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Geachte staatsraden, Edelachtbare heer, vrouwe 

 

Ondergetekenden namen kennis van het besluit tot vaststelling van het Chw 

bestemmingsplan Dordtse Kil IV met dagtekening Dordrecht, vastgesteld 28 juni 2017, 

gepubliceerd 7 juli 2017, met het volgende plan-identificatienr. 

NL.IMRO.0505.BP196DordtseKil4-3001. 

Mede namens Stichting Nationaal Landschapskundig Museum tekenen wij beroep aan 

tegen de beslissing van B&W en Gemeenteraad m.b.t. de vaststelling van het Chw 

bestemmingsplan Dordtse Kil IV en bijbehorende MER. De argumenten van bezwaar, 

verwoord in onze zienswijzen, zijn door de gemeenteraad van Dordrecht ongegrond 

verklaard. Hiertegen gaan wij in beroep. 

 

Dit beroepsschrift is tot stand gekomen met steun van de actiegroep STOP Dordtse Kil IV, 

die op 10 mei 2017 is opgericht. De groep heeft een kerngroep van 9 mensen, die namens 

een bewonersvereniging, een milieugroepering, een straatbelangengroep en inwoners 

vanuit persoonlijke betrokkenheid en kennis van zaken  meewerken aan een leefbare 

gezonde omgeving voor iedere inwoner van Dordrecht. 
 

 

mailto:Drechtsteden@milieudefensie.nl
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Vooraf:  

Milieudefensie Drechtsteden is naast een zelfstandige vereniging ook een lokale afdeling 

van Vereniging Milieudefensie. Ons doel is met behulp van inspraak, voorlichting en 

activiteiten Dordrecht, Papendrecht, Zwijndrecht en Sliedrecht gezonder en duurzamer 

te maken. Milieudefensie Drechtsteden komt op voor natuur en milieu, met momenteel  

een extra accent op luchtkwaliteit.  

Relatie DKIV: Samenwerkend met bewonersgroepen en het Platform Duurzaamheid 

richten wij ons mede op gemeentelijk beleid en beperking van overlast door bijv. verkeer 

en industrie. Uit dien hoofde hebben wij de Dordtse ontwikkeling van het 

bedrijventerrein Dordtse Kil IV kritisch gevolgd. De geplande logistieke functie 

veroorzaakt een toename van verkeersbewegingen op toch al zwaar belaste en het 

leefmilieu ernstig belastende wegen zoals de N3 en A16. Bewoners in en aan de randen 

van het gebied hebben met voor hen diverse nadelige milieueffecten en daardoor 

verminderd woongenot te maken, zoals onder meer verkeerslawaai, luchtvervuiling en 

visuele horizonvervuiling. Daarnaast richten wij ons op het bewaken landschappelijke en 

ecologische waarden, die door deze planontwikkeling aangetast worden. De bijgevoegde 

foto’s geven een prachtig beeld van  ‘De Oude Beerpolder’.  
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Wij komen tot de slotsom dat het door de Gemeente gehanteerd planologisch kader 

verouderd, achterhaald en incompleet blijkt, waardoor volgens ons bij herijking het 

terrein en bijbehorende infra nauwelijks of waarschijnlijk helemaal niet nodig is. Wij 

hebben dit onder meer in een zienswijze nadrukkelijk aan de orde gesteld. De Gemeente 

verklaarde onze zienswijze ongegrond, bleek niet bereid tot nieuw onderzoek en 

visievorming t.b.v. een Bedrijventerreinenstrategie voor het moment van besluitvorming. 

En heeft het bestemmingsplan zonder  geactualiseerde  onderbouwing van de 

behoeftevraag vastgesteld. Door zich te baseren op verouderde gegevens heeft de door 

de gemeente gebruikte Laddermethode een achterhaald en onjuist beeld opgeleverd 

met een overtrokken behoeftevraag.  Uitwerking van het bovenstaande vindt plaats in 

het hoofdstuk “Ladder voor Duurzame Verstedelijking”, (blz.3). 

 

 

Omschrijving van de beroepsgronden. 
 

Onze zienswijze samengevat 

In het stadium van het ontwerpbestemmingsplan hebben wij  een zienswijze ingediend.  

De kern is: het programma voor DKIV sluit niet aan op actuele, duurzamere  

ontwikkelingen op economisch en logistiek gebied, is verouderd,  is bovenal middels 

recent onderzoek (Stec 2017, zie bijlage), aantoonbaar zwaar over gedimensioneerd.  

De wettelijk voorgeschreven Ladder Duurzame Verstedelijking is door verweerder 

gebaseerd op verouderde gegevens, verkeerde inschattingen en onderschatting van het 

concurrerend aanbod. Dit op zich waardevolle toetsingsinstrument is daarmee onjuist 

gehanteerd; hiernavolgend gedetailleerd uiteengezet. Een eventuele “vervangingsvraag” 

vanwege geactualiseerde woningbouwprognoses is niet onderbouwd. 

 

 

Toets aan Ladder voor Duurzame Verstedelijking 

De 4 hoofdpunten van de toets aan de Ladder, uitgewerkt: 

1. De vaststelling van de regionale behoefte is niet actueel. De meest actuele, in 

opdracht van de provincie vervaardigde behoefteraming, komt aanzienlijk lager 

uit. 

2. De omvang van de regionale behoefte gaat uit van onjuiste veronderstellingen, 

gegeven actuelere ramingen. Vindt hiervoor een correctie plaats, dan is de 

lagere uitkomst van de meer actuele raming verklaarbaar, en is er door het in 

exploitatie brengen van Dordtse Kil IV regionaal een overaanbod. 
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3. Door de - beweerde - beperking van het aanbod op Dordtse Kil IV tot logistieke 

kavels groter dan 1,5 hectare, wordt het relevante concurrerend aanbod (stap 2 

van de Laddertoets1) beperkt. De omvang van deze beperking is echter, gegeven 

de ruime afwijkingsmogelijkheden in het plan, niet vast te stellen. Daardoor is 

niet vast te stellen of ¨stap 2 van de Laddertoets¨ op de juiste wijze is 

doorlopen. In ieder geval is het concurrerend aanbod onderschat. 

4. Vervangingsvraag vanwege actualisering woningbouwprognoses geeft geen 

referentie in de stukken, voor het overige niet onderbouwd en qua omvang 

gering te achten. 

Ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan Dordtse Kil IV is artikel 3.1.6. van 

het Besluit ruimtelijke ordening van kracht, de zgn. Ladder Duurzame Verstedelijking. 

Dit artikel bepaalt het volgende, waarbij sub a) t/m c) gewoonlijk als Trede 1, 2 en 3 van 

de ladder worden aangemerkt: 

De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling 

mogelijk maakt, voldoet aan de volgende voorwaarden: 

a)  er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in 

een actuele regionale behoefte; 

b). indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel a, blijkt dat sprake is van een 

actuele regionale behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen 

het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden voorzien door 

benutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of 

anderszins; 

c)  indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel b, blijkt dat de stedelijke 

ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio 

kan plaatsvinden, wordt beschreven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op 

locaties die, gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend 

ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld. 

