Dordrecht, de 
betekenis van de Zuidelijke insteekhaven en de kansen en mogelijkheden die een aantal van de 
initiatiefnemers hebben aangedragen. Op 4 april 2016 vindt overleg plaats met de initiatiefnemers 
om de mogelijkheden te verkennen van een coöperatieve gebiedsontwikkeling. 
In dit verband is van belang dat de bestemming Water van onderhavig bestemmingsplan (artikel 
14 van de regels) ruim is opgezet. In de Zuidelijke insteekhaven zijn ligplaatsen voor woon- en 
bedrijfsschepen en/of andere schepen, zoals museumschepen, onder voorwaarden mogelijk.  
Het bestemmingsplan verzet zich dus niet tegen de idee van vestiging van mobiel/varend erfgoed 
in de Zuidelijke insteekhaven. Ter plekke kan een haven worden gerealiseerd.  
Buiten deze insteekhaven zijn er ook mogelijkheden voor ligplaatsen. Hiervoor is echter wel een 
omgevingsvergunning nodig (op grond van een zogenaamde binnenplanse afwijkingsbevoegdheid), 
zodat een afweging van belangen kan plaatsvinden. Rijkswaterstaat wordt om advies gevraagd.  
Het bestemmingsplan Stadswerven is gebaseerd op besluitvorming van de gemeenteraad over de 
ontwikkeling van het gebied Stadswerven, te weten het Masterplan Stadswerven (2009), het 
Stedenbouwkundig Plan (2010), het Beeldregieplan (2010) en Richting Kiezen (2013). In deze 
plannen wordt de Noordelijke insteekhaven gedempt.  
In het geldende bestemmingsplan is inderdaad bebouwing met een hoogte-accent mogelijk. Voor 
het overige geldt een maximale bouwhoogte van 30 meter. In het ontwerpbestemmingsplan is 
langs de Beneden – Merwede bebouwing mogelijk tot maximaal 30 meter. Dit hoeft niet één 
gebouw te zijn. In het kader van Richting Kiezen is het aantal woningen naar beneden bijgesteld. 
Er hoeft dan minder in de hoogte te worden gebouwd. Dit heeft vanzelfsprekend gevolgen gehad 
voor de grondexploitatie.  
Het verder bijstellen van de plannen, bijvoorbeeld door de Noordelijke insteekhaven open te 
houden, vergt onderzoek naar onder meer de financiële gevolgen en de verkeersstructuur. Een 
dergelijke grote ingreep in het Stedenbouwkundig Plan is nu, bij de actualisatie van het 
bestemmingsplan De Stadswerven, niet aan de orde.  
De werkhaven bij de Biesboschhal is bestemd tot Water en zal niet worden gedempt. De directe 
omgeving ervan wordt tot Woongebied bestemd. Het doel is om de Stadswerven in een 
aantrekkelijk woongebied te transformeren, waarbij de relatie met het water een belangrijke rol 
vervult. Voor bedrijfsmatige werkzaamheden aan schepen bestaat, ter bescherming van het woon- 
en leefklimaat, dan ook geen ruimte. In de Biesboschhal zijn meerdere functies mogelijk, zoals 
horeca, detailhandel en lichte bedrijvigheid.  
Vanwege de doorvaarbaarheid van het Wantij zijn geen boothuizen en havens toegestaan. Steigers 
e.d. zijn wel mogelijk. Dit is in de bestemming Water geborgd.  
Voor het boothuis van de KNRM is met een omgevingsvergunning d.d. 19 mei 2014 van het 
geldende bestemmingsplan De Stadswerven afgeweken. De ligplaats is tijdelijk vanwege de 
voorgenomen ontwikkeling van de directe omgeving tot woongebied. Het boothuis is dan ook niet 
bestemd. Het bestemmingsplan biedt door middel van een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid 
(omgevingsvergunning) echter wel de mogelijkheid voor plaatsing van een boothuis met 
bemanningsverblijf elders in dit gebied.  
Het voorgaande geeft dan ook geen aanleiding om de regels en/of verbeelding van het 
bestemmingsplan Stadswerven bij te stellen.  
 
Voorstel: 
Wij stellen u voor om zienswijze 1. ongegrond te verklaren.  
 
 
Zienswijze 2. Stichting De Binnenvaart 
 
Ontvankelijkheid 

De zienswijze d.d. 2 december 2015 is op tijd ingediend en dus ontvankelijk.   
 
Behandeling zienswijze 2. 

