
INSPRAAKPROCEDURE OP DE 
VOORGENOMEN AANPASSING 
BEBOUWDE KOMGRENS WET 
NATUURBESCHERMING GEMEENTE 
DORDRECHT 
 

Onderwerp 

Inspraak op de voorgenomen aanpassing bebouwde Komgrens Wet natuurbescherming gemeente 
Dordrecht. 

 

Doel 

Ingezetenen en niet-ingezetenen die belanghebbenden zijn in de gelegenheid stellen hun zienswijzen 
kenbaar te maken op de aanpassing bebouwde Komgrens Wet natuurbescherming gemeente Dordrecht. 

 

Subject van de inspraak 

Op grond van artikel 10 van de Participatie- en inspraakverordening wordt inspraak verleend aan 
ingezetenen en niet-ingezetenen die belanghebbenden zijn. 

 

Hoe zal inspraak plaatsvinden 

Gedurende de periode van 11 augustus tot 29 september 2021 kan een zienswijze schriftelijk worden 
ingediend. 

Het adres:  

Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht 

Cluster Ruimtelijke Kwaliteit 

Afdeling Ruimtelijke projecten en realisatie 

Postbus 8 

3300 AA  DORDRECHT 

 



Waar kunt u het voorstel voor de voorgenomen aanpassing bebouwde komgrens Wet natuurbescherming 
vinden?  

Het voorstel ligt gedurende de hierboven vermelde periode ter inzage in de hal van het Stadskantoor, 
Spuiboulevard 300 te Dordrecht. 

U kunt het voorstel tot die datum ook downloaden via www.dordrecht.nl 

, in de rubriek "Nieuws". 

 

Eindverslag 

Ter afronding van de inspraak maakt het college een eindverslag op. 

Het eindverslag bevat: 

a. een overzicht van de gevolgde procedure; 
b. een korte, zakelijke weergave van de binnengekomen zienswijzen; 
c. een reactie op de zienswijzen waarbij met redenen omkleed wordt aangegeven op welke punten 

het college zal worden voorgesteld al dan niet tot aanpassing van het beleidsvoornemen over te 
gaan. 

 

Het college brengt het eindverslag gelijktijdig met het definitieve besluit over de voorgenomen aanpassing 
bebouwde komgrens Wet natuurbescherming. 

Ieder die een zienswijze heeft ingediend, zal een kopie van dit verslag worden toegestuurd. 

 

Wat houdt het voorstel tot de voorgenomen aanpassing bebouwde komgrens Wet natuurbescherming in? 

Naast de bebouwde komgrens van de Wegenverkeerswet, dient de gemeenteraad ook de 
bebouwde komgrens op grond van artikel 4.1, onder a, van de Wet natuurbescherming (Wnb) vast 
te stellen. Deze grens bepaalt of de regels van de Wnb voor het kappen van bomen wel of niet van 
toepassing zijn. Oftewel, binnen de bebouwde kom gelden de gemeentelijke regels voor het kappen 
van bomen zoals is vastgelegd in de APV. Buiten de APV-bebouwde kom is de Wnb van toepassing 
op het kappen van een houtopstand en is Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland het bevoegd 
gezag. GS van Zuid-Holland heeft het toezicht en handhaving ingevolge de Wnb gemandateerd aan 
de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Buiten deze bebouwde kom mag de gemeente alleen 
beslissen tot het kappen van bomen in het geval de Wnb niet van toepassing is. In artikel 4.1 van 
de Wnb staan de uitzonderingsgronden genoemd waarop de Wnb niet van toepassing is. Het is 
daarom gewenst dat individuele bomen in dit gebied ook op de Bomenlijst blijven staan. Deze 
bomen staan dan ook op de Bomenlijst 2020. Het Waterschap heeft hierin geen rol. 
 
De laatste aanpassing van de grens van de bebouwde kom Wet natuurbescherming dateert van 
1991. Inmiddels is Dordrecht een aantal woonwijken rijker. Een aanpassing van de komgrens is 
dus zeker gewenst. Hieronder vindt u de kaart met de aangepaste bebouwde komgrens Wet 
natuurbescherming waarin de nieuwe woonwijken zijn opgenomen. Deze aangepaste bebouwde 
komgrens is afgestemd met zowel de Provincie Zuid-Holland als met de Omgevingsdienst Zuid-Holland 
Zuid. 



 