In de Toelichting van het plan, pag. 24 e.v., baseert de gemeente zich wat betreft de 

laddertoets (en het aantonen van nut en noodzaak) op de Ecorys rapportage ¨Actualisatie 

vraag-aanbod analyse Drechtsteden in het kader van versnelde2 ontwikkeling Dordtse Kil 

IV¨, van 5 december 2016, in het vervolg aan te duiden als Ecorys (2016). Dit document is 

bij de ter inzage liggende stukken gevoegd als bijlage bij de Toelichting. 

 

                                                           
1 Onder ¨Laddertoets¨”is te verstaan de toets aan artikel 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening (Bro), de zgn. 

Ladder Duurzame Verstedelijking. Onder ¨stap 2¨ is te verstaan de toetsing aan art. 3.1.6 sub b. 

2 Uit het adjectief ¨versnelde¨ komt reeds naar voren dat de ontwikkeling van het bedrijventerrein bewust naar 

voren is gehaald – waarover later meer.  
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Ad 1.  De vaststelling van de regionale behoefte is niet actueel. De meest actuele, in 

opdracht van de provincie vervaardigde behoefteraming komt aanzienlijk lager 

uit. 

In de zienswijze (bijlage) van de provincie, pag. 2/4, stelt de provincie: 

¨Zowel het Ecorys-rapport3 als de regionale bedrijventerreinenstrategie gaan uit 

van het provinciale Programma Ruimte uit 2014. De inzichten over de behoefte 

aan bedrijventerreinen zijn inmiddels echter gewijzigd als gevolg van de zichtbaar 

achterblijvende vraag. Wij hebben opdracht gegeven aan Stec om de actuele 

uitbreidingsbehoefte aan bedrijventerreinen provincie breed te onderzoeken. Het 

eindrapport van dit onderzoek zal deel uitmaken van onze voortgangsrapportage 

aan Provinciale Staten dit voorjaar over de bedrijventerreinenbehoefte in Zuid-

Holland.¨ 

Inmiddels is het onderzoek in opdracht van de provincie uitgekomen (Stec 2017, zie 

bijlage)4, wat daarmee een meer actuele behoefteraming is.  

In Stec (2017), p. 28, Tabel 11 wordt voor de subregio Drechtsteden de uitbreidingsvraag 

uit logistiek en industrie (inclusief bovenregionale vraag) voor de periode 2016-2030 lager 

becijferd dan in Ecorys (2016), namelijk op 40-45 hectare, t.o. 43-90 hectare in Ecorys 

(2016) (Tabel 2.1 opgeteld bij tabel 2.2, Ecorys (2014), overgenomen in Ecorys (2016)).  

De gemiddelde verwachtingswaarde is daarmee aanzienlijk lager dan in de toelichting. 

Verschillen tussen beide rapportages worden nader toegelicht onder 2.   

De Stec - rapportage is uitgekomen op 13 april 2017, enkele maanden voor vaststelling 

van het bestemmingsplan, en daarmee de meest actuele behoefteraming.  

Deze raming is vervaardigd in opdracht van de overheidslaag (de provincie), die een 

verantwoordelijkheid heeft voor het afstemmen van gemeentelijke behoefteramingen, in 

de eigen Verordening Ruimte een eigen laddertoets heeft vastgelegd (art 2.1.1.), en, 

anders dan de gemeente Dordrecht, geen zakelijk belang heeft bij het in exploitatie 

brengen van het bedrijventerrein. 

Concluderend:  

Dat in de Beantwoording zienswijzen (pag. 6), verweerder aangeeft dat er ¨gewerkt gaat 

worden aan een actualisatie van de regionale bedrijfsterreinenstrategie¨, is de facto een 

                                                           
3 Gerefereerd wordt aan Ecorys (2016), de actualisatie die als bijlage bij de toelichting is gevoegd en die 

blijkens de Beantwoording zienswijzen, Zienswijze 1, sub 1., ten grondslag ligt aan de ramingen voor het 

bestemmingsplan. 

4 Stec groep ¨Behoefteraming bedrijventerreinen: Regiorapportage Zuid-Holland Zuid¨, 13 april 2017, 

uitgebracht in opdracht van de provincie Zuid-Holland aan de regio Zuid-Holland Zuid, in het vervolg aan te 

duiden als Stec (2017).  
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bevestiging dat de bedrijfsterreinenstrategie, waarvan bij het bestemmingsplan is 

uitgegaan ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan, achterhaald was.   

Dat de provincie met deze ¨actualisatie achteraf¨ kennelijk kan leven, blijkens een brief 

van de gedeputeerde aan de gemeenteraad (bijlage) - mogelijk mede vanwege de 

zakelijke belangen van de gemeente en druk vanuit Rijkswaterstaat 5in verband met de 

complementair geachte wegaanleg - maakt dit niet anders. 

 

Ad 2.  De omvang van de regionale behoefte gaat uit van onjuiste veronderstellingen, 

gegeven actuelere ramingen. Vindt hiervoor een correctie plaats, dan is de 

lagere uitkomst van de meer actuele raming verklaarbaar, en is er door het in 

exploitatie brengen van Dordtse Kil IV regionaal een overaanbod. 

Via de Crisis & Herstelwet is de exploitatieperiode verlengd tot 20 jaar (2107-2037). In de 

toelichting wordt beschreven op welke wijze in Ecorys (2016), op basis van Ecorys (2014) 

waarin nog van exploitatie binnen 10 jaar werd uitgegaan, tot een vraagraming van 67-

122 ha. voor de periode 2017-2037 is gekomen.  Opvallend is de grote marge in deze 

raming; vanwege het belang van het voorkomen van overprogrammering, zowel voor de 

exploitatie als vanwege het opofferen van gronden met landschappelijke en 

cultuurhistorische waarden,6zou van de onderste ramingsgrens moeten worden 

uitgegaan.  

In deze raming is opgenomen een schatting van de ¨potentiële overloop vanuit 

Rijnmond/LMO van 33-40 hectare. Deze is echter volledig achterhaald, zo komt naar 

voren uit Stec (2017), de meest actuele raming (bovengenoemd), pag. 27, onder de 

subkop Overloop vanuit de Rotterdamse haven: 

¨Deze behoefteraming7 is beleidsarm opgesteld en daarmee gebaseerd op een 

natuurlijke overloop vanuit de Rotterdamse haven naar Zuid-Holland Zuid. Het is af 

te raden om met een extra overloop te rekenen. Het havenbedrijf stelt op dit 

moment nieuwe prognoses op8 en geeft zelf aan naar verwachting voldoende 

ruimte te hebben. Bovendien is de strategie van het Havenbedrijf om primair in te 

zetten op het binden van ladingstromen en bedrijven aan de zeehaven als deze 

daar een bijdrage aan leveren. Dit is een wijziging ten opzichte van het ten 

opzichte van het verleden, waarbij het Havenbedrijf de meeste logistiek vooral 

naar het achterland doorverwees om zo geen kostbare ruimte op te geven en 

                                                           
5 Zie hiervoor de Beantwoording zienswijzen, pag. 6, Zienswijze 1, onder 1., 2e cursief gedrukte alinea. 

6 Zie voor een beschrijving van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het plangebied de 

toelichting par. 2.1, 4.3.2. en de conclusies in 4.3.3..  

