Beantwoording vragen van Pro Sliedrecht inzake 3e Merwedehaven

In de gemeenteraad van Dordrecht op 27 augustus het voorontwerp bestemmingsplan 3e Merwedehaven besproken.
De Noordoostzijde van het plangebied overschrijdt blijkbaar de gemeentegrens van Sliedrecht. Volgens de notitie
voor de gemeente raad van Dordrecht, gaat de gemeente Sliedrecht meewerken.
Vraag 1. Is het voorontwerp bij u bekend, en sinds wanneer?
Vraag 2: heeft het college inderdaad de toezegging gedaan om mee te werken?
Zo ja, wanneer en op welke punten?
Vraag 3: Is u bekend dat er activiteiten genoemd worden, zoals
- een transformatiestation en een staalstraalbedrijf
- bufferen van stoffen, afvalstoffen tbv de scheidingsinstallatie
- baggerspecie tbv doorgangsdepot
Vraag 4, Bent u met ons van mening dat de raad van Sliedrecht zich hier op zeer korte termijn over moet kunnen
spreken?

Antwoord:
Ad 1
Wij hebben het voorontwerp formeel nog niet ontvangen in het kader van de inspraak. Begin april van dit
jaar heeft Dordrecht op ambtelijk niveau een concept-voorontwerp gepresenteerd en toegelicht.
Ad 2
In de aanloop naar het voorontwerp zijn hier ambtelijk toezeggingen over gedaan. Deze strekken zich niet
verder uit dan het verlenen van planologische medewerking aan een verruiming van de geluidzone voor
zover deze binnen de gemeentegrens komt te liggen. Voor het grootste deel betreft dit de BenedenMerwede voor een klein gedeelte reikt de zone op het bedrijfsperceel van Van Den Herik aan de
Industrieweg.
Ad 3
Ja. Het transformatorstation en het staalstraalbedrijf waren opgenomen in de 1e herziening van het
bestemmingsplan Opgecomen Landen. Deze herziening is verwerkt in het voorontwerp waardoor een
eenduidige planologische regeling ontstaat. De overige genoemde activiteiten zijn doorgaande activiteiten
uit de milieuvergunning van 2 april 2002 van de Afvalberging Derde Merwedehaven welke . Deze worden
niet meer toegestaan na 1 januari 2023 als de recreatieve bestemming van de stortplaats zal zijn
gerealiseerd.
Ad 4
De gemeente Dordrecht zal ergens in het najaar het ontwerpbestemmingsplan publiceren voor inspraak en
ons daarvan in kennis stellen. Op basis van de stukken zullen wij dan een standpunt bepalen en de raad
met een college-informatiebrief informeren.

Sliedrecht, 29 augustus 2013

