Per telefax: 078 7705197 / 078 7708080
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College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Dordrecht
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Kopie
Gemeenteraad Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, Dienst Regelingen
11 december 2013, Dordrecht
Betreft: Zienswijzen ontwerpbesluit Tijpoortbrug (zaaknr. 00092593)
Geacht College en Gemeenteraad,
Met belangstelling hebben wij het ontwerpbesluit voor het bouwen van een voetgangersbrug
tussen Plan Tij en Wantijpark, tussen de percelen Tijpoort 31 en Tijpoort 32 naar het Wantijpark
(zaaknr. 00092593), ook wel de Tijpoortbrug genaamd, bestudeerd. Hierbij dienen wij onze
zienswijzen in met toelichting op de diverse punten.
Met “wij” worden alle personen bedoeld, die vermeld staan op de lijst met handtekeningen
onderaan deze zienswijzen. Een ieder is belanghebbende, individueel en/of als groep, op basis
van het belanghebbenden criterium, zijnde: het afstandscriterium en/of het zichtcriterium en/of
het criterium van de te ondervinden milieugevolgen en/of het criterium uitstraling
(verkeersbeweging/parkeerdruk) en/of het Europese criterium.
Wij worden in deze juridisch bijgestaan door Mr. Anna Jonkhoff van Vos & Vennoten Advocaten
te Haarlem.
WIJ STELLEN DAT DE TIJPOORTBRUG NOOIT GEREALISEERD ZAL KUNNEN WORDEN.
Wij stellen vast, dat de gemeente ruim 2 jaar heeft gedaan om tot het ontwerpbesluit te komen:
op 11 augustus 2011 is de aanvraag gepubliceerd en op 31 oktober 2013 het ontwerpbesluit. Wij
hebben begrip voor deze termijn, gezien de complexe materie, maar stellen tegelijk dat het
derhalve voor ons als belanghebbende een onredelijke termijn is om vervolgens binnen 6 weken
een volledige zienswijze in te dienen. We behouden ons dan ook het recht voor om op een later
tijdstip al dan niet met aanvullende zienswijzen te komen. We hebben overigens alles in het werk
gesteld, dat binnen onze macht ligt om onze zienswijzen reeds nu zo volledig mogelijk op te
stellen.
Onderstaand treft u een luchtfoto aan van de huidige situatie (© Cees Schilthuizen, augustus
2011). Vervolgens ziet u een visuele weergave van de huidige situatie, waarin de diverse
bruggen rondom het Wantijpark zijn aangegeven. Tevens is daarop zichtbaar vanuit welke
richting onderstaande luchtfoto is gemaakt.
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In een procedure vaststelling nieuw bestemmingsplan Reeland, welke parallel loopt met de
uitgebreide voorbereidingsprocedure conform de WABO voor de Tijpoortbrug, zullen wij voor het
nieuwe bestemmingsplan Reeland, dat op 26 november 2013 door de gemeenteraad van
Dordrecht is vastgesteld, om een voorlopige voorziening verzoeken. Met een verkregen
voorlopige voorziening wordt de inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan Reeland
integraal opgeschort, totdat de beroepsprocedure geheel doorlopen is. Wij streven hierbij 2
doelen na:
1. Verwijderen Tijpoortbrug uit het bestemmingsplan Reeland, aangezien de Tijpoortbrug
conform deze zienswijze en eerder ingediende zienswijze met betrekking tot het
bestemmingsplan Reeland NOOIT gerealiseerd zal kunnen worden.
2. Verstrekken gedoogvergunning aan ALLE kavel eigenaren, voor zover van toepassing, zoals
reeds bestuurlijk schriftelijk is toegezegd.
Tevens stellen wij vast, dat de Gemeente Dordrecht feitelijk opdrachtgever is van de te bouwen
Tijpoortbrug: er is daarmee sprake van een slager die zijn eigen vlees keurt. Na de bouw wordt
de Tijpoortbrug conform het contract tussen de gemeente Dordrecht en VW Vastgoed (contract
via WOB verzoek verkregen) opgeleverd aan de Gemeente Dordrecht. In de legende van de
overzichtstekening, welke onderdeel is van het ontwerp-besluit Tijpoortbrug, dat ter inzage ligt,
wordt zelfs aangegeven, dat de gemeente Dordrecht opdrachtgever is: feitelijk is dit ook de
situatie.