7 De raming van Stec van 40-45 ha. voor 2015-2030, zie onder 1). 

8 De betreffende voetnoot in stec (2017) luidt: Gesprek met Havenbedrijf op 23 januari 2017 & 

http://www.maritiemland.nl/news/haven-rotterdam-kijkt-vooruit-naar-2040/ 
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maximale ruimteproductiviteit te realiseren. Omdat de prognosemethodiek al 

rekening houdt met de vestigingsdynamiek, verhuis- en investeringsrelaties tussen 

Rotterdam en Zuid-Holland Zuid uit afgelopen jaren, zijn de effecten hiervan op 

bijvoorbeeld de uitbreidingsvraag vanuit de logistiek en het maritieme cluster al 

voldoende meegenomen. Zeker nu de vestigingsstrategie van het Havenbedrijf een 

ander accent heeft gekregen.¨ 

Als er dan al rekening zou moeten worden gehouden met potentiële overloop vanuit 

Rijnmond/LMO, en dus in de analyse buiten het gebied van de regio Drechtsteden wordt 

gegaan, dan zou dat ook moeten voor het concurrerend aanbod. Dat gebeurt echter niet: zie 

de Conclusie aanbod analyse op pag. 29 van de toelichting. In Tabel 4 (toelichting plan) is 

een overzicht gegeven van beschikbaar aanbod in LMO en regio Rijnmond (netto hectares). 

Dit komt uit op een terstond beschikbaar aanbod van 106,8 hectare. Blijkens de ¨Conclusie 

aanbod analyse¨ is daarvan in de gemeente Ridderkerk 41,3 hectare relevant, en is er ook in 

de gemeente Lansingerland ¨substantieel aanbod¨. Echter, in diezelfde conclusie wordt dit 

verder niet relevant geacht, omdat de regio Drechtsteden het relevante schaalniveau is. 

Maar waarom dan wel voor de vraag, maar niet voor het (concurrerend) aanbod?     

Concluderend:  

Er wordt, conform Stec (2017), geen rekening gehouden met de potentiële overloop, dan 

komt de vraagraming niet uit op 67-122 ha. maar  op 34-82 ha. voor de twintigjaars 

periode 2017-2037. De raming van Stec (2017) zelf, is 40-45 hectare voor de 

vijftienjaarsperiode 2015-2030. 

 

Bij  eenvoudige (lineaire) extrapolatie naar een twintigjaarsperiode 9 komt dit uit op 53-60 

hectare. Qua gemiddelde verwachting (57-58 ha.) zijn beide ramingen dan vrijwel 

dezelfde. Bij een dergelijke omvang van de vraag is er, gegeven Tabel 3 van de toelichting, 

en de alinea daaronder, bij het aanbod van Dordtse Kil IV (67 ha.) in ieder geval sprake 

van overaanbod. Daarbij is nog geen rekening gehouden met het concurrerend aanbod, 

van 12,16 ha. (Tabel 2). Dit concurrerend aanbod is overigens op onjuiste wijze 

vastgesteld (zie 3, onderstaand)) en in ieder geval onderschat. 

 

Ad 3.  Door de - beweerde - beperking van het aanbod op Dordtse Kil IV tot logistieke 

kavels groter dan 1,5 hectare, wordt het relevante concurrerend aanbod (stap 2 

van de Laddertoets10) beperkt. De omvang van deze beperking is echter, gegeven 

de ruime afwijkingsmogelijkheden in het plan, niet vast te stellen. Daardoor is 

                                                           
9 Lineaire extrapolatie is als een bovengrens te zien: Stec (2017) geeft aan voor de periode 2035-2040 een 

langzame afname te verwachten. Ook  blijkens de ramingen 2030-2040 vergeleken met 2015-20230 van 

Ecorys (2016) neemt de vraag na 2030 juist relatief af.  

10 Onder ¨Laddertoets¨”is te verstaan de toets aan artikel 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening (Bro), de zgn. 

Ladder duurzame verstedelijking. Onder ¨stap 2¨ is te verstaan de toetsing aan art. 3.1.6 sub b. 
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niet vast te stellen of ¨stap 2 van de Laddertoets¨ op de juiste wijze is doorlopen. 

In ieder geval is het concurrerend aanbod onderschat.  

Volgens Tabel 1 in de toelichting van het plan is het beschikbaar (vigerend) aanbod 

Drechtsteden (netto hectares) 76,9 hectare, waarvan 51,8 hectare droge 

bedrijventerreinen.  Alleen laatstgenoemde categorie is volgens de toelichting relevant, 

waarvan slechts, blijkens de toelichting (gebaseerd op de Bijlagen van Ecorys (2016)) 

slechts 12,16 ha. (23% van 51,8 ha.) daadwerkelijk concurrerend aanbod zou zijn, en 

derhalve relevant in het kader van de laddertoets. 

Opmerkelijk is dat in Ecorys (2014), pag. 34, figuur 3.2 Toepassing Ladder Duurzame 

Stedelijke ontwikkeling, nog 36,5 + 21 = 57,5 ha. (resp. bestaand beschikbaar aanbod 

bedrijventerrein + beschikbaar uit herstructurering) als relevant concurrerend aanbod 

werd beschouwd. Deels is deze zeer aanzienlijke afname (ca. 80%) in de rapportages 

verklaarbaar uit, binnen een tijdvak van 2 jaar, kennelijk sterk gewijzigde inschattingen 

van de beschikbaarheid en kwaliteit van  de terreinen. Deels uit de beperking van het 

concurrerend aanbod tot logistieke bedrijven met kavels > 1,5 hectare in de actuele 

planversie. Deze opmerkelijkebeperking, die pas in de latere planfases is aangebracht, 

vermindert op zich de vermarktbaarheid van het terrein, maar maakt de laddertoets – zo 

op het eerste gezicht - een stuk eenvoudiger te doorstaan voor Dordtse Kil IV.  

Echter, is de beperking (tot logistieke kavels > 1,5 ha.) wel ten volle vastgelegd in de 

planregels? Het antwoord moet ontkennend luiden. Er zijn afwijkingsmogelijkheden in de 

planregels opgenomen, waardoor het alleszins mogelijk is dat genoemde beperking zich 

de facto slechts (zeer) ten dele zal doen gelden. Dit wordt in het onderstaande toegelicht. 

