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Ruimtelijke ordening
Vaststellen bestemmingsplan "De Staart

Sa m e nv a tt in g
Het bestemm ingsplan 'De Staart" is een van de grote bestem mingsplannen van de
vernieuwingsoperatie. Het plan dient voor 1 juli 2013 te worden vastgesteld, omdat
de in dit plangebied geldende bestemm ingsplannen ouder zijn dan 10 jaar. Deze
verplichting vloeit voort uit de Invoeringswet W et ruim telijke ordening.
Het plan is gebaseerd op de Nota van Uitgangspunten, zoals u die op 20 december
2011 vaststelde.
Het ontwerp van het plan heeft voor een ieder ter inzage gelegen. Er zijn
zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt om enkele zienswijzen (gedeeltelijk)
gegrond te verklaren en het bestemm ingsplan gewijzigd vast te stellen.
1. Wat is de aanleiding?
Over dit bestemmingsplan hebben wij u bij brieven d.d. 2 oktober 2012 en
15 januari 2013 geïnform eerd. Het ontwerpbestemm ingsplan heeft van 17 januari
2013 tot en m et 27 februari 2013 voor een ieder ter inzage gelegen. In totaal
hebben elf bedrijven/personen een zienswijze ingediend.
2. Wat wil le n we be re ik en ?
Een actueel bestemmingsplan, dat met name de bestaande bebouwing en functies
regelt. Het plangebied beslaat de bedrijfsterreinen De Staart inclusief de
Oostpoortlocatie en de woongebieden ten zuiden hiervan. Het W antij is de
zuidelijke plangrens.
3. Wa t ga an we da ar vo or d oe n?
Het bestemmingsplan "De Staart" vaststellen.
a. In sp ra ak en c om m un ic at ie
Het voorontwerpbestemm ingsplan is op 9 oktober 2012 digitaal toegezonden naar
de overlegpartners als bedoeld in artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening. De
inspraakronde startte op 11 oktober 2012.
Daarna is het ontwerpbestemmingsplan m et ingang van 17 januari 2013 ter inzage
gelegd en bestond voor een ieder de gelegenheid om gedurende zes weken (tot en
met 27 februari 2013) zienswijzen bij uw raad naar voren te brengen. Van die
mogelijkheid hebben enkele particulieren, scheepswerf Hoebée, Du Pont de
Nemours, N.V. Nederlandse Gasunie, de Kamer van Koophandel, Podiumbouw
Drechtsteden B.V. en Slurink B.V. gebruik gemaakt.
b. Verv olgtra ject be sluitv orm ing
Voor de beoordeling van de zienswijzen verwijzen wij u naar de bijlage bij dit
voorstel. Ons voorstel is om één zienswijze gegrond, twee zienswijzen gedeeltelijk
gegrond en gedeeltelijk ongegrond te verklaren en de overige zienswijzen
ongegrond te verklaren.
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Daarnaast doen wij een voorstel voor een aantal ambtshalve wijzigingen.
Na de vaststelling kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan alleen een belanghebbende
zijn die bij uw raad een zienswijze heeft ingediend of een belanghebbende die
bezwaar heeft tegen in het bestemm ingsplan bij de vaststelling aangebrachte
wijzigingen.
c. Inclusiefbeleid
N.v.t.
d. Ver ant woo rdi ng ext ern e v eil igh eid
Op grond van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de Circulaire
risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen dient het bevoegd gezag bij het te
nemen besluit, i.c. vaststelling van dit bestemmingsplan, verantwoording over de
externe veiligheid af te leggen. In de toelichting op het bestemmingsplan is hieraan
uitgebreid aandacht besteed (hoofdstuk 4.5).
Uit onderzoek blijkt dat voor zowel DuPont als voor het vervoer van gevaarlijke
stoffen over de N3 voldaan wordt aan de norm van het plaatsgebonden risico. Dat
geldt echter niet voor het groepsrisico vanwege DuPont. De waarde van het
groepsrisico van DuPont ligt met 1,46 boven de oriëntatiewaarde en ligt ook boven
de streefwaarde van 0,75 uit de Structuurvisie Dordrecht 2020. Ruimtelijke
maatregelén om het groepsrisico te verlagen, zonder over te gaan tot grootschalige
sloop van bedrijven en woningen, zijn er niet.
Dit bestemmingsplan speelt echter in op de risicosituatie ter plaatse. Als eerste
zorgt het plan er voor dat het groepsrisico van zowel de N3 als het bedrijf DuPont
niet verder kan toenem en. Er worden namelijk geen nieuwe ontwikkelingen
mogelijk gemaakt die kunnen leiden tot een toename het aantal aanwezigen binnen
