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Samenvatting
Op 27 september 2011 is uw raad middels een raadsinformatiebrief (SO/660197)
op de hoogte gesteld van de voortgang van het overleg tussen de provincie ZuidHolland en de gemeente Dordrecht over de financiering en de uitvoering van het
project de Nieuwe Dordtse Biesbosch (NDB).
Wij hebben u toen medegedeeld dat wij in het belang van de voortgang van het
project (waarvoor wij verantwoordelijk zijn) aan de provincie een voorstel hebben
gedaan voor bezuinigingen. Over dit voorstel is, conform artikel 9 van de
Samenwerkingsovereenkomst, met de provincie Zuid-Holland en het Waterschap
Hollandse Delta onderhandeld. Deze onderhandelingen zijn half april 2012
afgerond met, op hoofdlijnen, het volgende resultaat:
- De omvang van het project wordt verkleind van 777 ha naar ca 530 ha.
- Er komt een sobere inrichting.
- De provincie Zuid-Holland levert een bijdrage van € 18,8 miljoen voor de
resterende grondaankopen, de inrichting en het beheer over de eerste 10 jaar
van de Nieuwe Dordtse Biesbosch.
- Het Parkschap houdt 150 ha in beheer.
- De gemeente levert nu geen extra financiële bijdrage, maar neemt wel de
uitvoering van het project over en daarmee het financiële risico.
- De gemeente krijgt voldoende ruimte voor beheersmaatregelen om eventuele
risico's op te vangen.
- Gefaseerde uitvoering met een uiterste opleverdatum van 2018.
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben een en ander verwerkt in een
herijkte Groenagenda, waarover zij 24 april j l . een besluit hebben genomen.
De definitieve Groenagenda wordt in oktober 2012 aan Provinciale Staten ter
goedkeuring voorgelegd.
1. Wat is de aanleiding?
Bes/uit Gedeputeerde Staten over de provinciale Groenagenda
Op 24 april 2012 heeft Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een besluit
genomen over de aanpassing van de provinciale groenagenda. Hierin is het
provinciale groenprogramma behoorlijk afgeslankt als gevolg van de
rijksbezuinigingen op het budget ILG (Inrichting Landelijke Gebieden). Ook het
project Nieuwe Dordtse Biesbosch is aangepast.
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De definitieve Groenagenda wordt in oktober 2012 aan Provinciale Staten ter
goedkeuring voorgelegd.
Onderhandelingen
Afgelopen maanden zijn er gesprekken gevoerd tussen de staatssecretaris van
EL&I (Economie, Landbouw en Innovatie) en het Interprovinciaal Overleg, tussen
de provincies onderling en tussen de provincie Zuid-Holland en de gemeente
Dordrecht over de wijze waarop de bezuinigingen op het rijksbudget voor natuur
en recreatie kunnen worden opgevangen. Dit overleg heeft (heiaas) zeer veel tijd
in beslag genomen vanwege de grote omvang van de bezuinigingen en vanwege
de grote zorgvuldigheid waarmee afspraken (tussen rijk en provincies) moesten
worden vastgelegd teneinde interpretatieverschillen te voorkomen.
Het overleg tussen de provincie Zuid-Holland en de gemeente Dordrecht heeft
inmiddels geleid tot een principe akkoord (onder voorbehoud van goedkeuring
door de gemeenteraad en provinciale staten). Dit principe akkoord is de basis voor
het nieuwe bestuursakkoord dat zal worden gesloten tussen provincie, gemeente
en waterschap over de financiering en uitvoering van het project de Nieuwe
Dordtse Biesbosch.
De belangrijkste elementen van deze (herziene) afspraken zijn:
- De provincie Zuid-Holland levert een bijdrage van € 18,8 miljoen voor de
resterende grondaankopen, de inrichting en het beheer over de eerste 10 jaar
van de Nieuwe Dordtse Biesbosch.
- De provincie Zuid-Holland levert ten opzichte van de peildatum 1 januari 2011
(dit is de peildatum van het bestuursakkoord tussen rijk en provincies)
14 hectare grond aan het project NDB zonder betaling. Ook de gronden die voor
1 januari 2011 zijn aangekocht binnen de projectbegrenzing worden zonder
betaling geleverd aan het project.
- De gemeente krijgt de vrijheid om de omvang van het project NDB verder in te
perken met 30 ha (van 560 naar 530 ha).
- De ruilgronden op het Eiland van Dordrecht (waarvan de eigendomsrechten dan
wel de pachtrechten berusten bij BBL) kunnen exclusief worden ingezet voor
het project NDB.