In haar zienswijze11 stelt de provincie (pag. 3): 

¨Het bestemmingsplan Dordtse Kil IV richt zich op bedrijven met een logistiek 

profiel en een kavelgrootte tussen 1,5 hectare en 5 hectare. Hierop is ook het 

onderzoek van Ecorys naar de behoefte geënt. Het ontwerp bestemmingsplan 

voorziet echter in ruime mogelijkheden voor B&W om hiervan af te wijken, die op 

gespannen voet staan met de ladder voor duurzame ontwikkeling.¨ 

In Ecorys (2016), Bijlage confrontatie vraag en aanbod i.r.t. DK IV – addendum bij rapport 

5 december 2016 wordt nader ingegaan op deze zienswijze (kop Afwijkingsmogelijkheden 

bestemmingsplan).  

Hieruit komt (ad 1) naar voren dat afwijkingsmogelijkheid 1 (Toestaan van een bedrijven 

met een geringer oppervlakte van het perceel dan 1,5 hectare) al een oppervlakte van 3-6 

hectare kan betreffen. Voor de mogelijke betekenis van de overige 

afwijkingsmogelijkheden is echter een dergelijk maximaal oppervlak niet vast te stellen. 

                                                           
11 Bijgevoegd, Bijlage Zienswijze Provincie. 



10 
 

Immers, daarnaast is er de afwijkingsmogelijkheid voor vestiging(en) van een 

¨ketenbedrijf¨ (omschreven in art. 1.35 v/h plan) wat betekent dat ook toeleveranciers 

van logistieke bedrijven kunnen worden toegelaten.  

Daarnaast maken de art. 7.5.1 sub a.2 en 8.5.1 sub a.4 binnenplanse afwijking mogelijk 

voor niet-logistieke bedrijven die door de grootschalige omvang niet kunnen worden 

gehuisvest op andere bedrijventerreinen in de Drechtsteden. Artikel 8.5.1 sub a.3 voegt 

daar voor de bestemming Bedrijventerreinen-2 vestiging mogelijk van niet-

watergebonden bedrijven die verplaatst worden vanuit de Dordtse Zeehaven.  

Deze afwijkingsmogelijkheden,  kunnen, anders dan Ecorys (2016) veronderstelt, 

meermaals worden toegepast. 

Concluderend:  

De mogelijke betekenis van deze afwijkingsmogelijkheden, met name vanwege 

¨grootschalige omvang¨ is niet vast te stellen. Het is alleszins mogelijk op basis van de 

planregels op ruime schaal niet-logistieke bedrijven toe te staan. Dat daarvoor nu door een 

aangepaste regel in het vastgestelde plan ¨het bestuur van de Drechtsteden voor moet 

worden gehoord¨, maakt dit niet anders: de bevoegdheid tot afwijking blijft geheel en al bij 

de gemeente Dordrecht.  

Overigens zij hier opgemerkt dat een gemeentebestuur uiteraard altijd met een 

buitenplanse afwijking van een en ander kan afwijken. De druk daartoe zal groot zijn, als er 

zich problemen manifesteren om het terrein daadwerkelijk uitgegeven te krijgen.  Het is niet 

moeilijk zich een raadsvergadering voor te stellen waarin raadsleden aandringen op het 

laten varen van de ¨onbegrijpelijke¨ beperking tot logistieke bedrijven van meer dan 1,5 

hectare. 

Ad 4.  Vervangingsvraag vanwege actualisering woningbouwprognoses: geen referentie in 

de stukken, voor het overige niet onderbouwd, qua omvang gering te achten. 

Voor zover de bewering is, zoals voor het eerst aangeduid in de zienswijze van de 

provincie (pag. 2, 3e alinea), en vervolgens aangeduid in een brief dd. 28 juni 2017 van de 

gedeputeerde aan de gemeenteraad van Dordrecht, dat er een vervangingsvraag zou zijn 

vanwege (actuele) nieuwe behoeftes in de vast te stellen regionale woningvisie, is het 

volgende vast te stellen: 

 Noch in de toelichting van het plan, noch in de ter inzage gelegde bijlagen, wordt 

ter onderbouwing van de behoefte aan het bedrijfsterrein, aan een dergelijke 

vervangingsvraag gerefereerd; 

 Er is, ook in de stukken van de provincie, geen enkele becijfering van deze 

¨vervangingsvraag¨; 

 Een dergelijke vervangingsvraag kan niet anders dan zeer beperkt zijn, omdat het 

in relatie tot de geplande invulling van DKIValleen gaat om regionale logistieke 
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bedrijven die  - nog uit te werken plannen voor - woningbouw daadwerkelijk in de 

weg staan,  en gedwongen of vrijwillig verplaatsbaar zijn. Overigens zou voor een 

dergelijke woningbouwbehoefte, en de geassocieerde bedrijfsverplaatsing, 

opnieuw een laddertoets moeten worden doorlopen. 

Met daarbij de wetenschap dat andersoortige bedrijfsterreinen lokaal en regionaal 

veel leegstand kennen en dus ook niet zullen bijdragen aan een noodzaak tot 

DKIV. 

 

 

Briefwisseling Gemeente Dordrecht en Provincie. 

 

Naast de hiervoor behandelde Toets van de Ladder/ nut en noodzaakkwestie, willen wij 

hierna ook aandacht schenken aan een briefwisseling tussen de Gemeente de Dordrecht 

en de Provincie. Daarmee denken wij belangrijke aanvullende bewijsvoering aan te 

dragen rond de kwestie van nut en noodzaak en de ontbrekende actualiteit t.b.v. de 

Laddermethode.  

Deze bijgevoegde en aangehaalde briefwisseling (bijlagen) duidt op een serieuze twijfel 

bij de Provincie aan de omvang van de behoefte en hun constatering van het gebruik van 

verouderde gegevens. De Gemeente bagatelliseert later de kanttekeningen van de 

Provincie als zijnde “slechts attenderend”. 

Uit brief Gemeente Dordrecht (20 dec. 2016) aan provincie: 

“Behoefte aan Dordtse Kil IV  

- Als onderdeel van de planologische kaderstelling is zorgvuldig onderzoek gedaan 

naar de marktwerking met betrekking tot de vraag als ook het aanbod van 

bedrijventerreinen. 

- Er ligt een actuele behoefteraming van december 2016 (noot: de provincie meldt 

nadien in hun zienswijze, blz. 2, dat deze raming is gebaseerd op verouderde 

gegevens uit 2014) die aansluit bij de provinciale uitgangspunten. De conclusie van 

het onderzoek luidt dat er nog steeds behoefte is aan Dordtse Kil IV”. 

Toch blijkt in de beantwoording van de zienswijzen overigens een aankondiging van de 

gemeente van een nieuw onderzoek, zij het niet voor het tijdstip van de vaststelling van 

het bestemmingsplan zoals inmiddels bleek. 

 

Vervolg Gemeente richting Provincie: 

“- Wij zijn dan ook van opvatting dat de planologische kaderstelling in samenhang 

met deze onderbouwing dermate solide is dat deze de toets van Raad van State 

kan doorstaan.” 

Wij zijn juist van mening dat de onderbouwing dermate wankel is, dat er alle reden is om 

beroep aan te tekenen bij de Raad van State. 
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Uit brief Provincie aan Gemeente 17-01-2017:  

“Actualisering provinciale behoefteramingen bedrijventerreinen”. 