Wij verzoeken u om deze zienswijzen tenminste ook naar de Provincie Zuid-Holland inclusief de
individuele staten fracties en de Dienst Regelingen door te sturen, gelet op onze verwijzingen.
Indien u snel door de hoofdlijnen van onze zienswijzen heen wilt, kunt u de fel geel gekleurde
passages lezen.
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Onderstaand een overzicht van onze zienswijzen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Geen dwingende reden van groot openbaar belang ................................................................ 5
Vaste rust- en/of verblijfplaats bever wordt permanent vernietigd dan wel verstoord ............ 10
Onvoldoende mitigerende maatregelen ................................................................................. 16
Er zijn andere bevredigende oplossingen .............................................................................. 18
De gunstige staat van instandhouding komt in gevaar .......................................................... 23
Wachtplaatsen zijn aanmeervoorzieningen ........................................................................... 33
Parkeernorm........................................................................................................................... 34
Gehele Wantij, De Vlij en het Wantijpark dient de Natura 2000 status te krijgen .................. 36
Besturingskast Tijpoortbrug staat in mandelig gebied ........................................................... 37
Hoogte Tijpoortbrug is strijdig met bestemmingsplan ............................................................ 37
Oprit is strijdig met bestemmingsplan .................................................................................... 37
Procedure en aanvraag ontheffing Flora- en faunawet onzorgvuldig .................................... 37
Geen goede ruimtelijke ordening ........................................................................................... 38
Verbeteringen bij realisatie Tijpoortbrug ................................................................................ 40
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1.

Geen	
  dwingende	
  reden	
  van	
  groot	
  openbaar	
  belang	
  

Zienswijze	
  
Wij stellen dat er geen dwingende reden is van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen
van sociale of economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten, om de
Tijpoortbrug te realiseren.
Een loopbruggetje van 1,5 meter is geen spoorlijn of dijkverzwaring. Daarmee is er bijna per
definitie geen sprake van een dwingende reden van groot openbaar belang. Alle woningen in
Plan Tij (96 stuks) zijn ook al ruim 6 jaar gereed en bewoond. Iedereen kan gewoon zijn huis
bereiken, naar zijn werk, naar school et cetera. Bovendien zorgt de brug Getijtafel, waarvoor de
vergunning reeds onherroepelijk is verleend, voor een extra ontsluiting van Plan Tij naar de
Wantijdijk naast de hoofdtoegang gelegen aan de Noordendijk.
Dienst Regelingen stelt in de Ontwerp-Vvgb d.d. 25 juni 2013 het volgende:
(…)Ik acht, gelet op het voorgaande en de onverminderde actualiteit van de naar voren
gebrachte omstandigheden, dat het belang (dat met de realisatie van het project gemoeid is) de
negatieve effecten op beschermde dier- en plantensoorten rechtvaardigt, die als gevolg van de
uitvoering van het project zullen optreden.(…)
We betwisten bovenstaande.
Kortom: de Tijpoortbrug zal NOOIT gerealiseerd kunnen worden!

