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Begrotingsprogramma Ruimtelijke ordening en Wonen
Betreft Vaststellen bestemmingsplan ' 4 e herziening Dubbeldam, locatie Plusmarkt'

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 het voorstel met de beoordeling van de zienswijzen onderdeel

uitmaakt van dit besluit;
3. zienswijzen 1. tot en met 7. ontvankelijk te verklaren;
4. zienswijzen 1. tot en met 4. ongegrond te verklaren;
5. zienswijzen 5. en 6. gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond te

verklaren;
6. naar aanleiding van zienswijze 5. het aanbrengen van een afscherming op de

perceelscheiding met een geluidreductie van minimaal 7 dB met een
bouwhoogte van maximaal 3 meter, in de regels op te nemen;

7. naar aanleiding van zienswijze 6. de bouwhoogte te verlagen, zodat de
supermarkt, behoudens de kantoorruimten en de kantine, alleen op de begane
grond mogelijk wordt gemaakt;

8. in de toelichting de oppervlakten van de supermarkt en de parkeerberekening
aan te passen en op de analoge verbeelding 'V' te verklaren als 'Verkeer';

9. zienswijze 7. voor kennisgeving aan te nemen;
10. ambtshalve de volgende wijzigingen in de verbeelding aan te brengen:

a. de aanduiding voor het 'wonen' boven de supermarkt kan kleiner worden
aangegeven;

b. er wordt een afzonderlijke aanduiding voor de kantoorruimten en de
kantine boven de supermarkt opgenomen;

c. de bergingen voor woningen boven de supermarkt worden in de verbeelding
met een aanduiding opgenomen;

11. ambtshalve de volgende wijzigingen in de regels aan te brengen:
a. in de bestemming 'Detailhandel' wordt opgenomen dat ter plaatse van de

aanduiding 'k' op de verdieping kantoorruimten en de kantine ten behoeve
van de supermarkt zijn toegestaan;

b. in de bestemming 'Detailhandel' wordt opgenomen dat ter plaatse van de
aanduiding 'bg' bergingen ten behoeve van de woningen boven de
supermarkt zijn toegestaan, tot een bouwhoogte van maximaal 3 meter;

c. in de bestemming 'Verkeer' wordt opgenomen dat het parkeerterrein pas in
gebruik mag worden genomen nadat aan de zijde van de aansluitende
woonpercelen een afscherming is geplaatst met een geluidreductie van
minimaal 7 dB en een bouwhoogte van maximaal 3 meter.

12. het bestemmingsplan " 4 e herziening Dubbeldam, locatie Plusmarkt"
overeenkomstig ons bij dit voorstel overgelegde ontwerp vast te stellen met
inachtneming van de onder 10. en 11. genoemde wijzigingen.
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Pagina 1/3
Papler

FS(' FSC" CO 13230



Datum 13 december 2016

Ons kenmerk SO/1755696

Samenvatting
Er is een plan ontwikkeld voor de uitbreiding van de Plus supermarkt aan het
Damplein. In samenhang daarmee wordt aan de Dubbeldreef een nieuw
parkeerterrein aangelegd. Het plan past niet geheel binnen de in het geldende
bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheid. Om de uitbreiding ter plaatse
mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan opgesteld; het
bestemmingsplan ' 4 e herziening Dubbeldam, locatie Plusmarkt' .

Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft voor iedereen zes weken ter inzage
gelegen. Uw raad wordt voorgesteld een beslissing te nemen over de ingekomen
zienswijzen en het bestemmingsplan '4e herziening Dubbeldam, locatie Plusmarkt'
vast te stellen.

Inleiding
Over het ontwerpbestemmingsplan '4e herziening Dubbeldam, locatie Plusmarkt'
hebben wij uw raad per brief van 24 mei 2016 geïnformeerd. Het
ontwerpbestemmingsplan heeft van 28 mei 2016 tot en met 8 juli 2016 voor
iedereen ter inzage gelegen. Er zijn zeven zienswijzen ingediend.
Ons voorstel is de zienswijzen deels ongegrond en deels gegrond te verklaren. Eén
zienswijze kan voor kennisgeving worden aangenomen. Daarnaast stellen wij voor
het bestemmingsplan op enkele onderdelen gewijzigd vast te stellen.
Voor de inhoud en beoordeling van de zienswijzen en de voorgestelde ambtshalve
wijzigingen verwijzen wij uw raad naar de bijlage bij dit raadsvoorstel.

Doelstelling
Op basis van dit bestemmingsplan kunnen te zijner tijd omgevingsvergunningen
worden verleend voor de uitbreiding van de supermarkt en de aanleg van het
parkeerterrein.

Argumenten
Het vaststellen van het bestemmingsplan is nodig om de voorgenomen ontwikkeling
te kunnen uitvoeren. Voor de beoordeling van de zienswijzen en de voorgestelde
ambtshalve wijzigingen verwijzen wij uw raad naar de bijlage bij dit raadsvoorstel.

Kanttekeningen en risico's
Het niet vaststellen van het bestemmingsplan heeft tot gevolg dat de voorgenomen
ontwikkelingen niet kunnen worden uitgevoerd.

Kosten en dekking
Er zijn aan het opstellen van het bestemmingsplan geen financiële consequenties
verbonden. Er is met initiatiefnemer een anterieure overeenkomst gesloten.

Duurzaamheid
In de toelichting van het bestemmingsplan is aandacht besteed aan het aspect
duurzaamheid.

Communicatie en inclusief beleid
Degenen die een zienswijze hebben ingediend zullen wij over het besluit van uw
raad informeren. Daarnaast wordt het besluit van uw raad op de gebruikelijke wijze
gepubliceerd.
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Ons kenmerk SO/1755696

Tijdspad, vervolg en evaluatie
Na de vaststelling van het bestemmingsplan kan een belanghebbende, die bij uw
raad een zienswijze heeft ingediend, beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit beroepsrecht bestaat ook voor
belanghebbenden tegen de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen.

Bijlagen
Bij dit voorstel behoren de volgende bijlagen:
- ontwerp besluit;
- beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan;
- planboekje met regels en toelichting;
- verbeelding.

