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Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake relatie burger-overheid

Geachte heren Oostenrijk en Van Dam Timmers,

Bij brief van 17 januari 2022, ingekomen op 18 januari 2022, heeft u op grond 
van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens de 
fractie CDA vragen gesteld inzake relatie burger-overheid.
Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

Vraag 1. Heeft u kennisgenomen van het artikel in het AD over De Zilvervloot 
(14/1) en het artikel over de garageboxen (17/1)?

Antwoord Wij hebben kennisgenomen van beide artikelen in het Algemeen 
Dagblad. 

Vraag 2. Klopt het dat De Zilvervloot in 2005 is opgeleverd en dat de gemeente 
toen heeft vastgesteld dat alle vergunningen, incl. de daarbij 
toegepaste bouwmaterialen in orde waren? Licht uw antwoord toe.

Antwoord Wij hebben in 2002 een bouwvergunning verleend voor het oprichten 
van een appartementsgebouw. Bij de beoordeling van de aanvraag is 
geconstateerd dat voldoende aannemelijk is dat het bouwplan voldoet 
aan de eisen die het bouwbesluit destijds daaraan stelde. Daarom is 
voor het bouwplan vergunning verleend.
De realisatie van het bouwplan overeenkomstig de vergunning is de 
verantwoordelijkheid van vergunninghouder. De vergunninghouder 
moet er zorg voor dragen dat het gebouw ook blijft voldoen aan (onder 
meer) de eisen van brandveiligheid. De VvE is in gesprek met de 
bouwer van het appartementsgebouw om vast te stellen of 
overeenkomstig de vergunning is gebouwd.

Vraag 3. Op welke wijze heeft de gemeente in kaart gebracht dat De Zilvervloot 
niet in orde is en wat is de reden dat dit nu aan het licht komt?

Antwoord Na de brand in 2017 in de Londense Grenfell Tower wil de 
Rijksoverheid weten of gevels van hoge gebouwen in Nederland 
voldoen aan de eisen van brandveiligheid. Daarom zijn gemeenten op 
30 november 2018 verzocht om in kaart te brengen welke gebouwen in 
aanmerking komen voor nader onderzoek. Het appartementsgebouw 
aan het Admiraalsplein komt gelet op de bouwhoogte hiervoor in 
aanmerking.

In opdracht van een derde partij is onderzoek verricht naar de gevel 
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van het appartementsgebouw. Efectis Nederland B.V. heeft op 17 
augustus 2020 geconstateerd dat de onderzochte gevelconstructie niet 
voldoet aan de eisen van brandveiligheid. 

In opdracht van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft DGMR 
Bouw B.V. een risicoanalyse uitgevoerd voor de brandveiligheid van de 
gevel van het appartementsgebouw aan het Admiraalsplein te 
Dordrecht. De conclusie van deze risicoanalyse van 15 december 2020 
is dat naar inschatting van de deskundige de gevel van het 
appartementsgebouw niet voldoet aan de eisen van brandveiligheid. 

Om meer zekerheid te krijgen is nader onderzoek noodzakelijk. 
Daarom is nader onderzoek verricht. Uit de rapportage van 26 maart 
2021 volgt dat de DGMR heeft vastgesteld dat de gevels vrij zeker niet 
voldoen aan de eisen van brandveiligheid. 

Vraag 4. Is het aan de kopers , c.q. de VvE te verwijten dat zij hiermee nu 
geconfronteerd worden?

Antwoord Wij zijn al langere tijd in gesprek met de VvE. Reeds op 14 juli 2020 
hebben wij de VvE geïnformeerd dat hun appartementsgebouw 
vermoedelijk niet voldoet aan de eisen van brandveiligheid. Daarom 
hebben wij hen dringend geadviseerd een deskundige onderzoek te 
laten verrichten naar de brandveiligheid van de gevelconstructie en aan 
de hand daarvan met een plan van aanpak te komen om te voldoen 
aan de brandveiligheidseisen.

Op 18 september 2020 hebben wij de VvE opnieuw verzocht om 
onderzoek te doen en met een plan van aanpak te komen. Hoewel de 
VvE hier niet onwelwillend tegenover staat, blijven de concrete 
afspraken met een aannemer uit om de gevelconstructie zo te wijzigen 
dat die wel voldoet aan de eisen van brandveiligheid. Daarom hebben 
wij op 14 juni 2021 aangekondigd een last onder dwangsom op te 
leggen om te bewerkstelligen dat deze concrete afspraken tot stand 
komen. Op 15 september 2021 hebben wij de VvE een last onder 
dwangsom opgelegd. Hiertegen heeft de VvE bezwaar gemaakt. Ten 
tijde van de hoorzitting van 10 januari 2022 was de VvE nog steeds in 
afwachting van een offerte van een aannemer. Wij zijn bereid uitstel te 
verlenen, mits de VvE uitsluitsel geeft wanneer een concreet en 
onderbouwd tijdspad van offerte tot realisatie kan worden overlegd.

