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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.
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Raadsinformatiebrief inzake motie 'Pietluttigheden' en Beeldkwaliteitsplan Zeehaven
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Gemeenteraad - dinsdag 19 juni 2018 14:00
De raad stemt in met het voorstel.

In vergadering

Fysieke Leefomgeving - woensdag 13 juni 2018 20:00

Besluit

In vergadering
Besluit

De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende
raadsvergadering.

Fysieke Leefomgeving - dinsdag 15 mei 2018 20:00
De commissie constateert dat het raadsvoorstel nog onvoldoende informatie bevat om
een besluit te kunnen nemen en verzoekt het college met aanvullende informatie te
komen over de consequenties, voor- en nadelen van de keuze voor aanwijzing als
ontwikkelgebied t.o.v. welstandsvrij alvorens het voor bespreking in de commissie wordt
geagendeerd.