Het college van Burgemeester en Wethouders
de secretaris de burgeMeester

M.M. van der Kraan M.IBrok
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Bijlage  
 
Behorende bij het raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan “4e herziening 
Dubbeldam, locatie Plusmarkt” 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan “4e 
herziening Dubbeldam, locatie Plusmarkt” 
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Inleiding 
 
Deze bijlage maakt deel uit van het raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan “4e 
herziening Dubbeldam, locatie Plusmarkt”. Wij geven in deze bijlage een beoordeling van de 
ingekomen zienswijzen over het ontwerp van het bestemmingsplan. 
 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 28 mei 2016 tot en met 8 juli 2016 voor een ieder ter 
inzage gelegen. Over het ontwerpbestemmingsplan zijn zeven zienswijzen ingediend.  
De zes zienswijzen zijn hieronder samengevat weergegeven, voorzien van een beantwoording en 
een voorstel. 
  
 
Zienswijze 1, 2 en 3.  
 
Ontvankelijkheid 
De zienswijzen 1 en 2 d.d. 4 juli en de zienswijze 3 d.d. 6 juli 2016, zijn op tijd ingediend en dus 
ontvankelijk.   
 
Behandeling zienswijzen 1 , 2 en 3.  
De volgende zienswijzen zijn ingediend: 

1. Vrees voor opnieuw meer overlast van deze supermarkt, die nu al twee maal is uitgebreid 
met grote overlast en schade aan de woningen en de straten; 

2. Met het nieuwe plan, 24 uur per dag de mogelijkheid te lossen, zal de overlast wederom 
toenemen; 

3. Extra parkeerplaatsen op een plek waar woningbouw was voorzien zorgt voor overlast door 
verkeersdrukte, lawaai, stank van uitlaatgassen direct tegen de tuinen, nog meer 
zwerfafval;  

4. In zienswijze 3 is daar nog aan toegevoegd: men maakt zich ernstig zorgen over de 
vervuilde grond die zich op het terrein bevindt.  

 
 
Beantwoording: 

1. Deze vijf reclamanten wonen aan de Damstraat, waarvan vier (vanaf de Dubbelsteynlaan 
West/Rechte Zandweg gezien) voorbij de Dubbeldreef. De bevoorrading van de supermarkt 
in de huidige situatie gaat van de Dubbelsteynlaan West/Rechte Zandweg en de 
Dubbeldreef naar de achterzijde van de supermarkt. In de nieuwe situatie gaat de 
bevoorrading op andere wijze en wordt geen gebruik gemaakt van de hiervoor beschreven 
route.  
Dat de straten gebruikt worden door personenauto's behoort bij de functie van dergelijke 
straten en is vergelijkbaar met het verkeer in vele andere straten. Er is geen aanleiding te 
veronderstellen dat daarvoor grote overlast van uitgaat en schade aan woningen zal 
veroorzaken; 

2. Zoals onder 1 beschreven is er sprake van een andere route. Er is geen enkele supermarkt 
waar 24 uur per dag wordt bevoorraad en dat is ook bij deze supermarkt niet het geval. De 
supermarkt zal, inclusief de bevoorrading, moeten voldoen aan de eisen van het 
Activiteitenbesluit en zoals in de toelichting op bestemmingsplan beschreven, kan aan die 
eisen (regels) worden voldaan; 
Voor de volledigheid wordt gemeld dat het Activiteitenbesluit landelijke regelgeving is, 
waaraan moet worden voldaan.   

3. Het is juist dat op de locatie aan de Dubbeldreef al vele jaren een woningbouwplan is 
voorzien (al opgenomen bestemmingsplan uit 2005). Het is echter niet tot concrete 
planvorming gekomen en de eigenaar is bereid een gedeelte van deze gronden te verkopen 
ten behoeve van de aanleg van een parkeerterrein.  De oorspronkelijke reservering voor 
woningbouw zou de bouw van ca. acht woningen te gevolg kunnen hebben, waarvoor 
eveneens parkeren op eigen terrein nodig is (norm van 1,8 parkeerplaats per woning is ca. 
15 parkeerplaatsen). Er kon tot een hoogte van 10 m worden gebouwd (drie bouwlagen).  
Ook hier kan de opmerking worden gemaakt dat moet worden voldaan aan het 
Activiteitenbesluit en dat uit de toetsing is gebleken dat dit kan. 
Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat van de tuinen van reclamanten er één ligt tegen 
het parkeerterrein. In die tuin is op de perceelgrens met het toekomstig parkeerterrein een 
bijgebouw aanwezig. 

4. Voorheen was op deze locatie een garagebedrijf gevestigd en zoals bij vele van dit soort 
bedrijven is door enige bodemverontreiniging ontstaan. De huidige eigenaar zal deze grond 
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functioneel saneren, zodat de grond geschikt wordt voor het beoogde doel i.c. het gebruik 
als parkeerterrein (en het gedeelte aan de Damstraat voor woningbouw).   

 
 
 
Voorstel: 
Wij stellen u voor om de zienswijzen 1, 2 en 3 ongegrond te verklaren.  
 
 
Zienswijze 4.  
 
Ontvankelijkheid 
De zienswijze d.d. 7 juli 2016 is op tijd ingediend en dus ontvankelijk.   
 
 
Behandeling zienswijze 4. 
De volgende zienswijzen zijn ingediend: 

1. De breedte van de te plaatsen heg naast de schutting moet breder; 
2. De parkeerplaats moet kunnen worden afgesloten met hekken, zodat deze buiten 

openingstijden van de supermarkt niet toegankelijk is voor auto's, scooters en fietsers; 
3. Er is vrees voor geluidoverlast van de winkelwagens en de auto's; 
4. Stank van uitlaatgassen. 

 
 
Beantwoording: 

1. Reclamant heeft een schutting met een ingeschatte hoogte van 1.80 m aan de zijkant van 
de tuin. Langs het te maken parkeerterrein wordt een hogere afscherming aangebracht 
bestaande uit geluidsabsorberend materiaal (cocos) en een groene aankleding. Mede aan 
de hand van een andere zienswijze wordt voorgesteld in de regels van het 
bestemmingsplan voor de afscherming van het parkeerterrein een zogenaamde 
voorwaardelijke verplichting tot het maken van een afscherming met een geluidreductie 
van minimaal 7 dB op te nemen (bouwhoogte maximaal 3 m). Het parkeerterrein aan de 
Dubbeldreef mag niet in gebruik worden genomen voordat die afscherming is geplaatst. 
De afscherming is belangrijk en vooral het te gebruiken materiaal; het groen is vooral 
bedoeld voor het aanzicht. Daarbij is de breedtemaat minder van belang.  