Toelichting	
  
Dienst Regelingen dient de bouwaanvraag van de Tijpoortbrug zelfstandig te beoordelen onder
andere met betrekking tot het wettelijk belang, dus los van de reeds gerealiseerde woningen,
aangezien deze woningen reeds jaren geleden zijn gerealiseerd en reeds jaren zijn bewoond.
Verder is voor de andere nog te realiseren brug in Plan Tij, de Getijtafel, reeds een
onherroepelijke bouwvergunning verleend.
Plan Tij bestaat uit 96 woningen, bestaande uit 18 vrije kavels middels particulier
opdrachtgeverschap (veelal direct langs het Wantijpark gelegen), 12 appartementen en 66
woningen (vrijstaand en 2-onder-1-kap). In 2007 betrokken de eerste bewoners hun woning en in
2008 de laatste bewoners. De grond direct rondom de woningen is individueel eigendom van de
bewoners. Alle gronden inclusief water rondom de woningen zijn in gemeenschappelijk eigendom
(mandeligheid) van de 96 deelgenoten (zie onderstaande afbeelding). Slechts de wegen,
parkeerplaatsen en de bruggen behoren tot de openbare ruimte. De huizenprijzen in de wijk
liggen ongeveer tussen de 450.000 en 1.500.000 euro.
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De realisatie van de brug Getijtafel en de Tijpoortbrug is niet opgenomen in de
koopovereenkomst tussen de projectontwikkelaar en de bewoners. De realisatie van de bruggen
is alleen opgenomen in de overeenkomst tussen de Gemeente Dordrecht en de
projectontwikkelaar Volker Wessels Vastgoed (overeenkomst verkregen middels een WOB
verzoek). De openbare ruimte is na jaren nog steeds niet opgeleverd door de projectontwikkelaar
aan de gemeente Dordrecht. Het riool is enorm verzakt, evenals de weg, waardoor van een
gezonde verhouding tussen projectontwikkelaar en gemeente geen sprake meer is, dan wel kan
zijn.
De vergunning voor de Tijpoortbrug is pas op 11 augustus 2011 aangevraagd. Er is derhalve dan
ook geen enkel verband tussen het al dan niet realiseren van de Tijpoortbrug en het al dan niet
realiseren van de woningen in Plan Tij (“het project”): de wijk wordt immers al ruim 6 jaar
bewoond!
Dienst Regelingen stelt in de Ontwerp Verklaring van geen bedenkingen d.d. 25 juni 2013 op
bladzijde 7 “dat het belang (dat met de realisatie van het project gemoeid is) de negatieve
effecten op beschermde dier- en plantsoorten rechtvaardigt”. Alle 96 woningen zijn inmiddels
gerealiseerd en reeds jaren bewoond. De realisatie van “het project” loopt dan ook geen enkel
gevaar, indien de Tijpoortbrug niet wordt gerealiseerd. Bovendien zal de Getijtafel gerealiseerd
worden, aangezien daarvoor reeds een onherroepelijke vergunning is verleend. Dit zorgt voor
een extra ontsluiting van Plan Tij naar de Wantijdijk naast de hoofdtoegang gelegen aan de
Noordendijk.
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Recente jurisprudentie bepaalt dat:
1. Met betrekking tot de toetsing voor de Flora- en faunawet in het kader van de te realiseren
Tijpoortbrug een positieve afwijzing onvoldoende is.
2. Als men meent dat er sprake is van een dwingende reden van groot openbaar belang dan
moet dat belang overtuigend worden aangetoond. Verder dient dat belang te worden
afgewogen tegen het belang van het behoud van het leefgebied van de bever, de ijsvogel, de
spindotterbloem en andere beschermde soorten (zie uitspraak: Algemene kamer, Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 4 december 2013,
http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=76825)
De gemeente Dordrecht geeft de functie van de Tijpoortbrug in het bestemmingsplan De Vlij en
omgeving als volgt weer:
De brug naar het Wantijpark koppelt het plangebied aan dit park, zowel ten behoeve van
bewoners en als onderdeel van een route vanuit het Reeland naar het park als alternatief
voor de Baden Powelllaan, die als onveilig wordt ervaren.
Wij stellen dat de gemeente Dordrecht met bovenstaande functie (wat, waar en waarom) zelf al
aangeeft, dat er geen sprake is van een groot openbaar belang.
Met betrekking tot het 2e punt “als onderdeel van een route vanuit het Reeland naar het park als
alternatief voor de Baden Powelllaan, die als onveilig wordt ervaren” is een andere bevredigende
oplossing voorhanden: maak de Baden Powelllaan veilig! Is de Baden Powelllaan überhaupt
onveilig dan? Onderstaand een tweetal foto’s: oordeel zelf!
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De gemeente Dordrecht is ook reeds tot het inzicht gekomen, dat dit “waarom” kant noch wal
raakt gezien de formulering in het nieuwe bestemmingsplan Reeland, dat door de Gemeenteraad
van Dordrecht op 26 november 2013 is vastgesteld, maar tot dusver nog niet is gepubliceerd bij
de bekendmakingen, waar het volgende staat vermeld:
Van belang zijn ook de verbindingen met de omgeving. Daarom worden de nog niet
gerealiseerde bruggen (voetgangersbrug naar het Wantijpark en gecombineerde
voetgangers-fietsersbrug naar de Wantijdijk) in het nieuwe plan opgenomen.
Hoewel er geen toetsing plaats dient te vinden op dit nieuwe bestemmingsplan Reeland, lijkt het
ons van wezenlijk belang om dit hier te vermelden.
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Onderstaande afbeelding geeft het Reeland (zwart) aan met de respectievelijke route via de
Baden Powelllaan (rood) en via de te realiseren Tijpoortbrug (blauw) naar het Wantijpark.
De afstand tussen de 2 straten Tijpoort en Baden Powelllaan is zo’n 100 meter! Een dwingende
reden van groot openbaar belang?

REELAND	
  

Wat overblijft is het koppelen van het plangebied Plan Tij aan het Wantijpark ten behoeve van
bewoners. De te realiseren Tijpoortbrug staat inmiddels ook al wel bekend als zogeheten
“strontbruggetje” om je hond snel in het park uit te laten. Wij zijn benieuwd welke argumenten u
meent te hebben, dat een “strontbruggetje” een dwingende reden van groot openbaar belang
dient, terwijl een regionaal werkgelegenheidsbelang in eerder vermelde uitspraak d.d. 3
december 2014 ter discussie wordt gesteld. We zien uw argumentatie met grote belangstelling
tegemoet!
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2.

Vaste	
  rust-‐	
  en/of	
  verblijfplaats	
  bever	
  wordt	
  permanent	
  vernietigd	
  
dan	
  wel	
  verstoord	
  

Zienswijze	
  
Wij stellen dat de vaste rust- en/of verblijfplaats van de bever ter plaatse van de oostelijke
wachtplaats tegenover Tijpoort 32 en eventuele andere locaties permanent wordt vernietigd dan
wel verstoord. Tevens zal een groot deel van het fourageergebied onbruikbaar worden gemaakt.
Dienst Regelingen stelt in de Ontwerp-Vvgb d.d. 25 juni 2013 het volgende:
(…) De functionaliteit van de voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaats van de bever komt niet
in het geding, als de initiatiefnemer de maatregelen zoals genoemd In de voorschriften van de
Verklaring van geen bedenkingen uitvoert. Overtreding van de verbodsbepalingen genoemd in
artikel 11 van de Flora- en faunawet, voor wat betreft het aantasten van voortplantings- of vaste
rust- of verblijfplaatsen, is in dit geval dan ook niet aan de orde. (…)
We betwisten bovenstaande.