“De ontwikkeling van de Westelijke Dordtse Oever is gebaseerd op bestuurlijke 

afspraken uit 2009 en de toen heersende inzichten over de behoefte aan nieuwe 

(haven)gerelateerde bedrijventerreinen. Die inzichten zijn sedertdien gewijzigd 

omdat de uitgifte van nieuwe bedrijventerrein zeer is achtergebleven bij de 

ramingen van destijds. Met interesse hebben we dan ook kennis genomen van uw 

geactualiseerde behoefteraming van Ecorys van december 2016”.  

 

Noot:  in de zienswijze van de provincie (blz. 2 regel 3 t/m 5) wordtgemeld dat dit 

onderzoek gebaseerd is op verouderde gegevens uit 2014: 

“Zowel het Ecorys-rapport als de regionale bedrijventerreinenstrategie gaan uit 

van het provinciale Programma ruimte uit 2014. De inzichten over de behoefte aan 

bedrijventerreinen zijn inmiddels echter gewijzigd als gevolg van de zichtbaar 

achterblijvende vraag”). 

En verder: 

“Evenals u laten wij op dit moment door Stec een onderzoek  uitvoeren naar de 

actuele en toekomstige behoefte aan bedrijventerreinen in Zuid-Holland. De eerste 

tussenresultaten zijn bekend en worden nog verder aangescherpt.  De inzet is om 

hier in juni de eerste bestuurlijke conclusies uit te trekken. Graag gaan wij met u in 

gesprek over de uitkomsten van ons onderzoek door Stec en uw onderzoek door 

Ecorys.” 

En verder meldt de Provincie: 

” Regionale bedrijventerreinenstrategie. 

 Wij hebben kennis genomen van de Actualisatie Bedrijventerreinenstrategie 

Drechtsteden 2016, zoals deze in september 2016 door de Drechtraad is 

vastgesteld. Deze actualisatie is volgens de toelichting tot stand gekomen op basis 

van provinciale ramingen uit 2012, zoals vastgelegd in het provinciale Programma 

Ruimte. De eerste elementen uit de hiervoor aangehaalde actualisatie van de 

provinciale behoefteraming duiden erop dat er naar verwachting een reductie van 

het regionaal aanbod moet plaatsvinden. We gaan hierover de komende maanden 

dan ook graag met u en de andere regiogemeenten in gesprek in relatie tot de 

actuele Bedrijventerreinenstrategie Drechtsteden. indien uw gemeenteraad het 

bestemmingsplan Kil IV  vaststelt voordat de regionale bedrijventerreinstrategie 

Drechtsteden is geactualiseerd op basis van nieuwe provinciale kaderstelling, dan 

zal de noodzaak tot stevige prioritering binnen de andere ambities in deze 

regionale strategie substantieel toenemen. Het is goed dat u dit gegeven deelt met 

de andere gemeenten in uw regio.” 
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Hieruit blijkt, zoals ook in ons hoofdstuk “Toets aan de Ladder” is uitgewerkt, dat 

de gemeente schermt met en zich baseert op de Actualisatie Bedrijventerreinenstrategie 

2016, terwijl de Provincie duidelijk aangeeft dat dit rapport is gebaseerd op verouderde 

gegevens uit 2012. Het verstrekken van een opdracht door de Provincie aan  Stec lijkt dan 

ook logisch om tot een geactualiseerde behoeftevraag te komen. Dit rapport verschijnt 

voorjaar 2017. En toont in onze ogen aan dat de behoeftevraag niet meer klopt en 

bevestigt daarmee onze opvattingen dat de Laddertoets binnen het bestemmingsplan op 

losse schroeven staat.  

 

 

Landschapswaarden  

Het belangrijkste bezwaar van de Stichting Nationaal Landschapskundig Museum (zie ook 

hun zienswijze in bijlage) is, dat het plangebied nog een natuur- en cultuurhistorisch 

interessant landschap is en tevens boeit door zijn belevingswaarde. Zowel in de toelichting 

als ook uit de aan het bestemmingsplan Dordtse Kil IV gewijde MER rapportage blijkt, dat 

door de uitvoering van het project DKIV deze cultuurhistorische landschapswaarden zullen 

worden opgeofferd. 

Standpunten van Stichting Nationaal Landschapskundig Museum. 

De afgelopen decennia ontmoette een verdere bebouwing van landelijk Dordt geregeld veel 

maatschappelijke weerstand. De kenmerken van het Dordtse buitengebied worden dus 

kennelijk geapprecieerd. Dat houdt ongetwijfeld verband met hun belevingswaarden. Zulke 

landschappelijke kwaliteiten worden meestal door allerlei soorten kenmerken van een 

gebied bepaald. Groen- en ruimtebelevingsmogelijkheden spelen daarbij een belangrijke rol. 

Evenals behouden gebleven informatieve componenten van de natuurlijke gesteldheid en 

een daarmee samenhangende cultuurlijke gesteldheid. Het bleek onze stichting dat die ook 

de waardering voor het Dordtse polderlandschap gunstig beïnvloeden en goeddeels kunnen 

verklaren. Wel bleek er behoefte aan een aanmerkelijke vergroting van hun beleefbaarheid, 

restauratie van sommige objecten en enige uitbreiding van de oppervlakte houtopstanden.  

Dat veel Dordtenaren allergisch zijn voor een verdere bebouwing van het eiland waarop ze 

wonen houdt ook verband met hun topografische ambiance. Die biedt de inwoners van de 

gemeente Dordrecht namelijk onvoldoende mogelijkheden zich op korte afstand van hun 

woonmilieu door een inspirerende landschapsbeleving te ontspannen.  

Hoofddoelstellingen van de gemeente Dordrecht werden niettemin het ook binnen de 

hoofdwaterkering creëren van veel onaantrekkelijke natte natuur en een uitbreiding van de 

oppervlakte woongebied en bedrijfsterrein.  
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Vanwege maatschappelijke weerstand zou intussen echter al wel enkele malen worden 

besloten verdere bebouwing van het buiten de ondoorgankelijke natuurgebieden 

dichtbevolkte Eiland van Dordrecht zo veel mogelijk te vermijden. Door de recente crisis 

bleek dit ook een aantal jaren goed mogelijk. Thans lijkt de overheid echter weer sterk te 

worden beïnvloed door de waarschijnlijk overschatte kans meer inkomsten te genereren 

door de uitgifte van bouwgrond en de er te heffen onroerend goed belasting.  

Behoud van specifieke landschapswaarden bleek daarbij toch geen belangrijke doelstelling 

te worden gevonden. Aard- en cultuurhistorische landschapswaarden werden door het Rijk 

echter al jaren geleden als kernkwaliteiten van de leefomgeving erkend. Niet in de laatste 

plaats vanwege hun onderlinge samenhang en als drager van andere gebiedskwaliteiten.  

In lijn hiermee ratificeerde Nederland in 2005 de Europese Landschapsconventie. Die 

verplicht overheden landschappen te erkennen als uitdrukking van de diversiteit van hun 

gezamenlijk cultureel en natuurlijk erfgoed en daarnaar op allerlei wijzen te handelen.  