2. Dit onderwerp is nader besproken met initiatiefnemer met als uitkomst dat de 
parkeerplaats kan worden afgesloten met palen. Daardoor kunnen auto's na afsluiting niet 
meer op het terrein. Bewoners van de nieuw te bouwen woningen aan de Damstraat 
moeten het parkeerterrein ook kunnen gebruiken en de gedachte bestaat om hen een 
sleutel van de palen te geven. 
Voor het voorkomen van openbare ordeproblemen door andere gebruikers kunnen de 
bewakingscamera's van de supermarkt worden ingezet. Daarover zal nader overleg met de 
supermarkteigenaar en het bevoegde gezag moeten plaatsvinden.    
Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat in het bestemmingsplan de mogelijkheid van het 
aanbrengen van een poort ter afscherming wel mogelijk is gemaakt.   

3. Zoals ook bij de beantwoording van de zienswijze onder 1, 2 en 3 aangegeven moet 
worden voldaan aan het Activiteitenbesluit. Initiatiefnemer heeft naar aanleiding van deze 
zienswijze medegedeeld dat de loop/rijpaden op de parkeerterrein worden voorzien van 
asfalt en dat gebruik gemaakt wordt van geluidarme winkelwagens. 

4. Ook voor dit onderdeel wordt verwezen naar de regels van het Activiteitenbesluit.  
 
 
Voorstel: 
Wij stellen u voor om zienswijze 4 ongegrond te verklaren.  
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Zienswijze 5.  
  
Ontvankelijkheid 
De zienswijze d.d. 7 juli 2016 is op tijd ingediend en dus ontvankelijk.   
 
 
Behandeling zienswijze 5. 
De volgende zienswijzen zijn ingediend: 

1. Bezwaar tegen verleggen hoofdtoegang voor parkeerterrein en bevoorrading naar de 
Dubbelsteynlaan;  

2. Afstand tussen supermarkt en woning voldoet niet aan VNG-brochure; 
3. Overlast niet alleen van bevoorrading, maar ook van winkelend publiek dat met de auto 

komt en via de Dubbelsteynlaan gaat;   
4. Er ontstaat een onveilige verkeerssituatie bij de aansluiting op de Dubbelsteynlaan; 
5. Eveneens een gevaarlijke situatie door een aanbouw (bloemenkiosk) langs de 

toegangsweg; bevoorrading behoort alleen plaats te vinden vanaf het parkeerterrein; 
6. Vrees dat geluidniveau hoger zal zijn dan berekend en vrees voor trillingen door 

vrachtverkeer en ontstaan van schade aan de woning;   
7. Bezwaar tegen wijziging bestemming van het pand Dubbelsteynlaan 94 in detailhandel; 
8. Om overlast te reduceren dient de supermarkt zorg te dragen voor een geluidwerende 

wand van tenminste 2.50 m hoog langs de gehele toegangsweg; het bestemmingsplan 
dient dit mogelijk te maken; 

9. De vermelding in de toelichting dat inspraak niet nodig is, is wel erg eufemistisch.  
 
 
 
Beantwoording: 

1. De hoofdtoegang op deze locatie is niet nieuw, omdat dat in vroegere jaren voor 
autoverkeer ook zo is geweest. Door aanpassingen, waaronder het verbreden van de 
toegang met een gedeelte van de tuin van het pand Dubbelsteynlaan West 94, ontstaat er 
nu voldoende ruimte om vanaf de Dubbelsteynlaan West te bevoorraden. 

2. De VNG-brochure kent richtafstanden. Het is derhalve geen verplichting uit te gaan van 
zo'n afstand. In onze optiek moet het in dergelijke situaties ook niet gaan om 10 m of 5 m, 
maar moet het gaan om het voorkomen van onacceptabele hinder. Daarvoor gelden de 
regels van het Activiteitenbesluit. Er is onderzoek gedaan en in de toelichting op het 
bestemmingsplan is daaraan aandacht besteed, met als conclusie dat aan die eisen (regels) 
kan worden voldaan. 

3. Zie de beantwoording bij 1. 
4. De toegang ligt vrijwel recht tegenover de Dubbelsteynlaan Oost. Er is daardoor sprake van 

een kruising, die niet echt verschilt van vele andere verkeersituaties. Feitelijk is er geen 
andere situatie dan bijvoorbeeld bij de kruising Damstraat/Rechte Zandweg. 

5. De locatie waar bloemen worden verkocht maakt deelt uit van de supermarkt. De 
supermarkt gebruikt op tekeningen het woord 'aanbouw' om te geven dat daar de huidige 
bebouwing wordt uitgebreid. Bevoorrading vindt plaats via de overdekte expeditie ruimte.  

6. Het akoestisch onderzoek is beoordeeld door de OZHZ en er is geconcludeerd dat aan de 
regels kan worden voldaan. Uiteraard is bij dat oordeel ook gekeken naar de ingevoerde 
gegevens. Er zijn geen redenen te  twijfelen aan de juistheid van die gegevens. 
Er zijn geen redenen op voorhand te denken aan het ontstaan van schade aan de woning 
van reclamant. Indien er wel schade ontstaat als gevolg van het gebruik van de 
supermarkt, inclusief onderdelen als bevoorrading en parkeren, dient de supermarkt 
daarop te worden aangesproken.   

