
1 
 

INDICATIEVE PLANNING PROGRAMMA'S OMGEVINGSVISIE 1.0  

 

In onderstaande lijst zijn overkoepelende Programma's omschreven. We zien deze als zogenaamde 

Omgevingsprogramma's. Deze leggen voor de fysieke omgeving de verbinding tussen (multi-) 

sectorale programma's en gebieden om zodoende de integraliteit en de samenhang te bevorderen. 

Al deze overkoepelende programma's hebben een bijdrage aan meerdere doelen uit de 

Omgevingsvisie. Zoals in de raadsinformatiebrief is aangegeven geeft de lijst van programma's de 

huidige stand van zaken weer en kunnen programma's nog aangepast of toegevoegd worden als 

gevolg van (on)mogelijkheden, politieke wensen, de actualiteit etc.  

Overkoepelende programma's 

• Groenblauw programma 2021/2022 

• Programma toekomstbestendig bereikbaar Dordrecht. 2021-2022 

• Dordrecht beweegt (sporten, gezondheid, ruimte). 2022-2026  

• Transitievisie Warmte 2021. 2021 (moet elke 5 jaar worden herijkt) 

• Programma waterveiligheid (inclusief zelf- en samenredzaamheid). 2021-2026 

• Programma duurzame stad. 2022-2026.  

• Programma / visie  Levendige binnenstad. 2021-2023. 

 

Subprogramma's  

De huidige realiteit, de overgangsperiode richting de Omgevingswet, noopt ons ertoe dat we nu 

vooral nog pragmatisch omgaan met de programma's. Ook zal komend jaar ambtelijk steeds nader 

uitgekristalliseerd worden of een bepaald beleidsonderdeel in de fysieke leefomgeving ook 

daadwerkelijk om een (integraal) programma vraagt. 

De actuele lijst van programma's laat zien dat er ook subprogramma's zijn die onder de 

overkoepelende programma's vallen. Echter niet alle (sub)programma's laten zich in deze structuur 

vatten.  

• Groenblauw programma (via een natuurinclusieve inrichting en combinatie van groenbeheer, 

rioolbeheerdeel, Staart en integrale maatregelen deel). 2021/2022.  

• Programma Biodiversiteit. 2021- 2022. 

 

• Programma toekomstbestendig bereikbaar Dordrecht. 2021-2022 

• Fietsvisie en uitvoeringsprogramma Dordt fietst verder! Uitvoeringsplan 2023/ programma 

actualiseren 2025 

• Integrale visie op laadinfrastructuur. 2021 

 

• Dordrecht beweegt (sporten, gezondheid, ruimte). 2022-2026  

• Programma Sportparken. 2021 

 

• Transitievisie Warmte 2021. 2021 (moet elke 5 jaar worden herijkt) 

• Regionale Energiestrategie 1.0  2021 (RES 2.0: 2023) 

 

• Programma waterveiligheid (inclusief zelf- en samenredzaamheid). 2021-2026 

• (Nog) geen subprogramma's. 
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• Programma duurzame stad. 2022-2026.  

• Actieplan geluid. 2023 

• Uitvoeren schone luchtakkoord (2020-2030) afspraken. Doorlopend, met tweejaarlijkse 

monitoring 

 

• Programma / visie  Levendige binnenstad. 2021-2023. 

• Visie toekomstige invulling binnenstad Dordrecht. 2021.  

 

Overige (sub)programma's 

• Wijkvisies Wielwijk, Crabbehof en Sterrenburg. 2021-2025 

• Bodemsaneringsprogramma. Jaarlijks 

• Innovatieprogramma. 2021- 2025 

• Onderwijs- en startersprogramma. 2022-2026 

• Programma Sociale veiligheid en ruimtelijke kwaliteit. 2021-2023 

 
In de kern kan de lijst van programma's gezien worden als een groeimodel. De basis vormen de 
overkoepelende (integrale) programma's. De structuur en opbouw van de programma's zal 
gedurende het komende jaar steeds helderder worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


