Dordrecht
Nr. 2053474

Raadsgriffie
S p u ib o u le v a rd 300
3 3 1 1 G R D O R D R EC H T

De RAAD van de gem eente Dordrecht;
gezien het voorstel van het college van Burgem eester en W ethouders van 27 m aart
2018, kenm erk RK/2047684;

besluit:
1.

de ziensw ijzen ontvankelijk te verklaren;

2. te bepalen dat de nota naar aanleiding van de ziensw ijzen op het
ontw erpbestem m ingsplan Stadspolders onderdeel uit m aakt van dit besluit;
3.

de ziensw ijze van reclam ant 1 gegrond te verklaren en de verbeelding aan te
passen, in die zin dat de betreffende leidingenstrook langs de N3 op de
verbeelding van de landelijke site wordt opgenomen;

4.

de ziensw ijze van reclam ant 2 gegrond te verklaren ten aanzien van de redactie
van artikel 18.1 van de planregels en artikel 18.4.3, aan artikel 18.1 het woord
"m axim aal" toe te voegen, in art. 18.4.3 de woorden "de beheerder van de
hoogspanningsverbinding" en "belang van de hoogspanningsverbinding" te
vervangen door "de betreffende leidingbeheerder", respectievelijk "het belang
van de betreffende leiding" en de ziensw ijze voor het overige ongegrond te
verklaren;

5.

de ziensw ijze van reclam ant 3 gegrond te verklaren, aan de betreffende
gronden de bestem m ing 'Agrarisch' en deels 'Verkeer' toe te kennen en aan
artikel 3.4 van de planregels een lid c toe te voegen, luidende: "voor zover de
voor 'Agrarisch' bestem de gronden sam envallen m et de dubbelbestem m ing
'W ater - W aterkering' mogen deze gronden slechts worden gebruikt voor het
aanleggen en onderhouden van grasland en het weiden van schapen en ander
kleinvee.";

6.

de ziensw ijze van reclam ant 4 ongegrond te verklaren;

7.

de ziensw ijze van reclam ant 5 ten aanzien de bepaling dat de grond slechts
gebruikt mag worden door volw aardige agrarische bedrijven en ten aanzien van
de in artikel 3.6 van de planregels opgenom en w ijzigingsbevoegdheid gegrond
te verklaren, in artikel 3.1 van de planregels onder a. het woord "volwaardige"
te schrappen, in artikel 3.5.1 de woorden "niet volw aardige agrarische bedrijven
of" te schrappen, in artikel 3.5.2 het woord "volwaardig" te schrappen, artikel
3.6 van de planregels te schrappen en de ziensw ijzen voor het overige
ongegrond te verklaren.

Pagina 1/2
MIX
Papier
FSC

FSC* C013230

Dordrecht
8.

geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de W et ruim telijke ordening
vast te stellen om dat er geen nieuwe bestem m ingen worden toegevoegd die het
realiseren van aangewezen bouwplannen m ogelijk maken;

9.

het bestem m ingsplan "Stadspolders" op bovengenoem de w ijze gewijzigd vast te
stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 29 mei 2018.
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