7. Zoals in de toelichting beschreven is het vooral van belang dat de hoofdbouwmassa van het 
pand Dubbelsteynlaan West 94 behouden blijft. Aanvankelijk maakte dit perceel deel uit 
van een omvangrijker plan tot uitbreiding van de supermarkt. De plannen zijn vervolgens 
aangepast en het betreffende pand blijft staan.  
Er zijn bij de supermarkt inmiddels verschillende vragen binnengekomen voor het gebruik 
van dat pand. Het pand heeft een oppervlakte van 54 m².  
In het geldende bestemmingsplan maakt het pand (perceel) deel uit van het gebied dat is 
opgenomen binnen de wijzigingsbevoegdheid en derhalve deel kan uitmaken van een 
aanpassing van het gebied rondom het Damplein.  
In de toelichting is aangegeven dat een ander gebruik dan detailhandel kan worden 
beoordeeld via de zogenaamde kruimellijst. Er moet dan in ieder geval een afweging 
plaatsvinden. Juist daarom is gekozen voor deze bestemming en niet voor bijvoorbeeld de 
aan het Damplein veel voorkomende bestemming 'Centrum'.   
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Het blijven gebruiken van het pand als woning is toegestaan.  
8. In het akoestisch onderzoek is uitgegaan van het aanbrengen van een geluidscherm  met 

een geluidreductie van 7 dB. Voorgesteld wordt in de regels bij de bestemming 
'Detailhandel' het aanbrengen van een afscherming op de perceelscheiding met een 
geluidreductie van minimaal 7 dB op te nemen (bouwhoogte maximaal 3 m). 

9.  Het is geldende praktijk dat bij dergelijke plannen geen inspraak wordt gedaan. Enerzijds is 
er geen sprake van nieuwe beleid (het geldende bestemmingsplan kent reeds een 
bevoegdheid om het winkelareaal uit te breiden) en anderzijds is het de nadrukkelijke 
bedoeling dat de initiatiefnemer zelf de omgeving informeert over het plan. Vervolgens 
start de procedure van het ontwerpbestemmingsplan en kunnen zienswijzen bij de 
gemeenteraad worden ingediend. 
Het wel organiseren van een inspraakronde door de gemeente heeft tot gevolg dat er in 
deze situaties feitelijk 2 bezwaarrondes gaan ontstaan en daarvoor is een inspraakronde 
niet bedoeld. 
 
Om inzicht te verkrijgen in de contacten tussen de Plus supermarkt en deze reclamant is 
aan de Plus supermarkt verzocht aan te geven welke aanpassingen c.q. voorstellen er in de 
richting van deze reclamant zijn gedaan met het oog op het zoveel als mogelijk voorkomen 
van overlast/hinder. Uit het overzicht blijkt het volgende: 
- Aanvankelijk voorzag de planvorming in een expeditie-ruimte naast de woning van 

reclamant. Deze is door eisen vanuit welstand verplaatst naar de achterzijde en het 
pand Dubbelsteynlaan West 94 is gehandhaafd; deze wijziging heeft een positief effect 
op reclamant; 

- Tussen de toegangsweg naar het parkeerterrein en de woning van reclamant is een 
berging met een hoogte van 2,6 m voorzien voor de woningen boven de supermarkt; 
deze dient mede ter afscherming van geluid; 

- Er is een strook grond van totaal 84 m2 aangeboden; 
- De rijbanen worden uitgevoerd in asfalt in plaats van de huidige betonklinkers; 
- Het parkeerterrein wordt aan de zijde van de woningen voorzien van een 

groenafscherming met geluidabsorberend materiaal. 
 
Vervolgens is tijdens een ambtelijk overleg op 19 september 2016 ook aan reclamant 
gevraagd naar de contacten met de Plus supermarkt. Aangegeven is dat om een zienswijze 
te voorkomen op 9 juni 2016 aan de Plus supermarkt een brief is verzonden met daarin 
verschillende vragen en opmerkingen. Op 24 juni 2016 heeft de Plus supermarkt op een 
voor reclamant onbevredigende wijze geantwoord, met als gevolg dat daarna de zienswijze 
is ingediend. 
Gegeven deze versie van de gesprekken is aan de Plus supermarkt verzocht nogmaals met 
deze reclamant in contact te treden en dat overleg heeft plaatsgevonden op 17 oktober 
2016. Het overleg heeft tot nu toe niet geleid tot overeenstemming en het intrekken van de 
zienswijze. 
 

 
 
Voorstel: 
Wij stellen u voor om zienswijze 5 gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond te verklaren.  
De gegrondverklaring betreft: 

 Het aanbrengen van een afscherming op de perceelscheiding met een geluidreductie van 
minimaal 7 dB op te nemen in de regels en een bouwhoogte van maximaal 3 m. 

 
 
 
 
Zienswijze 6. 
 
Ontvankelijkheid 
De zienswijze d.d. 6 juli 2016 is op tijd ingediend en dus ontvankelijk.   
 
 
Behandeling zienswijze 6. 
De volgende zienswijzen zijn ingediend: 

1. Detailhandel 
- Ontbreken gemeentelijke detailhandelsvisie centrum Dubbeldam; 
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- Uitbreiding van supermarkt zal voor een aantal winkels negatieve gevolgen hebben 
voor de omzet vanwege overlap in hetzelfde productassortiment  

- Herziening bestemmingsplan is vanwege het niet voldoen aan de voorwaarden van de 
wijzigingsbevoegdheid een breuk met het gevoerde beleid;  

- Er wordt niet onderbouwd waarom het handhaven van de voorwaarden van de 
wijzigingsbevoegdheid voor de overige centrumvoorzieningen aan het Damplein wel in 
het belang van en goede ruimtelijke ordening zou zijn; 

- Er wordt ook detailhandel op de verdieping mogelijk gemaakt 
2. Parkeren 

- Ontbreken van integrale aanpak parkeerproblematiek Damplein e.o.; 
- Onduidelijkheid en tegenstrijdigheid in uitbreiding supermarkt en parkeerplaatsen; 
- Extra parkeervraag op het Damplein vanwege de uitbreiding Plus supermarkt is 

ongewenst; strijd met gemeentelijk parkeerbeleid bouwplannen; ontbreken 
parkeerbalans; 

3. Onjuiste benaming op verbeelding 
 
Beantwoording: 
Algemeen 
Reclamant vertegenwoordigt de Nettorama-supermarkt op het Damplein, alsmede een andere 
winkelier op het Damplein en de eigenaar van veel panden op het Damplein. 
Al vele jaren is er de wens te komen tot een aanpak, andere inrichting, andere opzet van het 
Damplein. Verschillende initiatieven zijn er ontplooid, waarbij ook genoemde eigenaar pogingen 
heeft gedaan. 
Juist daarom is er in het geldende bestemmingsplan (en ook in het daarvoor geldende 
bestemmingsplan uit 2005) de mogelijkheid opgenomen om via een wijzigingsbevoegdheid tot 
aanpassingen te kunnen overgaan. De volgende wijzigingsregels zijn gesteld: 
Burgemeester en wethouders kunnen de gronden met de aanduiding 'wro-zone-wijzigingsgebied-3' 
zodanig wijzigen dat de stedenbouwkundige en functionele structuur van het Damplein wordt 
verbeterd en er een plein met een verblijfskarakter ontstaat, met dien verstande dat: 
1. niet meer dan 800 m² bvo detailhandel mag worden toegevoegd; 
2. de detailhandel uitsluitend op de begane grond is toegestaan; 
3. op de verdiepingen de woonfunctie is toegestaan; 
4. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 12 m; 
5. het parkeren in het winkelgebied wordt opgelost; 
6. vooraf de behoefte aan woningen wordt aangetoond; 
7. de woon- en leefsituatie in de naaste omgeving niet op ontoelaatbare wijze negatief wordt 
beïnvloed. 
 