Voor degenen die beseften zich door beleving van boeiende en aantrekkelijke landschappen 

te kunnen ontspannen waren dat hoopgevende signalen. Die echter in tal van gemeenten 

zouden worden gevolgd door frustraties, doordat de overheid er bescherming van specifieke 

landschapswaarden ten onrechte nauwelijks van maatschappelijke betekenis achtte. En 

soms zelfs te kennen gaf dat het behoud van zulke kwaliteiten wenselijk geachte 

ontwikkelingen in de weg zou staan. Zeker in een grotere ruimtelijke context bezien kan dit 

echter meestal worden vermeden. 

Als gevolg van de geschetste afhoudende reacties voelden veel liefhebbers van specifieke 

landschapswaarden zich weer in de steek gelaten. Soms ook door natuur- en 

milieuorganisaties. Die concentreerden hun aandacht de afgelopen decennia namelijk meer 

en meer op het behoud van andere kwaliteiten. Daarbij werden het creëren van een 

gezonder leefmilieu en blijven of weer voorkomen van bepaalde planten- en diersoorten 

hun hoofddoelstellingen. Ecologen bleken daarbij echter vooral uit te zijn op een 

substantiële uitbreiding van de oppervlakte impopulaire en relatief ongezonde natte natuur. 

Zelfs waar dit het behoud van boeiende en aantrekkelijke landschapswaarden in de weg 

staat. Aldus wordt bovendien uit het oog verloren dat ook de bescherming daarvan allerlei 

interessante perspectieven zou bieden. 

Vanwege de geschetste ontwikkeling lanceerde onze stichting de afgelopen jaren al 

meermalen landschapsvriendelijker alternatieven voor allerlei plannen met het Dordtse 

polderland, waarbij ook rekening werd gehouden met de potentiële betekenis ervan voor 

recreatief medegebruik. Bijna al degenen die van onze voorstellen kennis namen bleken ze 

zeer te waarderen. Niettemin zouden de initiatieven van onze stichting de afgelopen jaren 

categorisch worden verzwegen en genegeerd. 
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Waarschijnlijk omdat de gemeente denkt dat het electoraal niet riskant is als ze haar 

omstreden projecten via propaganda de hemel in laat prijzen en evenmin rept over de 

inmiddels al herhaaldelijk onder de aandacht gebrachte problemen die er door zullen 

ontstaan. 
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De bedreigde landschapswaarden van het plangebied Dordtse Kil IV. 

Het plangebied is grotendeels het enige buiten de grote bedijkingen gelegen land van de 

gemeente Dordrecht is dat al in de 17de eeuw weer door waterkeringen beschermd raakte. 

Het Eiland van Dordrecht groeide na de Middeleeuwen dus een tijdlang vooral in het 

zuidwesten. 

In de 19de eeuw werd door het oostelijk deel van het plangebied de straatweg naar 

Willemsdorp aangelegd. 

Hoewel het vrij oude polderland van het plangebied later in het kader van 

waterhuishoudkundige werken meer dan eens een schaalvergroting onderging bleven er 

twee kreekbeddingen en -afzettingen over grote lengte herkenbaar. Een ervan was waren de 

oudste natuurlijke vorming van de later gekanaliseerde Dordtse Kil. Vanuit de Wieldrechtse 

Zeedijk is nog een deel van het fossiele geosysteem te overzien. 

Een geosysteem als dat van de voormalige natuurlijke Dordtse Kil is aardkundig en 

cultuurhistorisch van belang. Aardkundig doordat het herinnert aan de natuurlijke 

gesteldheid van het gebied in de zeventiende eeuw, cultuurhistorisch doordat het laat zien 

hoe bij de inrichting van de polder gebruik werd gemaakt van het geosysteem. 

Waar de kreekvormingen hun natuurlijke habitus behielden boeien ze ook door hun 

belevingswaarde. Dat kan momenteel echter alleen vanuit de Wieldrechtse Zeedijk op een 

openbare weg worden ervaren. 

Specifiek cultuurhistorisch van belang is de 19de-eeuwse straatweg naar Willemsdorp. 

Concluderend, Het voorgaande leidt ons naar de conclusie dat het plangebied nog een 

natuur- en cultuurhistorisch interessant landschap is en tevens boeit door zijn 

belevingswaarde. Ook uit de aan het bestemmingsplan Dordtse Kil IV gewijde MER 

rapportage blijkt trouwens dat door de uitvoering van het project cultuurhistorische 

landschapswaarden zouden worden opgeofferd. 

Dat is bovendien betreurenswaardig omdat de samenleving dan tevens hun interessante 

perspectieven voor recreatief medegebruik wordt ontnomen. Daarbij denken wij niet in de 

laatste plaats aan degenen die in of bij het plangebied wonen en er vertoeven op het grote 

verblijfsrecreatieterrein bij de Moerdijkbruggen. 

Zowel uit esthetisch als ecologisch oogpunt moet ook worden ontraden grote aantallen 

bomen te kappen. Uit esthetisch oogpunt vooral vanwege de gevolgen daarvan voor de 

belevingswaarden van het plangebied, ecologisch vooral vanwege de betekenis van het 

plangebied voor vogels en vleermuizen. 
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Het geplande verlies van landschapswaarden kan niet worden gecompenseerd door het 

aanbrengen van een maskerende houtsingel omdat ook onvervangbare kwaliteiten in het 

geding zijn. 

Epiloog 

In het voorgaande bleek het maatschappelijk wenselijk landelijk Dordt grootschalige nieuwe 

bebouwing en vergraving te besparen. Alleen daarom al dient aanleg van een nieuw 

bedrijventerrein in het Dordtse buitengebied zo veel mogelijk te worden vermeden. Zeker 

nu de nut en noodzaak daarvan twijfelachtig zijn. Niettemin blijft de gemeente Dordrecht 

streven naar een uitbreiding van haar oppervlakte bedrijventerreinen over nog landelijk 

gebied. Ongetwijfeld omdat ze meent dat een ruime beschikbaarheid van daar uitgeefbare  

De noodzaak hiervan is echter discutabel en de samenleving nog niet duidelijk gemaakt.  

Bovendien is de beoogde uitbreiding van het aantal woningen op het grondgebied van de 

Gemeente Dordrecht hoogst ongewenst. In verhouding tot de oppervlakte beleefbaar 

buitengebied raakte het Eiland van Dordrecht immers al dichtbevolkt. 

Ook de van gemeentewege gelanceerde opvatting dat het etaleren van de 

bedrijfsbebouwing langs de A 16 goed zou zijn voor het imago (en vestigingsklimaat) van 

Dordrecht lijkt ons een gezocht argument om acceptatie van het project te bevorderen.  

Het etaleren van bedrijven langs rijkswegen is namelijk een zowel alledaags geworden als 

omstreden geraakt fenomeen, waarmee gemeenten zich niet op een inspirerende wijze 

kunnen onderscheiden. Dat doet in een dichtbevolkt gebied wèl een groene ambiance. 

