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Geachte Gemeenteraad,
Hierbij dien ik de volgende zienswijze in op het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe
Sliedrechtse Biesbosch, dat ter inzage ligt van 19 september 2012 tot en met
31 oktober 2012.
Wiiziginqsbevoeqdheid voor nieuwe ontwikkeling in Thomaswaard
De Dienst Landelijk Gebied (DLG) werkt in opdracht van Rijkswaterstaat aan het
Strategisch Groenproject Sliedrechtse Biesbosch, waarin ook de gemeente
Dordrecht partner is. In het kader van dit project zijn onlangs de plannen voor
natuurontwikkeling in de Thomaswaard concreter geworden. DLG heeft hierover
overleg gevoerd met uw gemeente. In dat overleg heeft de gemeente aangegeven
mee te willen werken aan deze plannen.
Om de plannen voor natuurontwikkeling in de Thomaswaard mogelijk te maken, is
een kleine wijziging in het ontwerpbestemmingsplan Nieuwe Sliedrechtse
Biesbosch nodig. De gemeente heeft aangegeven er prijs op te stellen een
zienswijze te ontvangen waarin om deze wijziging wordt verzocht. Die ontvangt u
bij deze. Het wijzigingsverzoek betreft het volgende:
In de verbeelding behorende bij het ontwerpbestemmingsplan wordt aan de
Thomaswaard de bestemming Natuur-1 toegekend met als belangrijkste kenmerk
"behoud en herstel van natuurwaarden". Rijkswaterstaat beoogt echter voor de
Thomaswaard een ontwikkeling van natuurwaarden middels herinrichting.
Deze ontwikkeling is gericht op herstel van getijdenatuur, mede om te kunnen
voldoen aan Natura 2000 en Kaderrichtlijn water (KRW) doelstellingen. Voor het
realiseren van de herinrichting van de Thomaswaard is de bestemming Natuur-3
meer op zijn plaats, omdat Natuur-3 expliciet melding maakt van de mogelijkheid
voor natuurontwikkeling.
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Ik verzoek u daarom voor het gebied van de Thomaswaard een wijzigingsbevoegdheid op te nemen waarmee de bestemming kan worden gewijzigd van
Natuur-1 naar Natuur-3. Eenzelfde constructie is reeds in het bestemmingsplan
opgenomen voor Polder Stededijk.

Rijkswaterstaat ZuidHolland
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Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
Namens deze,
Het hoofd afdeling Planvorming Wegen en Verkeer,

drs. LR. Santhagens

Pagina 2 van 2