De VvE is als eigenaar van het gebouw verantwoordelijk dat het 
gebouw blijft voldoen aan de eisen van brandveiligheid. Deze eisen 
kunnen met tijdsverloop soepeler of strenger worden. Zo is de VvE 
bijvoorbeeld door ons geïnformeerd dat zij per 1 juli 2022 verplicht zijn 
om een rookmelder te hebben op elke woonverdieping en in besloten 
ruimtes waar een vluchtroute doorheen loopt. Het bouwbesluit wordt 
op dit onderdeel dus strenger. Deze eisen worden landelijk bepaald (en 
gewijzigd).
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Vraag 5. Klopt het dat de garageboxen afwijken van de aanvankelijke plannen 
en door de welstandscommissie als een 'welstandsexces' is 
gekwalificeerd? Licht uw antwoord toe.

Antwoord Op 28 december 2010 hebben wij de aanvraag voor een 
bouwvergunning voor 37 garageboxen op het Kasperspad geweigerd. 
Het bouwplan was namelijk in strijd met het bestemmingsplan en de 
Monumenten- en Welstandscommissie achtte het bouwplan in strijd 
met de redelijke eisen van welstand. Op verzoek van de aanvrager 
hebben wij daarom besloten om het bouwplan voor een second opinion 
voor te leggen aan de Stichting Dorp, Stad & Land. Zij hebben een 
marginale opening gezien in de Welstandsnota om toch positief te 
adviseren, mits de gevels van de garages met steenstrips werden 
beplakt en de garagedeuren in donkergroene kleur werden uitgevoerd. 
De aanvrager heeft vervolgens de aanvraag zo aangepast dat de 
strijdigheid met het bestemmingsplan is weggenomen en de 
kleurstelling overeenkwam met het advies van Stichting Dorp, Stad & 
Land dat als bijlage bij de vergunning van 21 februari 2013 was 
gevoegd.
Meerdere omwonenden waren het niet eens met de vergunning. Naar 
aanleiding daarvan hebben bemiddelingsgesprekken plaatsgevonden 
onder leiding van een mediator van de gemeente Dordrecht. De 
omwonenden en vergunninghouder zijn een afwijkende kleurstelling en 
materiaalgebruik overeengekomen, evenals dat de situering van de 
garageboxen wijzigde (ten opzichte van de vergunde situatie). 
Wij hebben op 16 juli 2013 vergunninghouder bericht dat de nieuwe 
bouwtekeningen aan het vergunningdossier zijn toegevoegd. 
Vergunninghouder heeft vervolgens in 2016 de garageboxen 
gerealiseerd, maar niet overeenkomstig de eerder verleende 
vergunning en ook niet overeenkomstig de aangepaste tekeningen. 
Onze toezichthouder heeft dat laatst opnieuw bevestigd.

Op 20 augustus 2018 heeft de Monumenten- en Welstandscommissie 
de gerealiseerde garageboxen beoordeeld aan de hand van de 
Welstandsnota. Volgens de commissie is het bouwwerk op 
overduidelijke wijze ernstig in strijd met de redelijke eisen van 
welstand. Het kleurgebruik wijkt in een te grote mate af van wat in 
deze omgeving gebruikelijk is, zeker nu de garages in een gebied 
liggen met een intensief welstandsregime. Daarom is sprake van een 
welstandsexces.

Vraag 6. Wat is de afweging geweest om de garageboxen toch te vergunnen en 
hoe duidt u de uitspraak van de rechter dat de vergunning niet 
rechtsgeldig is?

Antwoord Naar aanleiding van een handhavingsverzoek van een omwonende 
hebben wij besloten om af te zien van handhavend optreden. De 
gerealiseerde situatie wijkt immers niet veel af van de kleurstelling die 
met de omwonenden in de bemiddelingsgesprekken is 
overeengekomen. De Rechtbank Rotterdam heeft op 10 mei 2021 
beslist op het beroep van een omwonende en bepaald dat de 
bouwvergunning van 21 februari 2013 juist wel geldig is. De 
tekeningen van het bemiddelingstraject hebben de vergunning niet 
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gewijzigd, omdat de wijziging van de vergunning niet op de juiste wijze 
is gepubliceerd. Daarom hebben de tekeningen van het 
bemiddelingstraject geen officiële status gekregen. 
De Rechtbank Rotterdam heeft ons opgedragen om opnieuw te 
beslissen op het handhavingsverzoek van de omwonende en daarbij uit 
te gaan van de vergunning van 21 februari 2013. Tegen de uitspraak 
van de rechtbank is geen hoger beroep ingesteld, dus de uitspraak is 
onverkort van kracht.