Toelichting	
  
Dienst regelingen stelt in de Ontwerp-Vvgb d.d. 25 juni 2013 in bijlage 3, begripsbepalingen, met
betrekking tot “Vaste rust- en verblijfplaats” onder andere het volgende:
(…)Daarnaast vallen ook tijdelijke, seizoensgebonden, verblijfplaatsen (bijvoorbeeld nesten,
holen) of standplaatsen die van belang zijn voor de gunstige staat van instandhouding van een
soort op populatieniveau of per exemplaar hieronder. (…)
Op 16 augustus 2012 hebben mevrouw Van der Pols-de Meza (Tijpoort 33) en de heer Poort
(Tijpoort 32) een mail gestuurd naar het college en de gemeenteraad. Daarin geven zij aan, dat
ter plaatse van de te realiseren oostelijke wachtplaats een vaste rust- en/of verblijfplaats van de
bever aanwezig is. Onderstaande afbeelding geeft de plaats van de vaste rust- en/of
verblijfplaats weer. Tevens is de locatie van de beverburcht aangegeven.
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Herhaaldelijk hebben wij bevers met takken in hun bek ter plaatse van het beverhol onder water
zien duiken en niet meer boven zien komen. Van onder andere bever expert Jacques van der
Neut en anderen hebben wij begrepen, dat bevers niet met eten voor zichzelf gaan “slepen”.
Dergelijk gedrag duidt derhalve op een vaste- rust en/of verblijfplaats ter plaatse van de oostelijke
wachtplaats.

Het rapport “De bever, de Vlij en plan Tij - Onderzoek naar de bever rond de Vlij en de
consequenties voor plan Tij“ door J. Reinhold van juli 2007 stelt het volgende:
(…)Holen worden het liefst gemaakt onder overhangende takken.(…)
Op de betreffende plaats bij de oostelijke wachtplaats is dat ook het geval, zoals te zien is op
onderstaande foto.
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Als alle bomen “helemaal groen” zijn is dit zelfs langs vrijwel de gehele zuid-oever van het
Wantijpark het geval, zoals in onderstaande foto is te zien. Het vellen van een grote boom zal
bovendien een groot gat slaan in de nu doorlopende vegetatie, welke dient als foerageergebied.
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Op 16 oktober 2012 hebben mevrouw Van der Pols-de Meza en de heer Stam op het zogeheten
Sprekersplein van de gemeenteraad van Dordrecht de volgende tekst voorgedragen (de heer
Stam woonde op Tijpoort 30, deze woning wordt inmiddels bewoond door de familie Koppelaar):
Geachte college- en raadsleden,	
  
De vandaag om 13.41h door ons verstuurde brief is een reactie op de “Raadsinformatiebrief over
Plan Tij” met dossiernummer 921160 en de “Brief van de heer H. Ponssen en mevrouw A. Boers
over problemen rond mandeligheid in de wijk Plantij” met dossiernummer 917421.	
  
	
  
De reden dat wij deze brief opgesteld hebben is tweeledig.	
  
1. De onjuiste informatieverstrekking vanuit enkele bewoners van Plan Tij, de
projectontwikkelaar Volker Wessels en de gemeente willen wij een halt toeroepen. 	
  
2. Onze belangen worden geschaad met de voorgenomen aanleg van de Tijpoortbrug. De
geplande 20 meter lange en 4 meter hoge wachtplaatsen bij deze brug passen niet in
het bestemmingsplan en zijn ook niet op de verkooptekeningen weergegeven. Aanleg
van de wachtplaatsen leidt tot waardevermindering van de betreffende woningen.	
  
	
  	
  
M.b.t. de Tijpoortbrug is er in verband met de aanwezige spindotterbloem en bevers een
probleem in het kader van de Flora- en Faunawet en de EU-Habitat richtlijn.	
  