het plangebied.
Ook m aakt het bestemm ingsplan de vestiging van nieuwe risicorelevante bedrijven
niet mogelijk. Verder wordt met het instellen van zones rondom de N3 en de
Beneden - Merwede geanticipeerd op het tot stand kom en van het basisnet.
Door het nemen van veiligheidsmaatregelen bij het bedrijf DuPont kan het
groepsrisico verlaagd worden. In de vigerende milieuvergunning zijn maatregelen
ter beperking van het groepsrisico, op basis van de best beschikbare technieken,
genoemd, zoals het beperken van het maximum aantal aanwezige
spoorketelwagons met waterstoffluoride. Verder beschikt het bedrijf over een
bedrijfsbrandweer.
In de nabije toekomst wil het bedrijf door verbeteringen aan het spoorbed een
verdere reductie van het groepsrisico bewerkstelligen.
Op grond van zowel het Bevi als de Circulaire heeft de Veiligheidsregio Zuid-Holland
Zuid een adviesrol. In dit kader heeft zij op 4 decem ber 2012 over het plan
geadviseerd. Het advies is als bijlage bij de toelichting gevoegd. De Veiligheidsregio
adviseert onder meer om de spoorbrug over de Beneden -Merwede (Baanhoekbrug)
en/of de spoorbrug over het W antij/fietsbrug Kors Monsterpad geschikt te maken
als calamiteitenroute. Naar deze mogelijkheid zullen wij een onderzoek instellen.
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Met betrekking tot de beheersbaarheid van incidenten kan worden opgemerkt dat
Dordrecht beschikt over een actueel rampenbestrijdingsplan ten behoeve van
DuPont en het bedrijf beschikt over een bedrijfsnoodplan.
Gelet op de ruimtelijke maatregelen in het bestemmingsplan, de door DuPont
getroffen en te treffen m aatregelen en de getroffen maatregelen op het gebied van
beheersbaarheid en zelfredzaamheid achten wij de risico's ten gevolge van DuPont
en het vervoer van gevaarlijke stoffen over de N3 aanvaardbaar.
4. Wa t m a g het k os te n?
De kosten van dit bestem mingsplan zijn reguliere kosten ten laste van de
exploitatie. Kostenverhaal is aan de orde bij de nieuwe bedrijfsbestemming op het
voorterrein van de voorm alige stortplaats Crayestein-W est. De kosten zijn verhaald
met de uitgifte van de grond aan HVC.
Zie overigens in dit verband de voorgestelde am btshalve wijziging voor het
verwijderen van de bouwm ogelijkheden nabij de Merwehal. Deze
bouwmogelijkheden zijn het bedrijfsverzamelgebouw en de botenloods.
5. Fatale beslisdatum
Op grond van het bepaalde in artikel 3.8 lid 1 onder e van de W et ruimtelijke
ordening beslist de gem eenteraad binnen 12 weken na de termijn van ter inzage
ligging over de vaststelling van het bestemm ingsplan. Voor het voorliggende
bestemmingsplan is dat voor 23 mei 2013. W ordt deze datum niet gehaald, dan
zijn er geen ongewenste gevolgen. Voor het plangebied geldt - m et uitzondering
van de Oostpoortlocatie - nam elijk beschermende werking op grond van het
voorbereidingsbesluit De Staart gedeeltelijk d.d. 28 augustus 2012. Het
voorbereidingsbesluit trad op 30 augustus 2012 in werking en geldt een jaar.
Het bestem mingsplan dient voor 1 juli 2013 te worden vastgesteld.
6. Bij dit raadsvoorstel horen de volgende bijlagen:
- ontwerp besluit;
- bijlâge bij raadsvoorstel (beantwoording zienswijzen);
- zienswijzen;
- bijlage NAW -gegevens;
- planboekje met regels en toelichting;
- verbeelding (plankaart).
7. Voorstel
Sam envattend stellen wij u, overeenkomstig bijgaand ontwerp besluit, voor:
1. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de W et ruimtelijke
ordening vast te stellen, omdat de kosten anderszins zijn verhaald;
2. in te stemm en m et het voorstel van ons college d.d. 16 april 2013 en te
bepalen dat het voorstel m et de beoordeling van de zienswijzen onderdeel
uitm aakt van dit besluit;
3. zienswijzen 1. tot en met 11:ontvankelijk te verklaren;
4. zienswijze 3. gegrond te verklaren;
5. zienswijzen 1. en 6. gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond te
verklaren;
6. zienswijzen 2., 4., 5., 7., 8. tot en m et 11 ongegrond te verklaren;
7. naar aanleiding van de zienswijzen de volgende wijzigingen in de verbeelding
aan te brengen:
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a.