Het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid is dus afhankelijk gesteld van een wijziging van de 
stedenbouwkundige en functionele structuur van het Damplein (zie cursieve tekst).  
 
Aangezien dat na al die jaren nog niet het geval is en ook het bouwplan van de Plus supermarkt 
daarop niet is gericht, kan geen toepassing worden gegevens aan die wijzigingsbevoegdheid. Dit is 
een zuiver formeel juridische benadering, maar daardoor wel juist. 
 
De vraag die dan vervolgens komt is of de voorgenomen ontwikkeling van de Plus supermarkt dan 
ook maar de ijskast in moet. Die vraag is door het gemeentebestuur negatief beantwoord: de 
ontwikkeling van deze supermarkt behoeft niet langer te wachten en kan afzonderlijk worden 
beoordeeld. Wel is dan duidelijk dat dit met een herziening van het bestemmingsplan moet en niet 
kan via het wijzigingsplan. Dat is geen 'breuk met het gevoerde beleid', maar inspelen op een 
belangrijke ontwikkeling. 
 
Saillant detail is dat er sinds enige tijd in het kader van 'Burgers aan zet' vorderingen worden 
gemaakt met planvorming voor een herinrichting van het Damplein en waarbij in voorstellen 
sprake is van een geringe uitbreiding van de parkeercapaciteit op het plein.  
Interessant wordt de vraag of bij het gelijk op lopen van de plannen wel toepassing gegeven had 
kunnen worden aan de wijzigingsbevoegdheid en of er dan bij reclamant nog sprake is van een 
'veronderstelde breuk met het gevoerde beleid'.  
 
Tot slot wordt opgemerkt dat in het geldende bestemmingsplan ook de mogelijkheid tot uitbreiding 
van de detailhandel met maximaal 800 m² bvo is opgenomen en dat ook bij partijen bekend moet 
zijn. Die uitbreiding zou derhalve ook de Plus supermarkt kunnen betreffen, hetgeen nu het geval 
is.  
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Overige beantwoording: 

1. Detailhandel 
- Aan de detailhandelsvisie is aandacht besteed in de toelichting op het 

ontwerpbestemmingsplan. Het volgende is daarin verwoord: 
"De visie van de gemeente over de winkelcentra in de gemeente is vastgelegd in de 
Nota Detailhandel uit 1992. Al vele jaren is er in de verschillende stukken, waaronder 
bijvoorbeeld ook in de Structuurvisie Dordrecht 2020, ruimte gemaakt voor het 
uitbreiden van de detailhandel aan het Damplein.  
Deze Visie is geactualiseerd door middel van de op 7 oktober 2014 door de Drechtraad 
vastgestelde Regionale Detailhandelsvisie. Het winkelcentrum Damplein behoort op 
basis van die Visie tot de categorie “Dorps-, kern-, wijk- en buurtverzorgende centra”. 
Deze kleinere centra vullen een belangrijke rol als het gaat om het voorzien in het 
dagelijkse verzorging voor de buurt/wijk op nabije afstand van de consument voor het 
doen van boodschappen. Ondanks dat in de Regionale detailhandelsvisie van de 
Drechtsteden het accent wordt gelegd op het versterken van de regionale 
hoofdstructuur (de binnenstad en stadsdeelcentra en grote wijkcentra), wordt tevens 
gewezen op het belang van aanwezigheid van supermarkten voor de instandhouding 
van publieksvoorzieningen op wijk- en buurtniveau. Zonder aanwezigheid van een full 
service supermarkt komt het overige aanbod vaak onder de druk te staan. Indien 
uitbreiding/modernisering niet op de bestaande locatie kan plaatsvinden, opteren 
supermarkten steeds vaker voor locaties buiten reguliere winkelgebieden, hetgeen op 
gespannen voet staat met de uitgangspunten van de ladder voor duurzame 
verstedelijking en de uitgangspunten van de regionale detailhandelsvisie.  
De versterking van de bestaande supermarkt past dan ook in de lijn van de Regionale 
Detailhandelsvisie om solitaire ontwikkeling van winkels en supermarkten (buiten 
bestaande winkelcentra om) zoveel mogelijk tegen te gaan".  
 
In de zienswijze worden teksten aangehaald uit het geldende bestemmingsplan waarin 
o.a. is aangegeven dat de marktruimte voor detailhandel beperkt is, ook met het oog 
op de ontwikkelingen rondom het gezondheidspark. Naar aanleiding van deze 
zienswijze kan worden opgemerkt dat inmiddels is besloten af te zien van een 
detailhandelsontwikkeling (waaronder een supermarkt) bij het gezondheidspark. De 
uitbreiding van de Plus supermarkt levert vanuit die optiek dan ook geen problemen op. 
In dit verband kan ook worden verwezen naar de hierna beschreven provinciale 
regeling en toetsing met als conclusie dat met het plan is ingestemd.    

 
De visie op de winkelcentra is niet alleen regionaal, maar ook provinciaal vastgelegd.  
In de toelichting op het ontwerpbestemmingsplan is dit weergegeven; kortheidshalve 
wordt daarnaar verwezen. 
Zoals bij ieder bestemmingsplan heeft ook over dit ontwerpbestemmingsplan 
vooroverleg met de provincie plaatsgevonden en is ingestemd met het plan. 

