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Voorgesteld besluit

De industriegebieden Zeehavengebied en Louterbloemen als onderdeel van de
Welstandsnota Dordrecht aanwijzen als Ontwikkelgebied met Ontwikkelregime, met
het Beeldkwaliteitsplan Zeehaven Dordrecht en de Dordrecht Inland Seaport
Beeldkwaliteitsrichtlijnen als toetsingskader.
Samenvatting

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft in 2016 een beeldkwaliteitplan voor het gebied
gemaakt en begin 2017 aan u gepresenteerd. Het Havenbedrijf gaat fors investeren
om de openbare ruimte aan te pakken. Het Havenbedrijf wil dan ook kunnen sturen
op de kwaliteit van de invulling van particuliere locaties die niet door het
Havenbedrijf zijn uitgegeven. Het Havenbedrijf zal daarvoor met de ondernemers in
het gebied afspraken maken over het onderhouds- en uitstralingsniveau.
Met de raadsinformatiebrief d.d. 19 december 2017, kenmerk RIS 1990101 bent u
geïnformeerd over de terinzagelegging van het Beeldkwaliteitsplan en de
bijbehorende richtlijnen.
De beslissing van uw raad om de industriegebieden het Zeehavengebied en
Louterbloemen, als onderdeel van de Welstandsnota aan te wijzen als
Ontwikkelgebied met een ontwikkelregime en het Beeldkwaliteitsplan Zeehaven
Dordrecht en de Dordrecht Inland Seaport Beeldkwaliteitsrichtlijnen als
toetsingskader voor welstand, ondersteunt het ontwikkelbeleid van het
Havenbedrijf voor deze gebieden.
Inleiding

Dordrecht kent een forse zeehaven. Deze haven, gelegen aan de westzijde van de
stad, werd rond 1920 voor de grotere schepen aangelegd en later uitgebreid.
Sinds 2013 exploiteert het Havenbedrijf Rotterdam de industriegebieden
Zeehavengebied en Louterbloemen, die aansluiten op de zeehaven.
De komende jaren staan in het teken van een verdere transitie van het gebied naar
een complete en vitale zeehaven. Hiervoor dienen de basis, denk aan de publieke
ruimte, de verschijning en de beleving, op orde te zijn.
Doelstelling

Ontwikkeling van de industriegebieden Zeehavengebied en Louterbloemen tot een
aantrekkelijke vestigingslocatie voor nieuwe bedrijven, ter bevordering van de
werkgelegenheid in Dordrecht.
Argumenten

Dordrecht heeft dit gebied toevertrouwd aan het Havenbedrijf Rotterdam om er
economisch een succes van te maken. Hiervoor stelt de gemeente het Havenbedrijf
dan ook het daarvoor noodzakelijke instrumentarium ter beschikking.
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Kosten en dekking

De aanpassing en aanvulling van de Welstandsnota Dordrecht brengt geen extra
kosten met zich mee.
Duurzaamheid

Havenbedrijf Rotterdam maakt zich sterk voor een veilige, gezonde en
aantrekkelijke haven en omgeving. Havenbedrijf wil klimaatverandering tegengaan
en er tegelijkertijd voor zorgen dat het havengebied een grote bijdrage blijft
leveren aan de Nederlandse welvaart en werkgelegenheid. Het Beeldkwaliteitsplan
draagt bij aan die aantrekkelijke haven en omgeving en nodigt stakeholders in en
om de haven uit samen te werken aan de uitdagingen die er zijn bij ontwikkelingen
in de haven. Samen met het bedrijfsleven werkt het Havenbedrijf aan het creëren
van economische en maatschappelijke waarde en het realiseren van duurzame
groei.
Communicatie en inclusief beleid

Het Beeldkwaliteitsplan is besproken met een ondernemersvertegenwoordiging uit
het gebied en heeft recent zes weken ter inzage gelegen.
De ondernemersvertegenwoordiging reageerde positief op het initiatief van het
Havenbedrijf en er zijn geen zienswijzen naar voren gebracht gedurende de ter
inzagelegging.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

Na vaststelling door de raad vindt opnieuw publicatie en ter inzagelegging plaats.
De welstandsnota wordt hierop aangepast.
Bijlagen

- ontwerp besluit;
- Beeldkwaliteitsplan Zeehaven Dordrecht;
- Dordrecht Inland Seaport Beeldkwaliteitsrichtlijnen.
Het college van Burgemeester en Wet
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