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Voorqesteld besluit

de geactualiseerde Welstandsnota Dordrecht vast te stellen;
de op 29 september 2015 vastgestelde Welstandsnota Dordrecht te laten vervallen.
Raadsvoorstel

Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?

De gemeenteraad stelt de Welstandsnota vast.
Wat is het doel?

In de Welstandsnota staan kaders voor de ruimtelijke kwaliteit van Dordrecht. Deze Welstandsnota
Dordrecht is vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet geactualiseerd en geldt totdat
een nieuw ruimtelijk kwaliteitsbeleid is verankerd in het Omgevingsplan.
In het kader van het nog te maken Omgevingsplan zal een discussie moeten worden gevoerd over
wat de gemeente Dordrecht in de toekomst wil met het ruimtelijk kwaliteitsbeleid. Dit hoeft
vanwege de actualisering niet op stel en sprong.
Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?

De Welstandsnota is geactualiseerd naar aanleiding van gewijzigde wet- en regelgeving en de
ontwikkeling van nieuwe gebieden op het Eiland van Dordrecht. Een en ander zoals aangekondigd
in de raadsinformatiebrief van 19 december 2017. Met name het hoofdstuk Kleine bouwwerken is
aangepast.

De Welstandsnota Dordrecht geldt totdat er nieuw ruimtelijk kwaliteitsbeleid wordt opgenomen in
het Omgevingsplan.
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Wat zijn kanttekeningen en/of risico's bij dit voorstel?

De geactualiseerde nota is niet bedoeld om op dit moment een discussie over het gemeentelijk
ruimtelijk kwaliteitsbeleid te voeren. Die discussie zal te zijner tijd in het kader van het
Omgevingsplan, na invoering van de Omgevingswet op 01-01-2022,

In het kader van de invoering van de Omgevingswet zijn er veel uitdagingen, het kan daarom tot
2029 duren voordat er een nieuw ruimtelijk kwaliteitsbeleid is.
Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?

Het betreft een actualisatie, daarom is de welstandsnota niet opnieuw in participatie gebracht.
Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?

RIS Nr. 1461128 d.d. 29 september 2015
RIS Nr. 1990101 d.d. 19 december 2017
RIS Nr. 2062742 d.d. 19 juni 2018
Hoe wordt dit betaald?

Er zijn geen kosten verbonden aan de actualisatie van de Welstandsnota.
Wat is het vervolg op het raadsbesluit?

Voor iedereen beschikbaar stellen van de Welstandsnota Dordrecht via ruimtelijkeplannen.nl en de
gemeentelijke website.
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