 
- Er is, voor zover bekend, geen sprake van leegstand en dat wordt ook na de uitbreiding 

van de Plus supermarkt niet verwacht. Als in ogenschouw wordt genomen dat ter 
plaatse van het voormalige verzekeringskantoor reeds detailhandel is toegestaan en 
voorts een gedeelte van de toename aan netto vloeroppervlakte komt door een andere 
indeling binnen de bestaande muren, is de werkelijk toename zeer gering.  
In dit verband mag niet onvermeld blijven dat er ook een zienswijze is ontvangen van 
een winkelier die de plannen van de Plus supermarkt toejuicht en van mening is de 
vergunning maar snel moet worden verleend. 
 
Naar aanleiding van deze zienswijze heeft het Onderzoek Centrum Drechtsteden (OCD) 
onderzoek gedaan naar de hoeveelheid dagelijks aanbod/levensmiddelen.  
Per  1.000 inwoners beschikt Dordrecht over 277 m² dagelijks aanbod/ levensmiddelen 
(wordt voor 90% ingevuld vanuit supermarktaanbod; hierin is nog geen rekening 
gehouden met de recente sluiting/ vertrek van de Aldi uit Maasplaza). Voor steden in 
de categorie 100.000 tot 175.000 inwoners ligt dat gemiddeld per 1.000 inwoners op 
302 m². Het aanbod voor Dordrecht als geheel ligt dus lager dan de benchmark. 
Kijkend naar alleen het aanbod en het primaire verzorgingsgebied Dubbeldam is het 
aanbod per 1.000 inwoners op dit moment 174 m². Bij uitbreiding van de Plus 
supermarkt wordt dat per 1.000 inwoners 224 m². Ook dat is lager dan het Dordts 
gemiddelde en dan dat genoemd in de benchmark. 
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- Zoals bij het onderdeel algemeen reeds verwoordt is er geen sprake van een breuk met 
het beleid, maar wordt er ingespeeld op een initiatief van een ondernemer. Een 
ondernemer die (ook) een belangrijke bijdrage levert aan het functioneren van het 
Damplein. Als de uitbreiding gelijk op zou zijn gegaan met een aanpassing van het 
plein (aanpassing van de stedenbouwkundige en functionele structuur) zou het 
toepassen van de wijzigingsbevoegdheid een nadrukkelijke overweging zijn geweest.  
Bedenk hierbij ook dat de wijzigingsbevoegdheid al sinds 2005 in het bestemmingsplan 
staat en er geen haalbare plannen zijn ingediend om tot toepassing te kunnen 
overgaan. Het is als niet gewenst geoordeeld om de Plus supermarkt nog langer te 
laten wachten. Daardoor is er strijdigheid met het geldende bestemmingsplan en is 
overeenkomstig de wettelijke regeling een herziening opgesteld. 

 
- Dit ontwerpbestemmingsplan heeft alleen betrekking op de gronden die er in zijn 

opgenomen, voor het overige blijft het geldende bestemmingsplan in werking. Dit 
betekent dat ook de wijzigingsbevoegdheid voor het Damplein (zie onderdeel 
algemeen) gehandhaafd blijft. Zolang die regeling geldt is het mogelijk de 
stedenbouwkundige en functionele structuur van het Damplein via een wijzigingsplan 
aan te passen. Indien dat gepaard mocht gaan met een toename van detailhandel, zal 
dat op dat moment moeten worden beoordeeld. 
Hoewel de indruk bestaat dat het bij de herinrichting vooral zal gaan om het plein en 
parkeerplaatsen en niet om het toevoegen van bebouwing, is het om te kunnen 
inspelen op een situatie wanneer dat wel aan de orde zou zijn, verstandig geoordeeld 
de wijzigingsbevoegdheid te handhaven.  
 

- De supermarkt kent behoudens de personeelsruimte geen verdieping. Wel bevinden 
zich twee woningen op de laag boven de begane grond. De supermarkt bevindt zich, 
haast als vanzelfsprekend, op de begane grond. Voorgesteld wordt de hoogtemaat op 
de verbeelding aan te passen op de huidige situatie c.q. het bouwplan, zodat duidelijk 
wordt dat de detailhandel alleen op de begane grond kan worden gerealiseerd. 
Uiteraard wordt er dan een uitzondering gemaakt voor de personeelsruimte en de twee 
woningen.  

 
 

2. Parkeren 
 

- Dat er naar de mening van reclamant sprake is van een tekort aan parkeerplaatsen op 
het Damplein en de vrees dat dit door de uitbreiding van de Plus supermarkt en de 
plannen tot herinrichting van het Damplein nog minder wordt, mag niet worden 
afgewenteld op de uitbreidingsplan van de Plus supermarkt. Er is sprake van de 
uitbreiding van een supermarkt en voor die uitbreiding wordt op eigen terrein het 
aantal benodigde parkeerplaatsen gerealiseerd. 
Het is goed hierbij de te bedenken dat deze supermarkt door op eigen terrein te 
parkeren (72 parkeerplaatsen) rondom het Damplein een positieve uitzondering is.       
Zoals verder verwoord zijn er inmiddels wel degelijk plannen voor aanpak van het plein 
en is er een voorstel om de parkeercapaciteit (gering) uit te breiden. 

 
- Het aantal parkeerplaatsen is gerelateerd aan de bruto-oppervlakte van de uitbreiding 

van de supermarkt. Het is verwarrend dat in de toelichting bij het onderdeel provinciaal 
beleid wordt gesproken over winkelvloeroppervlakte (in plaats van de elders in tekst 
gehanteerde verkoopvloeroppervlakte) en dat een oppervlakte wordt genoemd van 
1400 m², terwijl elders in de toelichting 1600 m² wordt genoemd. In alle andere 
gevallen worden wel dezelfde oppervlakten genoemd. Naar aanleiding van deze 
zienswijze is het voorgenomen bouwplan van de Plus supermarkt opgevraagd en 
daaruit blijkt het volgende: 
 Bestaande situatie: 1422 m² bvo + buitenverkoop  
 Bestaand netto: 1068 m² + buitenverkoop  
 Nieuwe situatie: 2164 m² bvo, inclusief 119 m² overdekte expeditie ruimte 
 Nieuwe situatie netto: 1683 m² 
Het geheel overziend neemt het bvo toe met 714 m², inclusief de overdekte expeditie 
ruimte; de netto toename is 615 m². 
In de toelichting zullen de genoemde oppervlakten zo nodig worden aangepast.   
Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het geldende bestemmingsplan ter plaatse 
van het voormalige verzekeringskantoor (begane grond is 270 m²) detailhandel reeds 
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toelaat. Met inachtneming hiervan is er in het bestemmingsplan feitelijk sprake van een 
toename van 445 m² bvo, inclusief de overdekte expeditie ruimte.  
 

