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Ruimtelijke Ordening 

 

Vastgesteld bestemmingsplan “Dijkversterking Dordt Oost” ter inzage 

 

 

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

gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Dijkversterking Dordt Oost” 
(NL.IMRO.0505.BP195-Dijkdordtoost-3001)  met bijbehorende stukken met ingang van 24 december 

2013 gedurende  zes weken (tot en met 3 februari 2014) 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. 

 

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de waterkering aan de oostzijde van Dordrecht langs het 

Wantij en de Nieuwe Merwede. Het betreft het dijkvak van een gedeelte van de Wantijdijk, Zeedijk en 

Buitendijk. In dit gebied zal het Waterschap Hollandse Delta versterkingswerkzaamheden uitvoeren, 

zodat de waterkering weer kan voldoen aan de daaraan te stellen eisen. 

 

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad meerdere wijzigingen aange- 

bracht in het ontwerp. Het betreft vooral wijzigingen naar aanleiding van de ingediende zienswijzen en  

ambtshalve wijzigingen. Alle wijzigingen zijn opgenomen in het raadsbesluit. 

 

Tot en met uiterlijk 3 februari 2014 kan degene die tijdig een wijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de 

gemeenteraad naar voren heeft gebracht en degene aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij 

niet tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht tegen het vastgestelde 

bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State  (Postbus 

20019, 2500 AE Den Haag).  

Tegen de aangebrachte wijzigingen kan een ieder gedurende de termijn van terinzageligging schriftelijk 

beroep instellen bij beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 

20019, 2500 AE Den Haag). 

 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van  4 februari  2014. 

Indien gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het 

vaststellingsbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. 

 

Dordrecht, 23 december 2013 

Burgemeester en wethouders van Dordrecht. 

 

 