Als een aanvraag omgevingsvergunning voldoet aan de eisen van 
(artikel 2.10 van) de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zijn wij 
gehouden om de vergunning te verlenen. Wij hebben dan geen ruimte 
om de aanvraag te weigeren. Dat wordt ook wel het limitatief-
imperatieve stelsel genoemd. Toen de aanvrager zijn aanvraag 
aanpaste, voldeed de aanvraag aan de wettelijke eisen. Wij konden de 
aanvraag daarom niet langer weigeren. Daarom hebben wij op 21 
februari 2013 de vergunning verleend. 

Vraag 7. Welke mogelijkheden ziet u om in deze trajecten het gesprek met de 
belanghebbenden op een wijze vorm te geven dat zij hun vertrouwen 
in de gemeente, als zijnde het bevoegd gezag, niet verliezen en met 
alle partijen tot een oplossing te komen?

Antwoord In het dossier Zilvervloot dringen wij aan op spoedige maatregelen en 
bieden wij tegelijkertijd de helpende hand. Daarbij staat de oplossing, 
een brandveilige situatie, voor beide partijen voorop!

Met de VvE zijn wij al sinds 14 juli 2020 in gesprek om hen te wijzen 
op het belang van brandveiligheid in een appartementengebouw. Wij 
zoeken naar het constructieve gesprek om een einde te maken aan 
deze brandonveilige situatie. Daarvoor is medewerking van de VvE 
nodig. Hoewel de VvE niet onwelwillend hiertegenover staat, hebben de 
gesprekken (nog) niet geleid tot een concreet tijdspad van offerte tot 
realisatie. De DGMR heeft op ons verzoek ook onderzocht op welke 
andere wijzen de VvE toch kan voldoen aan de eisen van 
brandveiligheid. In de rapportage zijn voldoende (minder kostbare) 
alternatieven aangedragen. Daarnaast is de VvE geïnformeerd dat als 
de financiële positie van de VvE de herstelwerkzaamheden niet toelaat, 
wij bereid zijn om in gesprek te gaan over de mogelijkheden van 
financiering.

In het dossier garageboxen heeft de Rechtbank Rotterdam onze positie 
gedeeltelijk bepaald. Na ontvangst van het advies van de 
bezwaarschriftencommissie zullen wij ons beraden over een beslissing 
op het bezwaarschrift. Wij hebben er vertrouwen in dat onze 
Monumenten- en Welstandscommissie voldoende zicht heeft op welke 
kleurstelling passend is in deze omgeving. Wij volgen hun advies dan 
ook op en vragen vergunninghouder alsnog om de garages met 
steenstrips te beplakken en de garagedeuren in donkergroene kleur uit 
te voeren. Daarmee is de situatie dan eindelijk overeenkomstig de 
vergunning uitgevoerd. 
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Vraag 8. Zijn er lessen te trekken voor de gemeente om onzekerheid voor 
burgers en ondernemers te voorkomen en langlopende trajecten zoals 
deze te voorkomen? Licht uw antwoord toe.

Antwoord Langlopende trajecten zijn moeilijk te voorkomen, omdat door drukte 
bij de rechtbank een beroep vaak later dan één jaar na indiening wordt 
behandeld. Daar komt bij dat een zorgvuldig bestuurlijk voortraject 
vergt dat de zaak tot op de bodem toe kan worden uitgezocht. Soms 
komt het voor dat de rechtbank beslist dat ons standpunt juridisch niet 
houdbaar is, en dat daarom opnieuw moet worden beslist. Door 
burgers steeds duidelijk te informeren over inhoud en proces 
voorkomen wij onzekerheid. In beide casussen zijn er meerdere 
gesprekken geweest met de betrokkenen waarbij wij zowel hun vragen 
hebben beantwoord als ons standpunt hebben toegelicht. Dat neemt 
niet weg dat in een handhavingsprocedure de belangen 
tegenovergesteld kunnen zijn. Ook dan zijn wij bereid om met elkaar in 
gesprek te gaan en te blijven.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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