- De gemeente brengt het beheer van 150 ha (waaronder in ieder geval de
recreatiepias) onder bij het Parkschap conform eerdere afspraken met de
provincie.
- De gemeente levert geen extra financiële bijdrage voor de grondaankoop.
- De gemeente draagt het (financiële) risico voor de uitvoering van het project.
- De inzet van de Dienst Landelijk Gebied voor 2012 en 2013 is verzekerd. Voor
de periode daarna moeten nog afspraken worden gemaakt.
- De bijdrage van het waterschap aan het project NDB van € 5,4 miljoen blijft
onveranderd.
- De bijdrage van de provincie en de gemeente voor aanleg van een fietspad blijft
onveranderd (ieder € 5 ton.
Bovenstaande herziene afspraken tussen provincie, gemeente en waterschap
geven ons college voldoende vertrouwen en zekerheid in de uitvoerbaarheid van
het project de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Zij zullen worden vastgelegd in een
brief van Gedeputeerde Staten, die in mei 2012 naarde gemeente zal worden
verzonden.
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2. Wat willen we bereiken?
Voltooiing van het project Nieuwe Dordtse Biesbosch op een zodanige wijze dat de
vastgestelde doelstellingen van het project worden gehaald.
Deze doelstellingen zijn;
- verbetering van de waterhuishouding, zowel ten behoeve van het buitengebied
als ten behoeve van de wijk Sterrenburg;
- uitbreiding van de recreatiemogelijkheden;
- een ecologische verbinding tussen de Sliedrechtse en de Dordtse Biesbosch.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
- De aangepaste afspraken met de provincie en het waterschap zullen worden
verwerkt in het bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch. Dit
bestemmingsplan zal voor het zomerreces worden aangeboden aan de
gemeenteraad ter besluitvorming.
- Het voorlopige inrichtingsplan wordt aangepast aan de nieuwe afspraken.
- De herziene afspraken worden verwerkt in een aangepaste overeenkomst.
a. Inspraak en communicatie
In september 2011 hebben wij belanghebbenden en bewoners geïnformeerd over
de vertraging op het project door de Rijksbezuinigingen. In maart 2012 heeft
iedereen die een zienswijze heeft ingediend een tussenbericht van ons ontvangen
over de actuele stand van zaken. Nog voor de zomer verschijnt een nieuwe
nieuwsbrief.
Op basis van het bereikte akkoord met de provincie en na besluitvorming in de
gemeenteraad kan er verder worden gewerkt aan de uitvoering van de plannen.
Omdat er flinke wijzigingen zijn ten opzichte van de oorspronkelijke opzet,
nodigen we de stad uit voor een inloopbijeenkomst om de aangepaste plannen te
komen bestuderen. In het vervolg betrekken we recreanten, natuurliefhebbers en
bewoners nadrukkelijk bij de concrete invulling van bijvoorbeeld de recreatiepias,
maar ook de natuurgebieden.
b. Vervolgtraject besluitvorming
1. Het aangepaste contract, inclusief projectvoorstel, wordt aan uw raad via een
raadsvoorstel ter besluitvorming voorgelegd.
2. Het ontwerp bestemmingsplan wordt voor het zomerreces aan uw raad
aangeboden ter besluitvorming.
4. Wat mag het kosten?
De aanpassing van de afspraken leidt op voorhand niet tot een hogere bijdrage
van de gemeente.
Wel wordt de gemeente verantwoordelijk voor de financiële risico's als gevolg van
het overnemen van het project. De risico's hebben met name betrekking op
eventuele verhoging van de kosten voor grondaankoop. De kosten voor de nog
aan te kopen gronden worden geraamd op circa € 10 miljoen. Dit is onderdeel van
de € 18,8 miljoen die de provincie aan het project bijdraagt. Tegenover de risico's
staat dat er binnen het project maatregelen mogelijk zijn om deze af te dekken.
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Gelijktijdig met het opstellen van het aangepaste contract wordt een risicoanalyse
gemaakt waarbij onder meer de risico's in geld worden uitgedrukt, de kans op
voordoen van de risico's, de mogelijke beheermaatregelen en de dekking van
eventuele kostenverhoging wordt aangegeven. Ook overige afspraken rondom de
financiële beheersing van het project worden hierbij vastgelegd.
Deze stukken (contract en projectvoorstel) worden aan u ter besluitvorming
voorgelegd.
5. Bij deze raadsinformatiebrief horen de volgende bijlagen:
Persbericht provincie Zuid-Holland.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en Wethouders
de secretaris
de burge

^2—>
M.M. van der Kraan
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