MOTIE TOEKOMSTVISIE 2050
De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 30 augustus 2011, ter bespreking van
de Aanpak Actualisering Structuurvisie 2020;
Kennisnemend

•

van:

het voorstel van het college om de Structuurvisie 2020 aan te passen aan de veranderende
omstandigheden op een aantal concrete projecten en ontwikkelingen;

•

het voornemen van het college om daarnaast een brede Toekomstvisie voor 2050 te willen
opstellen, samen met de stad, en hiervoor diverse soorten inspraaktrajecten te willen gaan
organiseren;

Constaterend

•

dat:

het ver vooruitdenken op het gebied van de ruimtelijke ordening landelijk wel gebruikelijk
is in verband met de noodzakelijke juridische en planologische procedures die hiermee
gemoeid zijn;
zeer lange termijn visies op sociaal/demografisch terrein moeilijk te geven zijn en
derhalve zeer vrijblijvend zullen zijn;
nog vrij recent brede discussies met de stad hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de
vaststelling van de Structuurvisie 2020;
ook de Dordtse Dialogen over de toekomst van Dordrecht m.b.t. o.a. Duurzaamheid,
Binding met de stad, Economie en arbeidsmarkt en Ambities met vergrijzing
met allerlei inwoners, organisaties en ondernemers in 2009/2010 hebben plaatsgevonden;

O v e r w e g e n d e dat:

•

een toekomstvisie opstellen over de verre toekomst niet erg realistisch kan zijn en dus
weinig zinvol is;

•

een standaard actualisering eens in de 8 a 10 jaar afspreken een te star kader is dat niet
kan inspelen op actuele ontwikkelingen;

•

het onduidelijk is wat er met de uitkomsten van de Dordtse Dialogen is gedaan;

Spreekt uit dat het college:

•
•

de Structuurvisie 2020 op concrete punten wijzigt en aanpast aan de actualiteit;
een actualisering in gang zet wanneer dat nodig is, waarmee een standaard actualisering
eens in de 8 a 10 jaar komt te vervallen;

•

afziet van het voornemen om een brede Toekomstvisie voor 2050 op te stellen, via allerlei
overleg/inspraak trajecten met de stad, en in plaats daarvan een verkenning laat
uitvoeren naar de grote RO ontwikkelingen die op ons afkomen om op basis daarvan te
kunnen beoordelen op welke wijze Dordrecht daarop moet inspelen;

•

de gemeenteraad informeert over de opbrengsten van De Dordtse Dialogen en wat ermee
wordt gedaan.

