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Nieuwe Sluisstraat 2b

Geachte dames, heren,

Op 14 november 2016 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een
logiesgebouw aan de Nieuwe Sluisstraat 2b. Op deze wijze wordt een kleinschalig bed and breakfast
(8 kamers) aan de historische binnenstad van Schiedam toegevoegd. Ter plekke is echter geen
logiesfunctie toegestaan waardoor de aanvraag niet past in het bestemmingsplan ‘Binnenstad 2014’.
Medewerking aan de aanvraag is echter mogelijk middels een afwijking van het bestemmingsplan als
bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo).

Op 22 augustus 2017 heeft het college het Uitvoeringsprogramma Parkeren vastgesteld. Dit beleid is
inmiddels in werking getreden. Conform dit beleid hoeft voor een logiesontwikkeling niet te worden
voorzien in parkeergelegenheid op eigen terrein. Dit omdat een van de uitgangspunten van het UP
Parkeren een bijdrage leveren aan de economische revitalisatie van de binnenstad is. In de praktijk
zullen veel bezoekers van het bed and breakfast met het openbaar vervoer komen. De locatie ligt
gunstig t.o.v. Schiedam Centraal en de tramhalte aan de Broersvest. Mochten mensen toch met de
auto willen komen dan kan geparkeerd worden in de nabijgelegen ABC-parkeergarage.

Qua duurzaamheid is van belang dat het een rijksmonument betreft in de beschermde binnenstad.
Dit stelt, meer dan anders, grenzen aan de ingrepen die op het gebied van duurzaamheid gedaan
kunnen worden. In dit geval wil men in de nieuwe houten kozijnen isolerend monumentaal glas
plaatsen en in de stalen kozijnen HR++ glas. Voorts wil men een lucht/warmtepomp plaatsen
alsmede 14 zonnepanelen op het dakvlak.

Op 12 december 2017 hebben wij besloten om in te stemmen met de aangevraagde
omgevingsvergunning. Op grond van artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht kunnen wij de
omgevingsvergunning echter niet eerder verlenen dan nadat u voor dit plan een verklaring van geen
bedenkingen heeft afgegeven. Op 20 september 2012 heeft u voor een aantal categorieën van
gevallen een ‘algemene verklaring van geen bedenkingen Wabo’ vastgesteld. De aanvraag
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omgevingsvergunning Nieuwe Sluisstraat 2b, die toeziet op het realiseren van een logiesfunctie, valt
onder de reikwijdte van artikel 2, lid 10 van de algemene verklaring. Het initiatief past in de
Stadsvisie waarin opgaven staan als het versterken van het toerisme, bestrijding van de leegstand en
een goed beheer van monumenten. Dit zijn drie opgaven die met dit initiatief samenkomen. Het
initiatief is ook in lijn met de Binnenstadvisie die een uitwerking van de Stadsvisie vormt.

Alvorens gebruik te maken van de ‘algemene verklaring van geen bedenkingen Wabo’ stellen wij u
ingevolge artikel 3, onder b van deze algemene verklaring in de gelegenheid om binnen 3 weken na
dagtekening van deze brief aan te geven of u het wenselijk vindt om, in afwijking van de algemene
verklaring, dit plan te behandelen in de raad. Wij verwijzen u hiervoor naar de bijgevoegde stukken.
Indien meer dan 20% van uw leden aangeeft dit wenselijk te vinden zullen wij dit onderwerp zo
spoedig mogelijk agenderen.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Schiedam,
de secretaris, de burger

rs. K.D. Handstede

ster,

C.H.J. Lamers
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