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Inhoudsopgave Omgevingsvisie
1. Inleiding
2. Profiel van Dordt
3. Ambities, hoofd- en deelopgaven

4. Systemen
5. Gebieden
6. Hoe nu verder

Hoofdstuk 2: Profiel van Dordt
Het profiel van Dordt is niet veranderd: Het kan worden beschreven aan de hand van de
kernkwaliteiten van Dordrecht. Die kwaliteiten worden deels gevormd door de inwoners,
ondernemers en maatschappelijke organisaties, deels door de fysieke kenmerken van de
stad. Beide zijn van invloed op de toekomst van Dordrecht en uitwerking van de
Omgevingsvisie. Kernbegrippen zijn onder meer: water, historie, ligging in de delta en
aan transportassen, moderne voorzieningen.

Hoofdstuk 3: Ambitie, hoofdopgaven en doelen
De Ambitie, hoofdopgaven en doelen liggen grotendeels vast in bestaand beleid en zijn
aangevuld met wat uit de stad is opgehaald. In de Omgevingsvisie worden ze, waar
nodig, tegen elkaar afgewogen en worden de consequenties in beeld gebracht. Hiervoor
is de MER een belangrijk hulpmiddel.
Dordt wil groeien naar een (nog) betere versie van zichzelf: Een groene, levendige stad
met een veerkrachtige bevolking en een hoger welvaartsniveau. Sociaal-economisch
komt Dordrecht beter in balans, waardoor iedere Dordtenaar gelukkig is in deze
gemeente en profiteert van de eigenheid, de zelfbewustheid, de grootstedelijke
voorzieningen en ligging in de Randstad met een Nationaal Park als achtertuin.
Daaruit volgen de twee hoofdopgaven: de bouw van 10.000 extra woningen en het
creëren van 4.000 extra banen. Binnen deze hoofdopgaven zijn de volgende doelen
geformuleerd:

1:
Dordt is een aantrekkelijke stad
Denk aan: Behoud en versterken van cultuurhistorische waarden; voldoende
voorzieningen; gedifferentieerde leefbare woonwijken; aantrekkelijke openbare ruimte.
2:
Dordt is een bereikbare stad
Denk aan: optimale bereikbaarheid
economische kerngebieden (over weg,
water en spoor); fietsstad; verbeteren
openbaar vervoer.
3:

Dordt is een leefbare stad
(fysieke gezondheid)
Denk aan: meer bewegen; goede
luchtkwaliteit; lagere geluidbelasting;
beperken overlast goederenvervoer;
veilig wonen, werken, reizen en
recreëren.
4:

Dordt is een sociale stad
(mentale gezondheid):
Denk aan: zelfredzaamheid; sociale interactie; meedoen.
5:
Dordt heeft een uitstekend vestigingsklimaat
Denk aan: koppelen onderwijs en arbeidsmarkt; koploper in maritieme maakindustrie;
revitalisering bestaande bedrijventerreinen.
6:
Dordt is in 2040 klimaatbestendig
Denk aan: zelfredzaam eiland; robuuste groen/blauwe structuur; groen tot de voordeur.
7:
Dordrecht is in 2050 energieneutraal
Denk aan: energiebesparing; gefaseerd aardgasvrij; duurzame opwekking van energie.
8:
Dordt beschermt en bevordert de biodiversiteit
Denk aan: maximaal ecologisch beheer van de landschapstypen op het Eiland van
Dordrecht.
9:
We zetten Dordt beter op de kaart
Denk aan: versterken imago; aantrekkelijker stadsentrees.

Hoofdstuk 4: Systemen
De systemen vormen de ruggengraat van de
stad en de basis voor ontwikkeling. Per systeem
wordt aangegeven wat de huidige situatie is en
wat de doelstellingen zijn op basis van huidige
inzichten en staand beleid en hoe we op dit
moment denken deze doelstellingen te gaan
bereiken.
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