- Vertrekpunt is dat de Plus supermarkt ter plaatse reeds is gevestigd en dat hetzelfde 
geldt voor het verzekeringskantoor. De Plus supermarkt dient voor de uitbreiding te 
zorgen voor parkeerplaatsen op eigen terrein. Dat is beschreven in de toelichting op 
het ontwerpbestemmingsplan in de vorm van een parkeerbalans. De opgestelde 
parkeerbalans voldoet aan de parkeerkencijfers van het CROW ASVV 2013. 

Aan de hand van de oppervlakten uit het bouwplan is de parkeerbalans als gevolg  

van de uitbreiding berekend en in de toelichting beschreven.  

Voor de volledigheid onderstaand deze berekening. 

 
De parkeernorm is 5 pp per 100 m² bvo. 
Toename van 700 m² bvo   35 p.p. 
Dubbelsteynlaan West 94,      2 p.p. 
5 woningen Vorm, norm 1,8    3 p.p.  (6 p.p. in Damstraat)   
TOTAAL     40 p.p. 
 
In de bestaande situatie is er voor Dubbelsteynlaan West 94 (vrijstaande woning, norm 
2,1 p.p.) en voor het verzekeringskantoor (410 m² bvo incl. verdieping, norm 2,8 p.p. 
per 100 m² bvo) sprake van een parkeerbehoefte van totaal 13 p.p. Bij het 
verzekeringskantoor waren 2 parkeerplaatsen op eigen terrein, met als gevolg dat in 
totaliteit voor 11 parkeerplaatsen een beroep werd gedaan op de openbare weg 
(inclusief het Damplein). 
Wanneer dit wordt afgetrokken van de benodigde 40 p.p. voor de uitbreiding, wordt 
uitgekomen op 29 p.p. Op het nieuwe parkeerterrein aan de Dubbeldreef worden 32 
p.p. gemaakt. 
Geconcludeerd kan worden dat voor de uitbreiding aan de parkeernorm wordt voldaan. 
Bij de berekening kunnen nog de volgende opmerkingen worden gemaakt: 
 In de toename van het bvo is ook de overdekte expeditie ruimte opgenomen; 

feitelijk moeten de daarvoor berekende 5 p.p. uit de berekening worden gehaald, 
immers bij bevoorrading in de open lucht is er geen sprake van bvo en worden er 
geen parkeerplaatsen gerekend; 

 Hoewel voor deze uitbreiding niet noodzakelijk, is er een mogelijkheid extra 
parkeerplaatsen te maken aan de Dubbelsteynlaan West voor de Plus supermarkt. 
Dit is niet in de huidige opzet opgenomen, omdat de betrokkenen bij de 
herinrichting van het Damplein ('Burgers aan zet') in een eerder stadium kenbaar 
hebben gemaakt, daar geen parkeerplaatsen te wensen.  

 
3. Reclamant doelt hier op de analoge verbeelding. Op de digitale verbeelding is legenda wel 

juist aangegeven. Aangezien de digitale verbeelding boven de analoge verbeelding gaat, is 
er in formele zin geen sprake van een onjuiste benaming.  
Uiteraard wordt de analoge verbeelding aangepast en wordt 'V' verklaard als 'Verkeer'.  

 
Op 26 oktober 2016 heeft ambtelijk overleg met deze reclamant plaatsgevonden waarbij vooral is 
gesproken over de parkeerproblematiek, zoals reclamanten die zien. De concept-
inrichtingstekening van 'Burgers aan zet' is op tafel gekomen en door reclamanten van 
commentaar voorzien. Afgesproken is dat men de opmerkingen ook inbrengt in de voor dat project 
bestaande klankbordgroep.  
Ook werd aangegeven dat er een wens bestaat om een blauwe zone in te richten, zodat 
langparkeerders geen gebruik meer kunnen maken van de parkeerplaatsen op het Damplein. In de 
praktijk blijkt dat verschillende werknemers van de winkeliers c.a. aan het Damplein hun auto 
parkeren op het Damplein. Acties vanuit de winkeliers c.q. de winkeliersvereniging om die 
werknemers elders te laten parkeren hebben slechts een korte termijn effect. Met een blauwe zone 
kan dit probleem worden opgelost. De Plus supermarkt, die aanvankelijk bevreesd was dat de 
betreffende werknemers dan op hun terrein gaan parkeren, heeft zich inmiddels akkoord verklaard 
met zo'n oplossing voor het Damplein. 
Voorgesteld wordt dit in het kader van de nieuwe inrichting van het plein nader te bezien. 

 

Voorstel: 
Wij stellen u voor om zienswijze 6. gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond te verklaren.  
De gegrondverklaring betreft: 
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1. Het verlagen van de bouwhoogte, zodat de supermarkt, behoudens de kantoorruimten en 
de kantine, alleen op de begane grond kan. 

Voorts worden in de toelichting de oppervlakten van de supermarkt aangepast, evenals de 
parkeerberekening.  
Op de analoge verbeelding wordt 'V' verklaard als 'Verkeer'. 
 
 
Zienswijze 7. 
In deze zienswijze van een winkelier op het Damplein wordt het initiatief van de Plus supermarkt 
positief benaderd en wordt gepleit voor een snelle vergunningverlening. 
 
Voorstel: 
Deze zienswijze voor kennisgeving aan te nemen.  
 
 
Samenvatting 
Wij stellen u voor om: 

1. zienswijzen 1 tot en met 7 ontvankelijk te verklaren. 
2. zienswijze 1 ongegrond te verklaren.                        
3. zienswijze 2 ongegrond te verklaren.    
4. zienswijze 3 ongegrond te verklaren. 
5. zienswijze 4 ongegrond te verklaren.                     
6. zienswijze 5 gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond te verklaren. 

