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Voorgesteld besluit

1.

De begrenzing van te onderscheiden gebieden, zoals weergegeven in bijlage 1
'gebiedsindeling omgevingsvlsie', vast te stellen.
2. De prioritaire thema's per gebied, zoals opgenomen in bijlage 2 'prioritaire
thema’s', vast te stellen.
3. De randvoorwaarden voor het proces van de gebiedsuitwerking, zoals
opgenomen in bijlage 3 'randvoorwaarden proces', vast te stellen.
Samenvatting

De omgevingsvisie is het nieuwe (verplichte) instrument uit de aankomende
Omgevingswet en biedt kansen om ambities op het gebied van ruimtelijke
ontwikkelingen te vertalen naar een langetermijnvisie voor de gewenste
ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in Dordrecht. Met dit raadsvoorstel
worden de gebiedsindeling, de prioritaire thema’s en de randvoorwaarden voor de
procesuitwerking vastgesteld.
Inleiding

In de raadswerkgroep implementatie Omgevingswet van 18 september 2018 is de
stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de wet besproken. De
Omgevingswet zal per 1 januari 2021 in werking treden. Per raadsinformatiebrief
(RIS-nummer 2119740) bent u hierover geïnformeerd. Onderdeel van het traject is
het opstellen van een omgevingsvisie. Op 19 juni 2018 heeft u de startnotitie voor
de omgevingsvisie vastgesteld (RIS-nummer 2118024). In de startnotitie is
aangegeven dat een nieuwe gebiedsgerichte indeling wordt gemaakt en dat daarin
de integrale toekomstrichting van het gebied centraal komt te staan. Op dinsdag
12 juni 2018 is met raads-, commissie- en collegeleden een workshop over de
gebiedsindeling gehouden om aan de voorkant richtingen mee te geven.
Omgevingsvisie
De voorliggende gebiedsindeling is een onderdeel van de omgevingsvisie. Om dit
voorstel te kunnen plaatsen in de complexiteit van de omgevingsvisie wordt als
eerste de opzet van de gehele omgevingsvisie uiteengezet.
De omgevingsvisie bestaat uit meerdere delen. Het profiel gaat over de identiteit
van Dordrecht. Dit profiel is in de loop van de jaren vrij constant: We zijn een
historische stad, gelegen aan de Biesbosch, omgeven door grote rivieren en met
verbindingen naar andere regio's.
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Daarnaast zal er in de omgevingsvisie aandacht zijn voor een aantal stadsbrede
systemen. Deze systemen vormen de basis van de stad. De focus ligt niet op een
beschrijving van het huidige systeem, maar op de gewenste aanpassingen om het
systeem beter te laten functioneren. De visie op de veranderingen in het systeem
komt op hoofdlijnen terug in de omgevingsvisie. Daarbij is het mogelijk om
randvoorwaarden te formuleren over het systeem om de basis van de stad op orde
te hebben. Op deze manier kunnen voor diverse thema's drempelwaarden of
minimumwaarden worden vastgesteld, waarvan we vinden dat de hele stad daaraan
moet voldoen. Deze omgevingswaarden krijgen een plaats in de omgevingsvisie en
het (later) op te stellen omgevingsplan.
Het derde onderdeel van de omgevingsvisie betreft de gebieden. Met de
gebiedsgerichte uitwerking wordt aangegeven in welke gebieden en op welke
thema's we boven de in het profiel en de systemen vastgelegde basis willen
uitstijgen. Het gaat hier om extra kwaliteit of de ambitie een bepaalde opgave te
realiseren. De gebieden zijn ontwikkelgericht en omvatten de belangrijkste thema's
of opgaven die in samenhang ontwikkeld dienen te worden. Het is mogelijk dat ook
hier integrale programma's worden opgesteld om uitvoering te geven aan de
ontwikkeling.
Doelstelling

Dit voorstel heeft betrekking op de hiervoor bedoelde gebieden. Met dit voorstel
beogen wij uw raad de kaders voor de gebiedsindeling vast te stellen, zodat
daarmee de omgevingsvisie verder uitgewerkt kan worden.
Argumenten