8.

opname van de aanduiding bedrijf tot en met categorie 5.1' in de
bestemm ing W ater - Haven bij scheepswerf Hoebée conform
om gevingsvergunningd.d. 20 juli 2012;
b. opname van bestem ming "Leiding - Leidingstrook" aan de oostgrens van
het plangebied ter bescherming van de gastransportielding in het
plangebied Nieuwe Sliedrechtse Biesbosch (i.c. de belemm eringenstrook);
c. verwijderen van de aanduiding "cultuurhistorische waarden' van het
gasontvangstation aan de Grevelingenweg en opname van deze aanduiding
op de brand blustoren op het perceel Grevelingenweg 24a;
naar aanleiding van de zienswijzen de volgende wijzigingen in de regels aan te
brengen:
a. aan artikel 3.4een nieuw sublid c. toevoegen, luidend als volgt: "c. lid 3.1
onder e. en lid 3.2.2 onder e. voor het vergroten van de bouwhoogte en/of
het oppervlak van een bedrijfswoning, mits de vergroting niet meer dan
10% bedraagt.";
b. aan artikel 18.3 de volgende tekst toevoegen: "In afwijking hiervan zijn
uitsluitend de volgende bedrijfsactiviteiten tot ten hoogste de op de
verbeelding aangeduide en de hieronder vermelde m ilieucategorie
toegestaan:
Scheepswerf Hoebée - Merwedestraat 56, 58, 60 en 66-70

Sc heepsbouw- en r epar at i ebedr i jf .
Bedri jfsac tivit eiten zijn vergelijk baar met:
SBI code 351 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven: metalen schepen
> 25 m en/of proefdraaien m otoren >= 1 MW
milieucategorie 5;1, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met
categorie 5.1'.";
9. ambtshalve de volgende wijzigingen in de verbeelding aan te brengen:
a ; verwijderen.van de aanduiding "bedrijfswoning" op het voormalige terrein
van Boskalis;
b. verwijderen van het bouwvlak m et de aanduiding "bedrijf" op het terrein
van de Merwehal (bedrijfsverzam elgebouw);
c. verwijderen van de bestemm ing "Recreatie - Jachthaven" m et
bebouwingsmogelijkheid botenloods - zoals gesitueerd te midden van de
bestemming "Groen" -. en deze bestemming vervangen door de
bestem ming "Groen" met de aanduiding "parkeerterrein" ter plaatse van
de verwijderde aanduiding "bouwvlak";
10. ambtshalve de volgende wijzigingen in de regels aan te brengen:
a. de tekst in artikel '1.34 Detailhandel in volumineuze goederen vervangen
door de volgende tekst: "detailhandel volgens een formule die vanwege de
aard en/of omvang-van de gevoerde artikelen een groot oppervlak nodig
heeft voor de uitstalling, te weten de verkoop van auto's, boten, caravans,
tuininrichtingsartikelen, bouwmaterialen, keukens en sanitair, alsmede
woninginrichtingsartikelen, waaronder meubelen.";
b. aan artikel 3.5.1 een nieuw sublid c. toevoegen, luidend als volgt: "de
afstand tussen tankopslagbedrijven en kegelschepen bedraagt minimaal
1 0 0 m . ';
c. het bepaalde in artikel 7.4 onder b. verwijderen en de letters c. tot en m et
j. wijzigen in de letters b. tot en met i. met bijbehorende gewijzigde
verwijzing. in artikel 7.4 onder c;;
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d.

aan artikel 7.4 een nieuw sublid j. toevoegen, luidend als volgt:
"j. onbebouwde gronden mogen uitsluitend voor parkeerdoeleinden worden
gebruikt. ;
e. in artikel 20.2.3 onder a. 0,25 m " wijzig en in "0,3 m ;
11. het bestem mingsplan De Staart" overeenkom stig het door het college van
Burgemeester en W ethouders bij zijn voorstel overgelegde ontwerp vast te
stellen m et inachtneming van de onder 7., 8., 9. en 10. genoemde wijzigingen.

7

Het college van Burgemeester en W ethouders van' ordrecht
de secretaris
de b u r em ees t er
"i / '
-.

t)
M. M. van der Kraan
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DORDRECHT

BESLUIT

Gemeentebestuur

Nr. 50/985118

Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente
DORDRECHT;
gezien het voorstel d.d. 3 april 2013 inzake concept raadsvoorstel vaststelling
bestem m ingspla n "De Staart;
gelet op de artikelen 3.1, 3.8 en 6.12 W et ruim telijke ordening;

BESLUIT:
de raad voor te stellen:
1.

geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de W et ruimtelijke
ordening vast te stellen, omdat de kosten anderszins zijn verhaald;

2.

in te stemmen m et het voorstel van ons college d.d. 16 april 2013 en te
bepalen dat het voorstel m et de beoordeling van de zienswijzen onderdeel
uitm aakt van dit besluit;

