Lid Gedeputeerde Staten
A. Bom - Lemstra
Contact

o70 441 70 87
aw.bom@pzh.nl

'?'¿irîHonAND

Postadres Provinciehuis

Postbus 90602

2509 LP Den Haag
T 070 - 441 66 11
www.zuid-holland.nl

Gemeente Dordrecht

Datum

T.a.v. wethouder J. Mos

28 juni 2017

Postbus 8

Ons kenmerk

33OOAA DORDRECHT

PZH-2017-606412132
DOS-201 7-0001 645
Uw kenmerk

Bijlagen

Onderwerp

Vaststelling bestemmingsplan Dordtse Kil lV
Geachte heer Mos, beste Jasper,
Bedankt voor het informeren over de discussie in de gemeenteraad over de vaststelling van het
bestemmingsplan Dordtse Kil lV. Het wordt een voor de gemeente en vele andere partijen
belangrijk besluit en het is goed dat de discussie zo uitgebreid en zorgvuldig wordt gevoerd en
daarbij alle belangen worden gewogen. lk betreur het echter wel ten zeerste dat in deze discussie
het beeld opgeroepen wordt dat de provincie zou twijfelen aan de noodzaak van het
bedrijventerrein Dordtse Kil lV of anderszins tegen de ontwikkeling hiervan zou zijn.ln onze
zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan hebben wijweliswaar aangegeven dat uit recent
onderzoek blijkt dat de uitbreidingsvraag aan bedrijventerreinen is afgenomen, maar ook dat er
een vervangingsvraag zal gaan ontstaan als gevolg van andere verstedelijkingsvraagstukken. De
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afgelopen periode heb ik hier onder andere met u en met de Drechtsteden constructieve
overleggen over gevoerd. De weerslag daarvan is m.i. uitstekend verwoord in de Nota van
beantwoording en het raadsvoorstel van uw college over de vaststelling van het
bestemmingsplan. ln dit raadsvoorstel en in de brief van de Drechtsteden van 6 juni 2017 , waarin
wordt toegezegd de Bedrijventerreinenstrategie Drechtsteden te actualiseren, wordt volledig
tegemoet gekomen aan de provinciale zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan.
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Met deze brief hoop ik het beeld weg te kunnen nemen dat de provincie zou twijfelen aan de
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