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Betreft Beantwoorden artikel 39-vraag Borging Stedenbouwkundige bepalingen

Geachte mevrouw Koene en heer Kleinpaste,

Bij brief van 3 februari 2022, ingekomen op 3 februari 2022, heeft u op grond 
van artikel 39 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens de 
fractie GewoonDordt een verzoek om inlichtingen gedaan (een vraag) inzake 
"Borging Stedenbouwkundige bepalingen".
Wij beantwoorden uw vraag als volgt.

Vraag 1.
Kunt u ons een document sturen, waarin onomstotelijk is vastgelegd dat de 
stedenbouwkundige bepalingen in de gemeente Dordrecht rechtsgeldig zijn geborgd  
en dus volledig van kracht zijn bij bouwprojecten in onze binnenstad?

Antwoord
De documenten waarin de stedenbouwkundige bepalingen voor een gebied zijn 
geborgd zijn de geldende bestemmingsplannen. Tot 2014 vormden de 
stedenbouwkundige bepalingen uit de bouwverordening een vangnet voor het geval 
de raad voor een bepaald gebied binnen de gemeente een bestemmingsplan had 
vastgesteld dat geen stedenbouwkundige bepalingen bevatte. Daarnaast kon de 
raad in een bestemmingsplan afwijken van de stedenbouwkundige bepalingen uit 
de bouwverordening. In artikel 9 van de Woningwet zoals deze in 2014 gold is 
bepaald dat voor zover de voorschriften van de bouwverordening niet 
overeenstemmen met de voorschriften van het desbetreffende bestemmingsplan 
die voorschriften uit de bouwverordening buiten toepassing blijven. Het 
bestemmingsplan ging dus altijd voor op de bouwverordening. 

Tot 1 juli 2018 had de bouwverordening nog beperkte werking. Sinds 1 juli 2018 
mag een bouwverordening geen stedenbouwkundige voorschriften bevatten. Als de 
bouwverordening nog wel stedenbouwkundige voorschriften bevat, hebben die geen 
werking meer. In Dordrecht zijn de voorschriften uit de bouwverordening "vertaald" 
in de verbeelding (o.a. ligging bouwvlakken en daarmee voor- en 
achtergevelrooilijnen, bouwhoogten, afstanden tussen bouwblokken) en in de 
planregels (o.a. bouwen binnen de rooilijnen, overschrijding rooilijnen, 
erfbebouwing, parkeren, mogelijkheid tot het stellen van nadere eisen binnen 
beschermd stadsgezicht) behorend bij het bestemmingsplan. 

Wij zijn van mening dat met de vormgeving van de verbeelding en planregels alle 
stedenbouwkundige voorschriften voldoende vertaald zijn in het bestemmingsplan. 

Pagina 1/2

Gemeente Dordrecht

Spuiboulevard 300

3311 GR  DORDRECHT

T 14078

www.dordrecht.nl

Contactpersoon

P.J. de Haas

T (078) 770 4899

E 

pj.de.haas@dordrecht.nl

DOSSIER
Afschrift:

- MO/BMO, EG Imthorn
  SK Dordrecht 704

- raadsgriffier t.b.v.
  raads- en burgerraadsleden

http://www.dordrecht.nl/


Datum 22 februari 2022

Ons kenmerk 2022-0025212

Daardoor is nu de dezelfde stedenbouwkundige kwaliteit gewaarborgd ten opzichte 
van de situatie tot 1 juli 2018.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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