Verzocht wordt om ruimte te reserveren voor het museumschip de "René Siegfried" en de "LASH-
bak CGS 6013" met het eerste en enige Binnenvaartmuseum. Zij ligt afgemeerd aan de noordelijke 
Wantijoever aan de kade ten zuiden van de Biesboschhal.  
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Verzocht wordt om artikel 14.1 aan te passen, zodat aan de noordelijke Wantijoever ruimte komt 
voor ligplaatsen van museumschepen, historische schepen en eventueel jachten. Dan kan een 
permanente omgevingsvergunning worden aangevraagd.  
Dit is één van de voorwaarden om te participeren in het Burgerinitiatief "Leefwerf De Biesbosch". 
De stichting zou daarin de Franse motor aanschaffen, een centraal publiek toegankelijk schip. Dit 
icoon zou samen met de "René Siegfried" boegbeelden van de Stadswerven kunnen worden. 
Verwezen wordt naar een brief van 15 mei 2015 met de voorwaarden voor deelname aan het 
Burgerinitiatief.  
De stichting wenst in de Stadswerven een Binnenvaart documentatiecentrum te realiseren van 500 
m2. Een optie is de Biesboschhal of een nieuw gebouw.  
 
Beantwoording: 
Het museumschip de "René Siegfried" is eind 2011 circa 50 meter verplaatst naar de huidige 
locatie. De eigenaar van het schip heeft een omgevingsvergunning en een 
ligplaatsvergunning tot 1 januari 2020. Daarna is deze locatie mogelijk nodig voor de 
verdere ontwikkeling van Stadswerven. Het museumschip maakt ook deel uit van het onderzoek 
van OpKoers. 
Het bestemmingsplan biedt door middel van een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid 
(omgevingsvergunning, bestemming Water, artikel 14.6) de mogelijkheid voor ligplaatsen buiten 
de Zuidelijke insteekhaven. Hierdoor kan een belangenafweging plaatsvinden. Zie ook de 
beantwoording van zienswijze 1. De reden voor de opname van deze bevoegdheid is het bieden 
van flexibiliteit.  
In de Biesboschhal zijn onder meer een museum en educatieve voorzieningen toegestaan. Deze 
functies kunnen ook elders in het plangebied met toepassing van een binnenplanse 
afwijkingsbevoegdheid mogelijk worden gemaakt. Het gaat hierbij om gronden met de bestemming 
Woongebied, artikel 17.6.  
Het voorgaande geeft dan ook geen aanleiding om de regels en/of verbeelding van het 
bestemmingsplan Stadswerven bij te stellen.  
 
Voorstel: 
Wij stellen u voor om zienswijze 2. ongegrond te verklaren.  
 
 
Zienswijze 3. Mees Ruimte & Milieu namens Struyk Verwo Infra (SVI), Merwedestraat 40, 
Dordrecht 
  
Ontvankelijkheid 

De zienswijze d.d. 17 december 2015 is op tijd ingediend en dus ontvankelijk.   
 

Behandeling zienswijze 3. 

Na de inspraakronde is advies ingewonnen bij DPA Cauberg Huygen over de vraag of het nieuwe 
bestemmingsplan de bedrijfsvoering van Struyk Verwo Infra beperkt. Dit advies maakt integraal 
onderdeel uit van de zienswijze. De gronden zijn de volgende: 
1.  bij de berekening van de geluidsbelasting van industrielawaai dient niet uitgegaan te 

worden van de cumulatie van de momenteel vergunde rechten aan bedrijven, maar van de 
maximale geluidsruimte binnen de geluidzone; 

2.  er is niet beoordeeld of door het realiseren van nieuwe woningen binnen de huidige 
zonegrenswaarden van bestaande woningen en zonegrens, de bedrijfsvoering wordt 
ingeperkt doordat bijvoorbeeld door wijziging van richtingsafhankelijke bronnen en/of 
lokale afscherming van bronnen bij de bestaande woningen voldaan kan worden aan de 
grenswaarden, terwijl dit bij nieuwe woningen tot een hogere geluidsimmissie leidt dan nu 
is beschouwd; 

3.  een beoordeling van de maximale geluidsniveau's (pieken) ten gevolge van de 
bedrijfsvoering van SVI ontbreekt; 

4.  ten onrechte is de aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder toegepast bij de cumulatie; 
5.  voor woningblok Woongebied-5 is voor industrielawaai een geluidsbelasting vastgesteld van 

61  dB(A), waardoor de grenswaarden worden overschreden en geen hogere grenswaarde 
kan worden vastgesteld. Een voorwaardelijke verplichting voor dove gevels is noodzakelijk, 
omdat in dit geval niet voldaan kan worden aan artikel 23.1 van het 
ontwerpbestemmingsplan; 