Gebiedsindeling
We onderscheiden vier gebieden. Door het aantal gebieden ten opzichte van
voorgaande structuurvisies te beperken wordt getracht meer focus in de opgave van
de stad aan te brengen. Naast deze vier gebieden kennen we ook drie zones. Zones
zijn ontwikkelgerichte onderdelen van gebieden waar de nadruk ligt op verandering.
Vervolgens is het aantal prioritaire thema’s beperkt tot drie per gebied of zone,
waarmee eveneens getracht wordt te focussen op hetgeen we echt willen bereiken
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in een gebied of zone. Uw raad kan echter besluiten de door ons voorgestelde
thema’s te verwijderen of andere thema's toe te voegen. Ook kan gediscussieerd
worden over de volgorde: het thema dat bovenaan staat is immers in de onderlinge
verhouding het belangrijkste.
Kanttekeningen

De gebiedsindeling in de omgevingsvisie beperkt zich tot hoofdlijnen en de
belangrijkste thema's. Hierdoor kan het beeld ontstaan dat andere thema's niet of
minder van belang worden geacht. Voor een deel is dit een terechte conclusie. Deze
thema's zijn immers voor een gebiedsindeling op hoofdlijnen daadwerkelijk
ondergeschikt aan de ontwikkelrichting die wordt voorgestaan. Deze thema's komen
echter wel aan bod in de hiervoor genoemde systemen en het profiel van de stad en
vinden zo hun weg naar de omgevingsvisie. Dit maakt een juiste en doordachte
keuze van de prioritaire thema's en de volgorde daarvan wel van groot belang.
Kosten en dekking

Voor de ambtelijke inzet wordt van alle disciplines in deze fase gezamenlijk circa
1.000 uur gevraagd. Om diverse sessies te kunnen organiseren en een goed
eindproduct op te leveren voor deze fase is een werkbudget van € 65.000,beschikbaar. De kosten voor het opstellen van de omgevingsvisie komen ten laste
van het budget voor de implementatie van de Omgevingswet.
Voor de volgende fase (opstellen MER, opstellen eindproduct, aanpassen of
vervangen van de website structuurvisiedordrecht.nl) wordt indicatief een bedrag
van circa € 30.000,- geraamd voor 2019. Ook deze kosten komen ten laste van het
budget voor de implementatie van de Omgevingswet.
Duurzaamheid

Duurzaamheid en de Energietransitie maken in de voorgestelde systematiek van de
Omgevingsvisie met een indeling in profiel, systemen en gebieden, onderdeel uit
van de systemen. Bij deze systemen ligt de focus op de gewenste veranderingen en
aanpassingen die op deze terreinen moeten plaatsvinden.
Deze visie op duurzame ontwikkelingen kan uiteindelijk worden vertaald in een
programma met concrete uit te voeren acties (bijvoorbeeld de aanleg van delen
van het warmtenet) of een drempelwaarde of minimumwaarde (bijvoorbeeld een
uitspraak dat nieuw te bouwen woningen energieneutraal moeten zijn conform
bouwbesluit), om de benoemde visie ook te realiseren.
Communicatie en inclusiefbeleid

De doelstelling is om een omgevingsvisie op te stellen die niet alleen van het
bestuur van de gemeente is, maar juist van de stad. Om dit te bereiken is in
bijlage 3 een aanpak omschreven waarbij de stad betrokken is en ook zelf actief
bijdraagt aan de omgevingsvisie.
Na vaststelling van de gebiedsindeling door uw raad zal per gebied gezocht worden
naar een boegbeeld van buiten de ambtelijke organisatie, die de uitwerking van het
gebied door partners en partijen uit de stad mee gaat begeleiden.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

november 2018:
Besluitvorming raad.
december 2018:
Opstellen plan van aanpak gebiedsuitwerkingen.
januari - juni 2019: Uitwerkingen per gebied: minstens drie bijeenkomsten per
gebied nodig.
voor de zomer 2019: Raadsinformatiebrief over de stand van zaken van de
Gebiedsuitwerking.
na de zomer 2019:
Resultaten vastleggen in nieuw raadsvoorstel.
najaar 2019:
Opstellen Ontwerp Omgevingsvisie en vaststellen formele
procedure Omgevingsvisie.
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Bijlagen

-

ontwerp besluit;
Bijlage 1: Kaart gebiedsindeling omgevingsvisie;
Bijlage 2: Notitie prioritaire thema's gebiedsindeling omgevingsvisie;
Bijlage 3: Notitie randvoorwaarden proces gebiedsuitwerking omgevingsvisie.

Het college van Burgemeester en Wethouders

/
M.M. van der Kraan
secretaris
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