De gegrondverklaring betreft: 
 Het aanbrengen van een afscherming op de perceelscheiding met een geluidreductie 

van minimaal 7 dB met een bouwhoogte van maximaal 3 m, wordt in de regels 
opgenomen; 

7. zienswijze 6 gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond te verklaren. 
De gegrondverklaring betreft: 
 Het verlagen van de bouwhoogte, zodat de supermarkt, behoudens de kantoorruimten 

en de kantine, alleen op de begane grond kan; 
Voorts worden in de toelichting de oppervlakten van de supermarkt aangepast, evenals de 
parkeerberekening. Op de analoge verbeelding wordt 'V' verklaard als 'Verkeer'. 

8. zienswijze 7 voor kennisgeving aan te nemen. 
  

 
 
Ambtshalve wijzigingen 

1. de aanduiding voor het 'wonen' boven de supermarkt kan kleiner worden aangegeven; 
2. er dient een afzonderlijke aanduiding voor de kantoorruimte en de kantine boven de 

supermarkt te worden opgenomen in de verbeelding en in de regels dient dit te worden 
verwoord; 

3. de bergingen voor woningen boven de supermarkt dienen in de verbeelding te worden 
opgenomen en in de regels dient dit te worden verwoord; 

4. het opnemen van een voorwaardelijke verplichting tot het maken van een afscherming op 
de perceelscheiding met een geluidreductie van minimaal 7 dB en een bouwhoogte van 
maximaal 3 m. Het parkeerterrein aan de Dubbeldreef mag niet in gebruik worden 
genomen voordat die afscherming is geplaatst. 
 
 

 
Samenvattend stellen wij u voor om: 

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

a. de bouwhoogten van de supermarkt worden naar beneden toe bijgesteld; 
b. de aanduiding voor het 'wonen' boven de supermarkt wordt op een geringer 

plandeel aangegeven; 
c. er wordt een afzonderlijke aanduiding voor de kantoorruimten en de kantine boven 

de supermarkt opgenomen; 
d. de bergingen voor de woningen boven de supermarkt, worden in de verbeelding  

met een aanduiding opgenomen; 
e. op de analoge verbeelding wordt 'V' verklaard als 'Verkeer'.  
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2. de regels van het bestemmingsplan op de volgende onderdelen gewijzigd vast te stellen:  
a. in de bestemming 'Detailhandel' wordt opgenomen dat het parkeerterrein aan de 

zijde van de aansluitende woonpercelen wordt voorzien van een afscherming met 
een geluidreductie van minimaal 7 dB en een bouwhoogte van maximaal 3 m; 

b. in de bestemming 'Detailhandel' wordt opgenomen dat detailhandel alleen op de 
begane grond is toegestaan; 

c. in de bestemming 'Detailhandel' wordt opgenomen dat ter plaatse van de 
aanduiding 'k' op de verdieping kantoorruimten en kantine ten behoeve van de 
supermarkt zijn toegestaan; 

d. in de bestemming 'Detailhandel' wordt opgenomen dat ter plaatse van de 
aanduiding 'bg' bergingen ten behoeve van de woningen boven de supermarkt zijn 
toegestaan tot een bouwhoogte van maximaal 3 m; 

e. in de bestemming 'Verkeer' wordt opgenomen dat het parkeerterrein pas in gebruik 
mag worden genomen nadat aan de zijde van de aansluitende woonpercelen een 
afscherming is geplaatst met een geluidreductie van minimaal 7 dB en een 
bouwhoogte van maximaal 3 m.  



Dordrecht

Nr. 1763181

De RAAD van de gemeente Dordrecht;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 
13 december 2016, kenmerk SO/1755696;

gelet op de artikelen 3.1, 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening;

Raadsgriffie

Spu ibou levard 300 

3311 GR DORDRECHT

b e s l u i t :

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 het voorstel met de beoordeling van de zienswijzen onderdeel 
uitmaakt van dit besluit;

3. zienswijzen 1. tot en met 7. ontvankelijk te verklaren;

4. zienswijzen 1. tot en met 4. ongegrond te verklaren;

5. zienswijzen 5. en 6. gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond te verklaren;

6. naar aanleiding van zienswijze 5. het aanbrengen van een afscherming op de 
perceelscheiding met een geluidreductie van minimaal 7 dB met een bouwhoogte 
van maximaal 3 meter, in de regels op te nemen;

7. naar aanleiding van zienswijze 6. de bouwhoogte te verlagen, zodat de 
supermarkt, behoudens de kantoorruimten en de kantine, alleen op de begane 
grond mogelijk wordt gemaakt;

8. in de toelichting de oppervlakten van de supermarkten de parkeerberekening 
aan te passen en op de analoge verbeelding 'V' te verklaren als 'Verkeer';

9. zienswijze 7. voor kennisgeving aan te nemen;

10. ambtshalve de volgende wijzigingen in de verbeelding aan te brengen:
a. de aanduiding voor het 'wonen' boven de supermarkt kan kleiner worden 

aangegeven;
b. er wordt een afzonderlijke aanduiding voor de kantoorruimten en de kantine 

boven de supermarkt opgenomen;
c. de bergingen voor woningen boven de supermarkt worden in de verbeelding 

met een aanduiding opgenomen;

11. ambtshalve de volgende wijzigingen in de regels aan te brengen:
a. in de bestemming 'Detailhandel' wordt opgenomen dat ter plaatse van de 

aanduiding 'k' op de verdieping kantoorruimten en de kantine ten behoeve 
van de supermarkt zijn toegestaan;

b. in de bestemming 'Detailhandel' wordt opgenomen dat ter plaatse van de 
aanduiding 'bg' bergingen ten behoeve van de woningen boven de 
supermarkt zijn toegestaan, tot een bouwhoogte van maximaal 3 meter;

c. in de bestemming 'Verkeer' wordt opgenomen dat het parkeerterrein pas in 
gebruik mag worden genomen nadat aan de zijde van de aansluitende 
woonpercelen een afscherming is geplaatst met een geluidreductie van 
minimaal 7 dB en een bouwhoogte van maximaal 3 meter.
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12. het bestemmingsplan "4e herziening Dubbeldam, locatie Plusmarkt"
overeenkomstig het door het college van Burgemeester en Wethouders bij zijn 
voorstel overgelegde ontwerp vast te stellen met inachtneming van de onder 10. 
en 11. genoemde wijzigingen.
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