6.  een beoordeling van een goed woon- en leefklimaat ontbreekt, mede gezien het feit dat 
een beoordeling van de piekbelasting ontbreekt, ten onrechte de aftrek van art. 110 Wgh is 
toegepast en een voorwaardelijke verplichting voor woonblok Woongebied-5 ontbreekt. 
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Beantwoording: 
1). Bij de berekening van de geluidsbelasting heeft de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (hierna: 
OZHZ) gebruik gemaakt van het zonebeheermodel op basis van het zonebeheerplan voor het 
industrieterrein De Staart. In dit model zijn de rechten van de bedrijven geborgd en is rekening 
gehouden met geluidreserveringen. De geluidruimte en –verdeling zijn juridisch verankerd in het 
bestemmingsplan De Staart.  
Binnen de geluidzone is in westelijke en zuidwestelijke richting geen geluidruimte meer 
beschikbaar. Dit is het deel van de geluidzone dat relevant is voor Struyk Verwo Infra (hierna: 
SVI). De conclusie is dat met de vastgestelde geluidverdeling de geluidzone maximaal is opgevuld.  
 
2). De bedrijfsvoering van SVI zal door dit woningbouwblok (bestemming Woongebied – 5, WG -5, 
gelegen tussen het Wervenpark en de Papendrechtsestraat) niet worden beperkt. Dit is de 
conclusie van extra onderzoek van de OZHZ (toegevoegd aan het milieuadvies, zie bijlage 1.a. bij 
de toelichting). Hierin is berekend wat de gevolgen zijn van reflectie van industrielawaai op de 
gevel van dit nieuwe bouwblok (uitgaande van de maximale omvang en maximale bouwhoogte). 
Bij de woningen aan de Merwedestraat zal een lichte toename (0,5 dB) van geluid optreden. De 
vastgestelde MTG-waarden (maximaal toelaatbare geluidbelastingen) worden echter op geen enkel 
punt overschreden. Op de geluidzone heeft dit woningbouwblok geen nadelig effect. Voor het 
bedrijf zijn er dus geen gevolgen.  
 
3.) SVI valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. Hierin zijn maximale 
geluiddrukniveaus (dit zijn piekbelastingen) opgenomen. Voor de beoordeling of het bedrijf hieraan 
voldoet zijn de woningen aan de Merwedestraat maatgevend. Die zijn namelijk gelegen op een 
afstand van 35 meter van het bedrijf. Woningbouwblok WG–5 is op 65 meter geprojecteerd.  
Daarnaast is voldoende gevelwering van de nieuwe woningen geborgd. Op grond van het 
Bouwbesluit bedraagt de minimale geluidwering van woonbebouwing namelijk 20 dB.  
Bovendien is de geluidbelasting vanwege het industrieterrein en het verkeerslawaai dusdanig dat 
de oost- en zuidgevels van bouwblok WG-5 doof uitgevoerd moeten worden. Dit is een gevel 
zonder te openen delen, uitzonderingen daargelaten. Voorgesteld wordt om deze verplichting 
expliciet in het bestemmingsplan op te nemen. Deze (voorwaardelijke) verplichting beperkt zich tot 
geluidgevoelige functies, zoals wonen.  
 
4). Dit is een terechte opmerking. Om meer inzicht te verschaffen in de gecumuleerde 
geluidbelasting heeft de OZHZ een extra berekening uitgevoerd, exclusief de aftrek. Ook deze 
berekening is toegevoegd aan het milieuadvies voor dit bestemmingsplan.  
De gecumuleerde geluidbelasting vanwege alle bronnen en bronsoorten bedraagt 66 dB voor 
bouwblok WG–6 (gelegen tussen de Biesboschhal en de Oranjelaan). Door in het ontwerp met deze 
situatie rekening te houden, kunnen voor het aspect geluid toch kwalitatief goede woningen 
worden gerealiseerd. Daarbij wordt rekening gehouden met voldoende gevelwering, een geluidluwe 
zijde, een geluidluwe buitenruimte, de woningindeling en de afschermende werking van de 
eerstelijns bebouwing. Deze aspecten zijn als voorwaarden aan het hogere waarden besluit 
verbonden. Daarmee wordt voldaan aan het gemeentelijk hogere waardenbeleid en wordt de 
gecumuleerde geluidsituatie bij de realisatie van de nieuwe woningen aanvaardbaar geacht. 
De gecumuleerde geluidbelasting vanwege alle bronnen en bronsoorten bedraagt 69 dB voor 
bouwblok WG–5. De geluidbelasting vanwege het industrieterrein en het verkeerslawaai is 
dusdanig dat de oost- en zuidgevel van de bebouwing binnen WG-5 doof uitgevoerd moeten 
worden. Dit wordt geborgd in het bestemmingsplan. Daarmee wordt de gecumuleerde 
geluidsituatie bij de realisatie van nieuwe geluidgevoelige functies aanvaardbaar geacht. 
 
