
  

 

 

 

 

 

 

Ruimtelijke OrdeningRuimtelijke OrdeningRuimtelijke OrdeningRuimtelijke Ordening    
 

Gewijzigd vastgesteld Chw bestemmingsplan 'Dordtse Kil IV' ter inzage 

 
Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt tijdens de openingsuren het op 11 

december 2018 gewijzigd vastgestelde Chw bestemmingsplan 'Dordtse Kil IV' 

(NL.IMRO.0505.BP196Dordtsekil4-3002) met bijbehorende stukken met ingang van 22 december 
2018 gedurende  zes weken voor iedereen ter inzage in de hal van het Stadskantoor, Spuiboulevard 

300 te Dordrecht. Het bestemmingsplan is tevens in te zien via de website 
www.dordrecht.nl/ruimtelijkeplannen. Het plan kan ook worden ingezien via 

www.ruimtelijkeplannen.nl onder het bovenvermelde planidentificatienummer. 
 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in de tussenuitspraak van 27 juni 2018 

(nr. 201706342/1/R6) bij wijze van voorlopige voorziening het raadsbesluit van 28 juni 2017 tot 
vaststelling van het bestemmingsplan geschorst voor zover het de vaststelling van artikel 7.3, aanhef 

en onder a, artikel 7.5.1, aanhef en onder a, artikel 8.3, aanhef en onder a en artikel 8.5.1, aanhef en 
onder a van de planregels betreft. 

 
Naar aanleiding van de tussenuitspraak heeft de gemeenteraad de planregels van het 

bestemmingsplan op twee onderdelen gewijzigd: 

 
Aanpassing met betrekking tot toestaan van bedrijven met een oppervlakte van het bouwperceel van 

minder dan 1,5 ha, maar meer dan 0,5 ha:  
De totale omvang van deze afwijkingsmogelijkheid is in de planregels beperkt tot maximaal 4 hectare. 

Met het oog hierop is in de toelichting van het bestemmingsplan een behoefteraming toegevoegd die 

hierbij aansluit.  
 

Aanpassing met betrekking tot toestaan van niet-logistieke bedrijven 
De afwijkingsbevoegdheid voor het toestaan van niet-logistieke bedrijven is vervallen en heeft geleid 

tot enkele redactionele aanpassingen in de regels. 
  

Tegen de bij het raadsbesluit van 11 december 2018 aangebrachte wijzigingen kan een 

belanghebbende tot en met 1 februari 2019 schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 AE Den Haag). 

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het 
beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na de 

beroepstermijn kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. 

De schorsing van de genoemde planregels geldt totdat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State bij einduitspraak op het betreffende beroep heeft beslist.  
 

Dordrecht, 21 december 2018 
Burgemeester en wethouders van Dordrecht. 

 

 

 