Tot zover Stichting Nationaal Landschapskundig Museum 

 

Ecologie, landschappelijke continuïteit 

Het polderlandschap waar DKIV gepland is, ligt nabij Natura2000 (de Biesbosch) en vormt 

tevens nu nog een belangrijke open verbinding van het zuidelijke deel van het Eiland van 

Dordrecht en de Hoekse Waard. Het bedrijventerrein zal in die verbinding een forse 

blokkade betekenen. In potentie is de relatie met de Hoekse Waard vanuit ecologisch 

oogpunt betekenisvol, doordat de relatie met de Biesbosch- natuur en natuur in de 

Hoekse Waard door een onderlinge verbinding  versterkt kan worden. 

Wij zien de schakelfunctie als een waarde en wezenlijk kenmerk van het plangebied. Wij 

hebben deze blokkade en potenties in een luchtfoto geïllustreerd. 

Een dijk te ver. 

Het bouwen buiten de verstedelijkingscontour is een uitermate gevoelige kwestie voor de 

Dordtse samenleving. Raadsbesluit uit 1973: nooit over de Wieldrechtse Zeedijk heen 

bouwen.  
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In onze zienswijze hebben we duidelijk gemaakt dat DKIV een overschrijding van de 

verstedelijkingscontour betekent.  

Het bebouwen van het omringende polderlandschap is altijd een belangrijk punt van 

maatschappelijk verzet op het Eiland van Dordrecht. Ook Stichting Nationaal 

Landschapskundig Museum geeft dit aan. Andere uitbreidingsplannen met woningbouw 

aan de stadrand, die nog niet eens de verstedelijkingscontour overschreden, hebben tot 

omvangrijk verzet geleid en zijn weer, ook met financiële verliezen, weer ingetrokken. Wij 

bepleiten het behoud van de landschappelijke betekenis en het helder houden van de 

verstedelijkingscontour. Daarmee wordt tevens de optie open gehouden om eventueel in 

de toekomst duurzamere “groene” functies te lokaliseren.  

 

 

Milieu- aspecten. 

Naast eerder genoemde kwestie  van nut en noodzaak en de aanslag op het landschap, het 

stadsbeeld, natuur/ecologie hebben wij ons ook uitgesproken over de mobiliteitseffecten, 

zoals de aantasting van het woon- en leefmilieu van de direct aanwonenden en verder 

gelegen woonwijken. De direct-omwonenden krijgen te maken met ernstige toename van 

lawaai (24-uurs-economie), en verslechterde luchtkwaliteit. Verder gelegen wijken langs de 

N3 en A16 krijgen over grote lengte te maken met de gevolgen van de door het 

bedrijfsterrein veroorzaakte toename van verkeersbewegingen in een nu al door verkeer 
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zwaar belast woon- en leefmilieu. De mate van toename van deze verslechtering buiten de 

plangrenzen is niet onderzocht, terwijl de effecten zich verder uitstrekken. De MER legt deze 

effecten eveneens onvoldoende bloot door te krappe plangrenzen. 

 

Daarnaast heeft de gemeente niet inhoudelijk gereageerd op onze stelling (o.a. van 

Rotmans, bijlage  ) dat de aard en omvang van de logistieke bedrijvigheid gaat veranderen 

als gevolg van noodzakelijk klimaatbeleid. Transport wordt duurder.  Regionale gebonden 

economie wordt belangrijker en verandert van karakteristiek.  

Luchtkwaliteit en geluid. 

Vooraf: T.a.v. de grenswaarden voor luchtkwaliteit en geluidbelasting doet zich een 

merkwaardig verschijnsel voor. Het halen van de grenswaarden is een verplichting. Deze 

vastgestelde grenswaarden zijn een compromis tussen een groot aantal belangen. En zijn 

daarmee vooral een politieke norm. De WHO legt de grenzen verder, omdat deze organisatie 

aan de gezondheid een groter gewicht toekent. Vanwege het compromiskarakter van 

grenswaarden worden ook streefwaarden gehanteerd, die duiden dat het na het halen van 

grenswaarden het vanuit de volksgezondheid aanbevolen wordt een verdere verbetering 

van de luchtkwaliteit na te streven. Een streefwaarde is op te vatten als een 

inspanningsverplichting, om niet te stoppen bij het bereiken van de grenswaarde. 

En wat zien we bij voortduring in de ruimtelijke ordening? Het zitten onder de 

norm/grenswaarde wordt misbruikt door de rekenruimte in te zetten voor maximalisering 

van plannen, daarmee de milieubelasting weer opvoerend en wel ten koste van de 

gezondheid. Daarmee in omgekeerde richting werkend t.o.v. streefwaarden. 

 

Helaas treffen we dit verschijnsel royaal toegepast in beide onderhavige 

bestemmingsplannen. 

De Gemeente (in verlengde van de MER) stelt eenvoudig, dat de plannen binnen wettelijk 

kaders blijven. Wij constateren dat de notie achterwege blijft, dat aan een toename van de 

milieubelasting ruimte wordt geboden. Volgens ons wordt door de gemeente geen 

duidelijke belangenafweging gemaakt tussen de verslechtering van het woon- en 

verblijfklimaat versus het belang van een (onzeker) bedrijventerrein.  

Zoals blijkt, resulteert de planontwikkeling in een ongezonder wordende leefomgeving in de 

wijken langs de A16 en N3. 

Zeer grote delen van de A16 en N3 die langs woonwijken voeren, zijn in de MER niet 

behandeld. Het betreft hier duizenden bewoners, die reeds aan zeer hoge belastingen zijn 

blootgesteld. 

Het bestemmingsplan is slechts beperkt tot het zuidelijk deel van de N3. Daardoor worden 

de gevolgen voor de bewoners in andere wijken ten onrechte niet meegenomen en 

afgewogen tegen andere belangen. Wij zijn van mening dat dit wel had moeten gebeuren. 
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Zowel zonder als met Dordtse Kil IV zal sprake zijn van een forse verkeerstoename bij 

aanpassing van het knooppunt. De N3 zal nog sterker gaan functioneren als verbindingsweg 

tussen de A16 en A15. Het toekomstig weer vastlopen is voorspelbaar. 

De MER meldt hier weinig geruststellend over: 

“In het Nulalternatief(zonder DKIV) treedt als gevolg van de aanpassingen aan het 

knooppunt A16-N3 een hogere verkeersintensiteit op de A16, N3 en het onderliggend 

wegennet op. Daarnaast zullen enkele doelmatige geluidmaatregelen getroffen 

worden. Het aantal slaapgestoorden en gehinderden kan enigszins toenemen ten 

opzichte van de referentiesituatie, maar de verwachting is dat dit door het treffen van 

maatregelen wordt geneutraliseerd.” 

 

Werkgelegenheid.  
 