Het akoestisch onderzoek (milieuadvies) is op dit punt aangevuld. Zie bijlage 1.a. bij de toelichting.   
 
5). Zie het tweede deel van de beantwoording onder 3). 
 
6). De toelichting op het bestemmingsplan (hoofdstuk 4.7.2) is op dit punt aangevuld.  
 
Voorstel: 
Wij stellen u voor om zienswijze 3. gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond te verklaren.  
De gegrondverklaring betreft: 

• het niet beoordelen van de vraag of de bedrijfsvoering van Struyk Verwo door de nieuwe 
woningen in bouwblok Woongebied-5 wordt beperkt; nader onderzoek toont aan dat dit 
niet het geval is; 

• opname van de (voorwaardelijke) verplichting dat de geluidsgevoelige functies in bouwblok 
Woongebied-5 van een zogenaamde dove gevel worden voorzien; 
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• het aanvullen van het akoestisch onderzoek met berekeningen van de gecumuleerde 
geluidbelasting zonder aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder; 

• het verder onderbouwen van een goed woon- en leefklimaat ter plaatse van bouwblok 
Woongebied-5. 

 
 
Zienswijze 4. Evides Waterbedrijf 
 
Ontvankelijkheid 

De zienswijze d.d. 21 december 2015 is op tijd ingediend en dus ontvankelijk.   
 
Behandeling zienswijze 4. 

Binnen het plangebied zijn twee transportleidingen, die van essentieel belang zijn voor de 
watervoorziening. De stalen transportwaterleiding met een diameter van 600mm is bestemd 
(dubbelbestemming "Leiding – Leidingstrook"). Verzocht wordt om de asbestcement 
transportwaterleiding met een diameter van 500mm ook te bestemmen (met 4 meter aan 
weerszijden van de hartlijn). Verzocht wordt om de dubbelbestemming Leiding – Water. 
 
Beantwoording: 
Ook de transportleiding met een diameter van 500mm is planologisch gezien relevant. Om deze 
reden wordt voorgesteld om deze leiding te bestemmen. Uit het oogpunt van uniformiteit en gelet 
op de systematiek in dit bestemmingsplan wordt voorgesteld om hiertoe de bestemming "Leiding – 
Leidingstrook" te benutten in plaats van de door Evides voorgestelde bestemming "Leiding – 
Water".  
 
Voorstel: 
Wij stellen u voor om zienswijze 4. gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond te verklaren.  
De gegrondverklaring betreft het bestemmen van de transportwaterleiding.  
 
 
Samenvatting 

Wij stellen u voor om: 
1. zienswijzen 1. tot en met 4. ontvankelijk te verklaren. 
2. zienswijze 1. ongegrond te verklaren.                        
3. zienswijze 2. ongegrond te verklaren.                        
4. zienswijze 3. gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond te verklaren. 

De gegrondverklaring betreft: 
• het niet beoordelen van de vraag of de bedrijfsvoering van Struyk Verwo door de 

nieuwe woningen in bouwblok WG-5 wordt beperkt; nader onderzoek toont aan dat 
dit niet het geval is; 

• opname van de (voorwaardelijke) verplichting dat de geluidsgevoelige functies in 
bouwblok WG-5 van een zogenaamde dove gevel worden voorzien; 

• het aanvullen van het akoestisch onderzoek met berekeningen van de 
gecumuleerde geluidbelasting zonder aftrek ex artikel 110g Wet geluidhinder; 

• het verder onderbouwen van een goed woon- en leefklimaat ter plaatse van 
bouwblok WG-5. 

5. zienswijze 4. gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond te verklaren. 
De gegrondverklaring betreft het bestemmen van de transportwaterleiding.  

 
 
Ambtshalve wijzigingen 

1. Voorgesteld wordt om de geluidzone van industrieterrein De Staart iets in westelijke 
richting te verleggen. Uit nader onderzoek van de OZHZ blijkt namelijk dat ten noorden 
van zonepunt 1 een kleine overschrijding van de zone plaatsvindt (punt op het water). Met 
het verleggen van de zone, grotendeels over tot Water bestemd gronden, wordt dit 
knelpunt opgelost en ontstaat er in (noord)westelijke richting enige nieuwe geluidruimte.  