Om ons argument te steunen willen wij u een film tonen die door een 4-tal bewoners is
samengesteld.
Vervolgens hebben mevrouw Van der Pols-de Meza en de heer Stam de volgende compilatiefilm
laten zien http://www.youtube.com/watch?v=_ORJbWpoqds. Deze film toont aan dat de bever
steeds vaker foerageert tegenover Tijpoort 30 t/m 33: de plaats waar de Tijpoortbrug en
bijbehorende wachtplaatsen gerealiseerd zullen worden. Veelal worden de bevers vanaf de
vroege avond waargenomen, maar ook regelmatig overdag.
Ter plaatse van de vaste rust- en/of verblijfplaats ter plaatse van de te realiseren oostelijke
wachtplaats is het volgende filmpje opgenomen d.d. 12 augustus 2012 (onbewerkt materiaal,
zeker kijken vanaf 3:00 minuten) zie http://www.youtube.com/watch?v=dARQ12MYxNA. Als u de
gehele video bekijkt, kunt u zien dat het terras van Tijpoort 32 ook zichtbaar is en de vaste rusten/of verblijfplaats derhalve ook tegenover Tijpoort 32 is gesitueerd ter plaatse van de nog te
realiseren oostelijke wachtplaats.
Bovenstaande Youtube opname d.d. 12 augustus 2012 is gemaakt bij extreem laag water. Het
leek wel alsof de bevers als het ware “uit het hol” waren gevallen, want we geven eerlijk toe: ook
wij zien zelden 5 bevers tegelijk! Tevens waren we in staat om onderstaande foto’s te maken op
genoemde datum. De beelden spreken voor zich.
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Het rapport van Bureau Waardenburg d.d. 11 augustus 2011 stelt:
(…)De planlocaties bieden geen mogelijkheden voor beverholen in de oever. Reinhold (2007)
heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van bevers langs de Vlij en de
mogelijke consequenties van Plan Tij voor de bever. De oeverstructuur, de vegetatie en het
aanwezige tij beperken het aantal locaties waar een bever een hol kan graven.(…)
We zijn het hier pertinent mee oneens.
We betreuren het, dat door Bureau Waardenburg (rapport d.d. 11 augustus 2011), door Alterra
(second opinion d.d. 14 december 2012, verkregen via WOB verzoek) en door Bureau
Waardenburg (rapport d.d. 28 maart 2013) vrijwel geen veldonderzoek is uitgevoerd en/of
bewoners naar hun waarnemingen is gevraagd. We stellen vast dat dit beperkte veldonderzoek
geen recht doet aan het zorgvuldigheidsbeginsel dat vergunning aanvrager (VW Vastgoed) en
vergunning verlener (Gemeente Dordrecht) in acht dienen te nemen, zeker na herhaaldelijk
hierop te zijn gewezen!
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3.

Onvoldoende	
  mitigerende	
  maatregelen	
  

Zienswijze	
  
We stellen dat er onvoldoende mitigerende maatregelen kunnen en zullen worden genomen.
De second opinion van Alterra bevestigt dit standpunt:
(…)De mitigerende maatregelen om verstoring te voorkomen zijn onvoldoende omschreven. Er
wordt slechts één maatregel genoemd.(…)
(…)De conclusie dat indien de werkzaamheden tijdens daglicht worden uitgevoerd, deze niet tot
overtreding van de verbodsbepalingen van de Flora en faunawet leiden, is niet correct.(…)
Dienst Regelingen stelt in de Ontwerp-Vvgb d.d. 25 juni 2013 het volgende:
(…)U stelt op pagina 29 van het bij de aanvraag gevoegde rapport "Activiteitenplan fietsbrug
tussen Tijpoort en het Wantijpark, Dordrecht" van 28 maart 2013 maatregelen voor om de
functionaliteit van de voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de bever te waarborgen.
De door u voorgestelde maatregelen zijn in grote lijnen voldoende.(…)
We betwisten bovenstaande.

Toelichting	
  
Bureau Waardenburg heeft d.d. 11 augustus 2011 een rapport opgeleverd “Aanleg fietsbruggen
Plan Tij, Dordrecht - Effecten op beschermde soorten - Quick scan in het kader van de Flora- en
faunawet”. Met betrekking tot de mitigerende maatregelen wordt in dit rapport het volgende
gesteld:
(…)Om verstoring van bevers te voorkomen moeten de werkzaamheden bij de noordelijk brug bij
daglicht plaatsvinden. De invloedsfeer van de werkzaamheden (betreding, opslag materiaal etc)
moet zo veel mogelijk beperkt worden in de richting van de burcht. We adviseren om de
uitvoerders op de hoogte te stellen van de aanwezigheid van de beverburcht en van de
beperkingen die hierbij gelden.(…)
De second opinion van Alterra d.d. 14 december 2012 (verkregen via WOB verzoek) stelt met
betrekking tot het onderzoek van Waardenburg d.d. 11 augustus 2011 het volgende:
(…)De mitigerende maatregelen om verstoring te voorkomen zijn onvoldoende omschreven. Er
wordt slechts één maatregel genoemd.(…)
(…)De conclusie dat indien de werkzaamheden tijdens daglicht worden uitgevoerd, deze niet tot
overtreding van de verbodsbepalingen van de Flora en faunawet leiden, is niet correct.(…)
Bureau Waardenburg heeft d.d. 28 maart 2013 een rapport opgeleverd “Activiteitenplan fietsbrug
tussen Tijpoort en het Wantijpark, Dordrecht – Onderbouwing ontheffingsaanvraag ex art. 75
Flora- en faunawet”. Met betrekking tot de mitigerende maatregelen wordt in dit rapport het
volgende gesteld:
(..)Om hinder van de werkzaamheden op de nabijgelegen burcht als eventuele
voortplantingsplaats zo veel mogelijk te voorkomen, worden de hei- of trilwerkzaamheden
uitgevoerd na het voortplantingsseizoen van bever. Dit betekent uitvoering van deze
werkzaamheden in de periode september tot en met april.
Het rooien van enkele bomen en struweel blijft beperkt tot de locatie van de brugpeilers, op ca.
80 m afstand van de nabijgelegen burcht. De begroeiing rondom de burcht blijft (dus)
veiliggesteld gedurende de werkzaamheden.(..)
Wij stellen onder meer, maar niet uitsluitend, dat:
1. Bureau Waardenburg de adviezen van Alterra onvoldoende heeft verwerkt in het rapport d.d.
28 maart 2013, dan wel heeft meegenomen in haar overweging.
2. het beperkt rooien van bomen en struweel een theoretische utopie is. De benodigde bomen
die gerooid moesten worden om de Vlijbrug te realiseren bevestigen dit standpunt. Je hebt nu
eenmaal ruimte nodig om te kunnen bouwen. Een groot deel van het griend, het
fourageergebied van de bever, zal permanent vernietigd worden.
3. nimmer voldoende mitigerende maatregelen genomen kunnen worden gezien de grootte van
de aanwezige bever populatie. Onderstaande telling van Winston, werkzaam bij het
bezoekerscentrum van de Biesbosch, in het kader van een bevertelling in 2012 bevestigt
middels onderstaande notitie d.d. 25 juli 2012, dat er op dat moment waarschijnlijk tenminste
7 bevers aanwezig zijn. Inmiddels zijn we weer 1 voortplantingsseizoen verder. In onze
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compilatiefilm zijn 4 bevers tegelijk waar te nemen. Onze inschatting is dat de bever populatie
mogelijk zelfs nog groter is 7 stuks.