3.

zienswijzen 1. tot en m et 11. ontvankelijk te verklaren;

4.

zienswijze 3. gegrond te verklaren;

5.

zienswijzen 1. en 6. gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond te
verklaren;

6.

zienswijzen 2., 4., 5., 7., 8. tot en m et 11 ongegrond te verklaren;

7.

naar aanleiding van de zienswijzen de volgende wijzigingen in de verbeelding
aan te brengen:
a. opname van de aanduiding "bedrijf tot en met categorie 5.1" in de
bestem ming W ater - Haven' bij scheepswerf Hoebée conform
om gevingsvergunning d.d. 20 juli 2012;
b. opname van bestem ming 'Leiding - Leidingstrook" aan de oostgrens van
het plangebied ter bescherming van de gastransportleiding in het
plangebied Nieuwe Sliedrechtse Biesbosch (i.c. de belemmeringenstrook);
c. verwijderen van de aanduiding "cultuurhistorische waarden" van het
gasontvangstation aan de Grevelingenweg en opname van deze aanduiding
op de brandblustoren op het perceel Grevelingenweg 24a;
naar aanleiding van de zienswijzen de volgende wijzigingen in de regels aan te
brengen:
a. aan artikel 3.4 een nieuw sublid c. toevoegen, luidend als volgt: "c. lid 3.1
onder e. en lid 3.2.2 onder e. voor het vergroten van de bouwhoogte en/of
het oppervlak van een bedrijfswoning, mits de vergroting niet meer dan
10% bedraagt.";
b. aan artikel 18.3 de volgende tekst toevoegen: "In afwijking hiervan zijn
uitsluitend de volgende bedrijfsactiviteiten tot ten hoogste de op de
verbeelding aangeduide en de hieronder vermelde m ilieucategorie
toegestaan:
Scheepswerf Hoebée - Merwedestraat 56, 58, 60 en 66-70

Scheepsbouw- en reparatiebedrijf.
Bedrijfsactiviteiten zijn vergelijkbaar met:
SBI code 351 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven: metalen schepen
> 25 m en/of proefdraaien m otoren >= 1 MW
milieucategorie 5.1, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met
categorie 5.1'.";
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ambtshalve de volgende wijzigingen in de verbeelding aan te brengen:
a. verwijderen van de aanduiding "bedrijfswoning" op het voorm alige terrein
van Boskalis;
b. verwijderen van het bouwvlak m et de aanduiding bedrijf op het terrein
van de Merwehal (bedrijfsverzam elgebouw);
c. verwijderen van de bestemm ing 'Recreatie - Jachthaven' m et
bebouwingsmogelijkheid botenloods - zoals gesitueerd te m idden van de
bestemm ing "Groen" - en deze bestem ming vervangen door de
bestemm ing "Groen' m et de aanduiding "parkeerterrein" ter plaatse van
de verwijderde aanduiding 'bouwvlak";

10. ambtshalve de volgende wijzigingen in de regels aan te brengen:
a. de tekst in artikel 1.34 Detailhandel in volumineuze goederen vervangen
door de volgende tekst: "detailhandel volgens een form ule die vanwege de
aard en/of om vang van de gevoerde artikelen een groot oppervlak nodig
heeft voor de uitstalling, te weten de verkoop van auto's, boten, caravans,
tuininrichtingsartikelen, bouwmaterialen, keukens en sanitair, alsmede
woninginrichtingsartikelen, waaronder meubelen.";
b. aan artikel 3.5.1 een nieuw sublid c. toevoegen, luidend als volgt: "de
afstand tussen tankopslagbedrijven en kegelschepen bedraagt m inimaal
1 0 0 m . ';
c. het bepaalde in artikel 7.4 onder b. verwijderen en de letters c. tot en m et
j. wijzigen in de letters b. tot en m et i. met bijbehorende gewijzigde
verwijzing in artikel 7.4 onder c.;
d. aan artikel 7.4 een nieuw sublid j. toevoegen, luidend als volgt:
"j. onbebouwde gronden mogen uitsluitend voor parkeerdoeleinden worden
gebrui kt.";
e. in artikel 20.2.3 onder a. '0,25 m" wijzigen in "0,3 m ;
11. het bestemm ingsplan "De Staart" overeenkomstig het door het college van
Burgemeester en W ethouders bij zijn voorstel overgelegde ontwerp vast te
stellen m et inachtneming van de onder 7., 8., 9. en 10. genoemde wijzigingen.

Aldus besloten in de vergadering van 16 april 2013.

\

Het college van Burgemeester en W ethouders
de secretaris
de burgemeester

M.M. van der Kraan
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