2. Jurisprudentie over het verwijzen naar beleidsregels in bestemmingsplannen vereist dat in 
artikel 23.6 (Parkeren, laden en lossen) wordt verwezen naar de "Beleidsregels parkeren 
bij nieuwbouwprojecten". In dit artikel wordt tegelijk bepaald dat deze beleidsregels 
gedurende de planperiode kunnen wijzigen.  

3. In de artikelen 24.3 (Detailhandel) en 24.5 (Kantoren) is abusievelijk verwezen naar de 
bestemming Gemengd-2 in plaats van de bestemming Gemengd-1 (Biesboschhal). Dit 
wordt hersteld.  
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4. In deelgebied B - Noord ("de Erven", bestemming Woongebied-2) is verdere detaillering 
door middel van bouwvlakken, de bestemming Verkeer en maximale bouwhoogtes 
mogelijk. De bouwplannen zijn bekend. Met het oog op het beheer van het gebied is dit 
wenselijk. Daarnaast worden er minder woningen gebouwd dan in het traject Richting 
Kiezen vastgesteld, namelijk 159 in plaats van 178 woningen.  

5. In deelgebied A ("de Punt", bestemming Woongebied-1) zullen meer woningen worden 
gebouwd dan in het traject Richting Kiezen voorzien. Voorgesteld wordt om het maximum 
aantal woningen (i.c. 166) met 19 woningen te verhogen. Dit is het aantal dat in 
deelgebied B niet wordt gebouwd. Hiermee blijft het maximum aantal woningen in het 
plangebied gelijk.  

6. In deelgebied B – Zuid is het bouwplan voor het appartementengebouw aan de westzijde 
aangepast. Dit leidt tot een geringe verschuiving van het bouwvlak en de 
hoogtescheidingslijn.   

7. Waterwoning W1 (de meest westelijk gesitueerde waterwoning) schuift 50 cm op naar het 
westen; het bouwvlak wordt hierop aangepast. 

8. De aanduiding "gemengd" binnen de bestemming Wonen-1 is abusievelijk niet op een deel 
van het hoekgebouw Noorderhoofd gelegd. Met deze aanduiding kunnen op de begane 
grond verschillende niet-woonfuncties worden gevestigd, een en ander conform het 
geldende bestemmingsplan. Dit wordt gecorrigeerd. 

 
Samenvattend stellen wij u voor om: 

1. de verbeelding van het bestemmingsplan op de volgende onderdelen gewijzigd vast te 
stellen:  

a. het bestemmen van de transportwaterleiding van 500 mm onder de Oranjelaan tot 
Leiding – Leidingstrook; 

b. het verleggen van de geluidzone van industrieterrein De Staart in westelijke 
richting (grotendeels over de bestemming Water); 

c. opname van gedetailleerde bouwvlakken en maximale bouwhoogtes, de 
bestemming Verkeer en de aanduiding "onderdoorgang" binnen het noordelijke 
deelgebied van de bestemming Woongebied-2; 

d. het in geringe mate verruimen van het bouwvlak en verschuiven van de 
hoogtescheidingslijn in de zuidwestelijke hoek van het deelgebied met de 
bestemming Woongebied-2; 

e. het met 50 cm verschuiven van het bouwvlak van de meest westelijke gesitueerde 
waterwoning, in westelijke richting; 

f. de aanduiding "gemengd" van de bestemming Wonen-1 verleggen/verruimen met  
een deel van het hoekgebouw Noorderhoofd. 

 
2. de regels van het bestemmingsplan op de volgende onderdelen gewijzigd vast te stellen:  

a. in artikel 17.5 onder a.1. "166" wijzigen in "185"; 
b. in artikel 17.5 onder a.2. "178" wijzigen in "159"; 
c. in artikel 18.1 de zinsnede "een waterleiding (doorsnede 60 cm)" vervangen door 

de zinsnede "waterleidingen (doorsnedes 50 cm en 60 cm)";  
d. aan artikel 23.1 de volgende zin toevoegen: "Indien niet aan het bepaalde onder a. 

en b. wordt voldaan, is de realisatie van geluidgevoelige functies alleen mogelijk 
indien de gevel als een zogenaamde dove gevel, zoals bedoeld in artikel 1b vierde 
lid Wet geluidhinder, wordt uitgevoerd.";  

e. in artikel 23.6.1 de zinsnede "op dat moment geldende beleidsregels" vervangen 
door de zinsnede "Beleidsregels parkeren bij nieuwbouwprojecten"; 

f. aan artikel 23.6.1 de volgende zin toevoegen: "Indien deze beleidsregels 
gedurende de planperiode worden gewijzigd, wordt rekening gehouden met de 
wijziging.";  

g. in de artikelen 24.3 en 24.5 "Gemengd – 2" wijzigen in "Gemengd – 1". 