Wij roepen de gemeente Dordrecht op om zich te gedragen als goed huisvader en te zorgen dat
Dienst Regelingen de beschikking krijgt over een gedegen rapport, dat is gebaseerd op meerdere
veldonderzoeken gedurende aan langere periode, in plaats van de marginale toetsing die tot nog
toe leidt tot een beschamende uitkomst!
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4.

Er	
  zijn	
  andere	
  bevredigende	
  oplossingen	
  

Zienswijze	
  
Ten behoeve van bewoners zijn er een tweetal andere bevredigende oplossingen. Een derde
oplossing om op een andere locatie een brug te realiseren lijkt ons overbodig, maar geeft wel een
oplossing van meer vraagstukken, waaronder parkeerdrukte in de Wantijbuurt.

Toelichting	
  
Ten behoeve van bewoners zijn er een tweetal andere bevredigende oplossingen:
1. Door vanaf de geplande Tijpoortbrug zo’n 500 meter te lopen via de Baden Powelllaan kom je
ook in het Wantijpark via een bestaande brug die toegang tot het park geeft. Deze brug ligt in
absolute zin op zo’n 100 meter van de Tijpoortbrug.
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2. Op zo’n 250 meter van de geplande Tijpoortburg ligt de brug Getijtafel, welke toegang geeft
tot de Wantijdijk en vervolgens via de Vlijbrug ook toegang geeft tot het Wantijpark. Hierdoor
zijn er voor bewoners van Plan Tij goede alternatieven, velen wonen zelfs veel dichter bij de
alternatieve oplossingen dan de geschetste afstanden.
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Er zijn dus voor bewoners van Plan Tij goede alternatieven. Door de realisatie van de brug
Getijtafel ontstaat zelf een prima “blokje” om de hond uit te laten (rode lijn). Een groot deel
(blauwe lijn) is zelfs honden uitlaat gebied, zodat je je hond los kan laten lopen en geen
hondenpoep hoeft op te ruimen.
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Een alternatieve locatie voor de Tijpoortbrug zou echter zijn direct naast de parkeerplaats van
Sportpark Stadspolders.

Parkeerdrukte	
  Wantijbuurt	
  
op	
  Baden	
  Powelllaan	
  

Alternatieve	
  
locatie	
  brug	
  

Parkeerterrein	
  
Sportpark	
  
Stadspolders	
  

Getijtafel	
  
Vergunning	
  reeds	
  onherroepelijk	
  
verleend,	
  nog	
  niet	
  gerealiseerd	
  

Veel bewoners vanuit Stadspolders, die naar het Wantijpark gaan met de auto, parkeren deze in
de Wantijbuurt op de Baden Powelllaan. Dat is dan vaak erg druk, zoals blijkt uit onderstaande
foto’s en geeft een forse parkeerdruk in de Wantijbuurt. Door deze alternatieve locatie voor een
brug, kunnen bewoners van Stadpolders parkeren op Sportpark Stadspolders en direct het park
inlopen.
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5.

De	
  gunstige	
  staat	
  van	
  instandhouding	
  komt	
  in	
  gevaar	
  

Zienswijze	
  
De gunstige staat van instandhouding komt in gevaar, omdat de voorgestelde mitigerende
maatregelen in de diverse rapporten onvolledig en onjuist zijn.
Dienst Regelingen stelt in de Ontwerp-Vvgb d.d. 25 juni 2013 het volgende:
(…)Ik verwacht dat er door het realiseren van het project geen permanent negatieve effecten
optreden ten aanzien van de aanwezige populaties van de strikt beschermde soorten. (…)
We betwisten bovenstaande.

