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Resumerend luidt het ontwerp-besluit: 
 
Ingestemd wordt met het starten van de vrijstellingsprocedure ex 
artikel 19, lid 2 WRO ten behoeve van het veranderen van 
kantoorruimte aan het Sint Jorisplein 90 tot vier appartementen. 
Het bouwplan en de concept-ruimtelijke onderbouwing zullen in dat 
kader voor een periode van zes weken ter inzage worden gelegd.  
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Ambtenaar Mw. A. van Kruijssen - T 0180 451 222 - e-mail info@ridderkerk.nl 

B en W-advies inzake:  
Artikel 19, lid 2-procedure Sint Jorisplein 90  
   
Datum: Correspondentienummer: Besluit: 
5 oktober 2006 06/19545-SO Conform advies 
 
 
1. Voorstel 
Ingestemd wordt met het starten van de vrijstellingsprocedure ex artikel 19, lid 2 WRO ten behoeve 
van het veranderen van kantoorruimte aan het Sint Jorisplein 90 tot vier appartementen. 
Het bouwplan en de concept-ruimtelijke onderbouwing zullen in dat kader voor een periode van 
zes weken ter inzage worden gelegd.  
 
2. Aanleiding 
Op 24 juli 2006 is een aanvraag om bouwvergunning ingediend ten behoeve van het veranderen 
van kantoorruimte aan het Sint Jorisplein 90 tot vier appartementen. 
Medewerking is alleen mogelijk indien voor het plan vrijstelling wordt verleend van het geldende 
bestemmingsplan. Overeenkomstig de provinciale regelgeving betreft het in dit geval een 
procedure ex. artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). Bijgevoegd is de bij 
het plan behorende ruimtelijke onderbouwing.  
 
3. Aspecten 
Het pand Sint Jorisplein 90 is gelegen in het gebied behorend bij het bestemmingsplan “Centrum” 
en heeft de bestemming “centrumvoorzieningen”. Deze gronden hebben tevens de nadere 
aanduiding (b), wat betekent dat woningen op een hoogte van ten minste 7 meter gelegen moeten 
zijn. Het pand Sint Jorisplein 90 is gelegen op de eerste verdieping (± 4 meter). Het realiseren van 
appartementen op deze locatie is daarom in strijd met het bestemmingsplan. 
 
De geluidssituatie, die bij het vaststellen van het bestemmingsplan "Centrum" heeft geresulteerd in 
de bepaling dat woningen gelegen moeten zijn op een hoogte van ten minste 7 meter, is gewijzigd 
(zie Hoofdstuk 3, Geluid). Aangezien de naast- en bovenliggende ruimten (conform het 
bestemmingsplan) ook worden gebruikt ten behoeve van wonen, wordt het wijzigen van de 
betreffende kantoorruimte in vier appartementen passend geacht. 
 
Voorafgaand aan het starten van de benodigde vrijstellingsprocedure is het plan ter advisering 
voorgelegd aan de welstandscommissie. Deze heeft op basis van de aanvraag bouwvergunning op 
8 augustus 2006 een positief advies uitgebracht, op basis waarvan kan worden gesteld dat het 
plan voldoet aan redelijke eisen van welstand. 
 
Verder heeft de ontwikkelaar schriftelijk te kennen gegeven dat potentiële kopers in de gelegenheid 
zullen worden gesteld om middels een abonnement gebruik te maken van de onder het pand 
aanwezige parkeergarage. Op deze wijze wordt voorzien in de voor de appartementen 
noodzakelijke parkeerruimte.  
 
4. Aanpak/Uitvoering 
Het verlenen van een vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 WRO is een bevoegdheid van uw 
college. Op grond van artikel 19a, lid 4 dient het bouwplan voor een periode van 6 weken voor een 
ieder ter inzage te worden gelegd. Gedurende deze termijn is het mogelijk zienswijzen tegen het 
plan in te dienen. Zie ook bijgevoegde concept-publicatie. 
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Na de terinzagelegging dient uw college een besluit te nemen over beantwoording van eventueel 
ingediende zienswijzen, en over het verlenen van vrijstelling. Zie ook bijgevoegd globaal 
stappenplan. 
 
5. Consequenties PIJOFACH 
 
Financieel 
Aan het verlenen van medewerking aan de benodigde procedure worden de volgende financiële 
voorwaarden gesteld:  
- de verplichte afdracht aan het Regio Vinex Omslagfonds, à € 1322,10 (prijspeil 2007) per  

toegevoegde wooneenheid, dient aan de gemeente te worden betaald in het jaar nadat de 
woningen zijn opgeleverd; 

- om te garanderen dat de planologische wijziging voor wat betreft de economische 
uitvoerbaarheid geen negatieve gevolgen zal hebben voor de gemeente, dient de aanvrager  
middels ondertekening van een overeenkomst planschadevergoeding te kennen te geven, alle 
kosten in verband met eventuele planschadeclaims voor zijn rekening te nemen.  

 
De ontwikkelaar heeft bij brief van 1 september 2006 schriftelijk verklaard met de gestelde 
voorwaarden akkoord te gaan. De vereiste overeenkomst planschadevergoeding is inmiddels 
getekend.  
 
Communicatie 
Direct omwonenden zullen schriftelijk van de terinzagelegging op de hoogte worden gebracht. 
 
6. Onderdeel van/relatie met directieprogramma 
nvt 
 
 
mw. A.C.P.  van Kruijssen 
beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