Zowel in krantenberichten als mondeling in de beslissende raadsvergadering heeft 

wethouder Mos de werkgelegenheid als één van de belangrijke positieve motieven voor 

DKIV opgevoerd. Hij zei diverse malen dat DKIV 2800 arbeidsplaatsen zou opleveren. Dit 

komt overeen met ongeveer 42 arbeidsplaatsen/ha. Op basis van een Second Opinion 

rapport voor Logistiek Park Moerdijk (bijlage) concluderen wij dat het om aanzienlijk minder 

arbeidsplaatsen gaat, waardoor er tijdens de besluitvorming een onjuiste belangenafweging 

heeft plaatsgevonden. 

Uit  dit Second Opinion onderzoek van het Logistiek Park Moerdijk, vergelijkbaar met DKIV, 

blijkt dat bovenregionale logistiek beduidend minder arbeidsplaatsen/ha oplevert (blz. 9, 

punt 3, gemiddelde uit overzicht van diverse bedrijfsterreinen komt uit tussen 10 en 20 

arb.pl./ha). Daarnaast wordt daarin gemeld (blz. 10, punt 4), dat het meestal niet gaat om 

nieuwe arbeidsplaatsen , maar vooral om verplaatste werkgelegenheid. 

Dit houdt in dat voor DKIV zal gelden dat uiteindelijk een uiterst bescheiden bijdrage wordt 

geleverd aan nieuwe arbeidsplaatsen, substantieel minder dan de gesuggereerde 2800 

arbeidsplaatsen.  

 

 

Koersnota Stad in beweging, 

concept 15 mei, 2017, vastgesteld door B&W eind mei 2017 (zie bijlage) 

 

Deze zeer recente Dordtse discussienota duidt de forse veranderingen op het gebied van 

mobiliteit, mede op basis van een groeiend milieubewustzijn:  

“De Klimaatveranderingen, het ingezette proces van energietransitie en de 

technologische ontwikkelingen maken dat mensen anders gaan leven, anders gaan 
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denken en nieuwe eisen gaan stellen aan mobiliteit.  Ook komen de milieudoelen 

(energieneutraal, klimaatbestendig, schone lucht, beperken geluidhinder) steeds 

centraler te staan”.  

En:   

“De traditionele planvorming baseerde zich steeds op het naar de toekomst toe 

doorvertalen van waargenomen trends. De komende decennia gaat dit 

veranderen. De te verwachten trends die impact hebben op de mobiliteit zijn 

dermate betekenisvol, dat de gevolgen bijna niet lineair te voorspellen zijn.” 

Deze visie staat lijnrecht tegenover de visie en de wijze waarop de Gemeente Dordrecht 

zich opstelt t.a.v. DKIV. Daarin wordt voortgeborduurd op verouderde planologie. 

Verder vallen in deze nota nog 2 aspecten op, die absoluut niet te rijmen zijn met het 

bestemmingsplan voor DKIV: 

Bij Strategie blz.3: “Om de ambities, zoals deze in paragraaf 2.1 verwoord zijn, te 

kunnen waarmaken en een duurzame groei van de stad te kunnen stimuleren, is 

bereikbaarheid een belangrijke randvoorwaarde. Mobiliteit is geen doel meer op 

zichzelf. Dit vraagt een vorm van bereikbaarheid en mobiliteitssysteem die aansluit 

bij zowel de ruimtelijke economische als de duurzaamheidsagenda van Dordrecht. 

Ook moet deze ruimte bieden aan en inspelen op maatschappelijke trends en 

ontwikkelingen. Dit betekent dat er geen plaats is voor grote nieuwe structuren, 

maar dat het (anders) benutten van de bestaande infrastructuur en voorzieningen 

centraal komt te staan”. 

Dit staat haaks op de infrastructurele toevoegingen, die gemoeid zijn voor de ontsluiting 

voor DKIV. 

En:  “Naast deze landelijke trends kiest Dordrecht zelf ook voor groei. Meer werk, meer 

woningen en het versterken van voorzieningen wordt het nieuwe uitgangspunt. 

Het vertrekpunt hierbij is dat deze groei gevonden gaat worden in de bestaande 

stad. Deze stedelijke verdichting heeft effecten op het verkeer en vervoerssysteem 

en de leefbaarheid.” 

DKIV bevindt zich duidelijk buiten de bebouwingscontour, in het polderlandschap ten 

zuiden van de stad. Overigens achten we de opvattingen omtrent forse groei discutabel. 

Het bestemmingsplan DKIV en de Koersnota conflicteren. 
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Resumerend: 

 

Op grond van op onjuiste gegevens gebaseerde behoeftevraag, met daardoor een 

onjuiste Laddertoets, ontbrekende actuele gegevens, verkeerde inschattingen, belasting 

van Natura2000-gebied, landschappelijke aantasting, blokkeren van ecologische 

potenties, het niet aansluiten bij nieuw beleid, stellen wij het beroep in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierbij verzoek ik u het beroepschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren en het 

bestreden besluit te vernietigen met een veroordeling in de kosten. 

 

In afwachting van uw reactie verblijven wij, 

 

 

Milieudefensie Drechtsteden 

 

 

W.F.M. Verbakel  M.M.M. Mol 

voorzitter   penningmeester 

 

 

 

Stichting Nationaal Landschapskundig Museum 

 

 

Dr. H.A. Visscher 

voorzitter 

 

Het niet bijtijds willen onderzoeken van de actuele behoefte 

veroorzaakt het ontbreken van een geactualiseerd planologisch 

kader voor het bestemmingsplan DKIV, waarvan nu al duidelijk is 

dat de behoeftevraag substantieel (kleiner) afwijkt van het 

oorspronkelijke programma. Door bij de Laddertoets verouderde 

gegevens en onjuiste inschattingen te gebruiken is de 

behoeftevraag voor DKIV substantieel overschat. Dit vormt een 

hoofdbestanddeel van ons beroepschrift. 
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Bijlagen behorende bij het beroepsschrift CHW Bestemmingsplan Dordtse Kil IV 

 

Statuten Milieudefensie Drechtsteden 

Uittreksel KvK Milieudefensie Drechtsteden 

machtiging Milieudefensie  

volmacht Donald Pols, directeur Milieudefensie 

Statutenwijziging Milieudefensie 

Uittreksel KVK Milieudefensie 

Statuten Stichting Nationaal Landschapskundig Museum 

Uittreksel KvK Stichting Nationaal Landschapskundig Museum 

 

Vaststelling bestemmingsplan Dordtse Kil IV 

Zienswijze Milieudefensie Drechtsteden 

Zienswijze Stichting Nationaal Landschapskundig Museum  

 

landschapsfoto's 

Illustraties: rode wig in groene continuïteit 

 

Afschrift van het bestreden besluit 

Rapport Behoefteraming bedrijventerreinen Zuid-Holland Zuid,  Stec Groep 2017 

Briefwisseling (3) en zienswijze Provincie-Gemeente 

Brief Gedeputeerde A. Bom-Lemstra aan Gemeente Dordrecht 

 

Krantenartikel, Rotmans 

Second opinion Logistiek Park Moerdijk (LPM) (onder meer t.a.v. arbeidsplaatsen/ha) 