Toelichting	
  
Bureau Waardenburg stelt in het rapport d.d. 28 maart 2013 “Activiteitenplan fietsbrug tussen
Tijpoort en het Wantijpark, Dordrecht – Onderbouwing ontheffingsaanvraag ex art. 75 Flora- en
faunawet” met betrekking tot de bever het volgende:
(…)Overtreding van artikel 11 van de Ffwet, aantasting of verstoring van vaste rust- en
verblijfplaatsen en voortplantingsplaatsen is naar ons oordeel niet aan de orde. De voorgenomen
ingreep leidt niet tot directe aantasting van burchten.(…)
Gaat het bij instandhouding dan ook niet om de indirecte effecten?
In het rapport “De bever, de Vlij en plan Tij – Onderzoek naar de bever rond de Vlij en de
consequenties voor plan Tij“ door J. Reinhold van juli 2007 staat het volgende:
1. (…)De bouwwerkzaamheden op zichzelf hebben weinig invloed op de aanwezige bever(s).
Verstoring van de (a) biotische omstandigheden van de Vij aan de zuidzijde van het
Wantijpark moet echter voorkomen worden. Het verlies van een klein deel van het
foerageergebied door de bouw van een fiets/wandelbrug naar het Wantijpark wordt met de
aansluiting van de waterpartijen rond het woningbouwgebied gecompenseerd.(…)
2. (…)De bouwwerkzaamheden hebben echter een indirect gevolg: een toename van recreatie
in en rond het Wantijpark. De toename van de scheepvaart op de Vlij wordt niet als een
bedreiging gezien. De toename van het aantal recreanten op met name de zuidelijke oever
van het Wantijpark wel. Deze oever vormt een belangrijk foerageergebied voor de bever van
het Wantijpark. Regelmatige verstoring door met name wandelaars met honden in de
schemerperiode kan ertoe leiden dat de bever dit belangrijke foerageergebied niet meer kan
benutten, en kan ertoe leiden dat de bever(s) uit het Wantijpark vertrekken.(…)
3. (…)Op termijn worden beide plassen verbonden met de Vlij. Dan worden de oevers van deze
waterpartijen naar alle waarschijnlijkheid interessant voor de bever(…)
4. (…)Binnen Plan Tij is ruimte om een oever te maken die door de bever gebruikt kan worden
als fourageerplaats. Vooral de hoek Wantijdijk-Noordendijk zou gunstig zijn omdat dat een vrij
rustige hoek gaat worden.(…)
5. (…)De bevervriendelijke oever dient moeilijk bereikbaar te zijn voor met name honden en het
liefst ook moeilijk bereikbaar voor varende recreanten.(…)
In onderdeel 2 kunnen we ons helemaal vinden. Wanneer het fourageergebied niet meer
bruikbaar is voor de bever, is de kans groot dat hij zijn burcht verlaat. Dat betekent dat zijn vaste
rust- en verblijfplaats wordt vernietigd. Mitigerende maatregelen om honden en recreanten te
weren bij het foerageergebied, zijn niet in het ontwerpbesluit opgenomen. Dit geldt echter niet
voor de overige 4 onderdelen: het gestelde in genoemde onderdelen is pertinent onjuist.
Onderstaand onze argumentatie.
Compenserende maatregelen in het mandelig gebied zijn niet mogelijk: de grond direct rondom
de woningen is individueel eigendom van de bewoners. Alle gronden inclusief water rondom de
woningen zijn in gemeenschappelijk eigendom (mandeligheid) van de 96 deelgenoten. Derhalve
kunnen in dit gebied geen wijzigingen worden gemaakt anders dan bij unanieme stemming.
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De hoek Wantijdijk-Noordendijk is ongeveer het drukste punt dat men zich kan bedenken.
Diverse mensen parkeren daar hun auto om vervolgens hun hond los uit te gaan laten in het
betreffende uitlaatgebied aldaar, waar honden niet alleen los mogen lopen, maar ook mogen
poepen zonder dat het opgeruimd hoeft te worden. Onderstaande foto geeft een situatie weer,
die dagelijks herhaaldelijk en veelvuldig voorkomt.

Hoek	
  Wantijdijk-‐Noordendijk	
  

Hondenuitlaatgebied	
  

Hoek	
  Wantijdijk-‐Noordendijk	
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Het rapport “Beveronderzoek in Flevoland - resultaten 2012” door Bart Smeets en Jeroen
Reinhold stelt bovendien
(…)De aanwezigheid van bomen in de directe nabijheid en de aanwezigheid van bomen direct
aan de oever begunstigen de vestiging. Oevers met alleen gras zijn statistisch bewezen niet
interessant als vestigingsplaats.(…)
Onderstaande foto’s van de oevers in het plangebied langs de Noordendijk en de Wantijdijk
zeggen voldoende.
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We hebben bovenstaande foto’s voorgelegd aan Jeroen Reinhold (Landschapsbeheer
Flevoland). Daarop kwam d.d. 11 december 2013 het volgende antwoord terug via de email:
(…)De meegestuurde foto van de oever is ongeschikt als beverfoerageergebied. Als het als
compensatie van verloren gegaan leefgebied gezien wordt dan moeten bomen aangeplant
worden. Dienst Regelingen eist dat compensatiegebieden (heet bij hen mitigatiegebied) als
leefgebied moeten functioneren alsvorens het huidige leefgebied te mogen
verwijderen/verstoren. Bevers houden van bomen/takken die 3 jaar oud zijn dus of: er moeten
relatief oude bomen worden aangeplant, of er moet na inplant bosplantoen 3 jaar gewacht
worden met de werkzaamheden die leefgebied vernielen.(…)
Volledigheidshalve onderstaande nog een tweetal foto’s die recent op dezelfde dag als
bovenstaande foto’s zijn gemaakt van de zuid-oever van het Wantijpark.
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Op onderstaande foto zijn wederom de overhangende takken ter plaatste van de vaste rust- en/of
verblijfplaats duidelijk zichtbaar.

