
De GEMEENTERAAD DORDRECHT van de gemeente DORDRECHT ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 29 juni 2021   inzake 
Toepassen Wet voorkeursrecht gemeenten (ex artikel 4 Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)) op 
het plangebied Weeskinderendijk te Dordrecht (Spoorzone);

gelet op artikel 160, lid 1 onder b van de Gemeentewet; 
gelet op de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg);

b e s l u i t :

kennis te nemen van het besluit van het college van B&W van 18 mei 2021 (ex artikel 6 Wet 
voorkeursrecht gemeenten, hierna: Wvg) tot het toepassen van de Wvg op de beoogde locatie 
Weeskinderendijk (hierna: het plangebied) te Dordrecht; 

te concluderen dat de omgevingsvisie de planologische grondslag vormt op basis waarvan het 
voorkeursrecht kan worden gevestigd, dat om die reden het voorkeursrecht op grond van artikel 4 
Wvg wordt gevestigd, en te concluderen dat als eerstvolgende planologische grondslag wordt 
overgegaan tot het vaststellen van een bestemmingsplan/omgevingsplan;

aan te wijzen op basis van artikel 4 Wvg voor de duur van drie jaren als percelen waarop de 
artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn, de percelen, 
zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale tekening 
met nummer TK-30443974-02 en perceelslijst met nummer PL-30443974-02, inhoudende de 
kadastrale aanduiding van de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte, alsmede de 
namen van de eigenaren en de rechthebbenden op de daarop rustende beperkte rechten, een en 
ander volgens de openbare registers van het Kadaster per 3 mei 2021;

te concluderen dat het onderhavige besluit van rechtswege vervalt drie jaar na dagtekening van 
dat besluit, tenzij voor dit tijdstip een bestemmingsplan/omgevingsplan is vastgesteld;

te concluderen dat de percelen niet eerder in een aanwijzing op grond van de Wvg betrokken zijn 
geweest;

dit besluit te publiceren in onder meer de Staatscourant, het Gemeenteblad en het ter plaatse 
verschijnende blad  'DordtCentraal', opdat het rechtsgevolg als bedoeld in artikel 7, eerste lid Wvg 
ontstaat;

te concluderen dat er geen zienswijzen zijn ingediend en geen aanleiding bestaat om het 
raadsvoorstel en/of -besluit aan te passen.
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Aldus besloten in de vergadering van dinsdag 13 juli 2021.