Kortom: de voorgestelde mitigerende maatregelen in de diverse rapporten zijn onvolledig en
onjuist!
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Verder speelt de verlichting een belangrijke rol. In het donker zijn een tweetal foto’s gemaakt. In
onderstaande plattegrond is te zien vanaf welke plaats en in welke richting beide foto’s zijn
gemaakt.

Foto	
  2	
  

Foto	
  1	
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Onderstaand foto 1, gemaakt vanaf het gemaal op de Wantijdijk naar de Noordendijk. Zowel op
de Wantijdijk als de Noordendijk is overal verlichting aanwezig.
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Onderstaand foto 2, gemaakt vanaf het gemaal op de Wantijdijk naar de Baden Powelllaan over
de Vlij langs zuid-oever Wantijpark. De zuid-oever van het Wantijpark is ’s nachts aardedonker.

De komst van de Tijpoortbrug zal hier verandering in gaan brengen, enerzijds door plaatsing van
lantaarnpalen op de brug aan de zijde van het Wantijpark in het park en/of in het griend. Deze
lantaarnpalen staan dan in het Wantijpark, terwijl nu ’s nachts het Wantijpark volledig in duisternis
is gehuld, omdat er nu geen enkele lantaarnpaal brandt. Ditzelfde geldt ook voor de
scheepvaartseinen, dat het water in de duisternis permanent zullen verlichten.

Scheepvaartseinen	
  

Lantaarnpalen	
  

Het rapport “Voorkomen en waardering uilen en spechten in gebied 'Plan Tij', voorjaar 2007,
SOVON Vogelonderzoek Nederland” stelt:
(…)De veldbezoeken hebben duidelijk gemaakt dat het Wantijpark onderdeel is van het
broedterritorirum van Grote Bonte Specht, Groene Specht en Bosuil.(…)
(…)Roepende Grote Bonte Spechten zijn op verschillende plaatsen in het park waargenomen, de
Groene Specht op één locatie. In het zuidelijk deel van het park is zowel een roepend mannetje
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Bosuil als een vrouwtje Bosuil gehoord en gezien. Tevens werd een nest van de IJsvogel en een
kolonie Blauwe Reigers opgemerkt in het Wantijpark.(…)
(…)De Groene Specht is een geregelde, zij het tamelijk schaarse broedvogel van oude grienden
aan de rand van de Biesbosch en plaatselijk van stadsparken binnen de bebouwde kom van
Dordrecht.(…)
(…)Bij de veldbezoeken in het voorjaar van 2007 werd een territoriale Groene Specht vastgesteld
aan de zuidrand van het Wantijpark.(…)
(…)Wanneer de brug richting het park wordt uitgerust met veel verlichting kunnen er wel
negatieve effecten in dit deel van het park optreden. Te denken valt dan aan het verlies
van foerageergebied voor Bosuilen en een verminderde aantrekkelijkheid van de
broedlocatie van Blauwe Reigers.(…)
Recent is de Groene Specht ook door één van de bewoners van Plan Tij gezien en vastgelegd,
zie onderstaande foto en http://www.plantij.nl/?p=2689#comment-3720.

De ijsvogel wordt zeer regelmatig waargenomen vliegend langs de zuid-oever van het
Wantijpark. Onderstaande foto is genomen in het griend tegenover Tijpoort 32.
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6.

Wachtplaatsen	
  zijn	
  aanmeervoorzieningen	
  

Zienswijze	
  
De wachtplaatsen bij de Tijpoortbrug zijn afmeervoorzieningen en derhalve in strijd met het
bestemmingsplan de Vlij en omgeving.

Toelichting	
  
De plankaart ter plaatse van de wachtplaatsen ziet er als volgt uit.

De wachtplaatsen worden gerealiseerd in de bestemming “Waterstaatsdoeleinden met
natuurwetenschappelijke waarden” (artikel 10 in de voorschriften bestemmingsplan De Vlij en
omgeving).
Artikel 10 lid 2: Inrichting
Toegelaten zijn:
a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals bruggen, scheepvaarttekens
b. afmeervoorzieningen voor de recreatievaart, echter uitsluitend op de op de plankaart
aangegeven gronden;
De wachtplaatsen bij de Tijpoortbrug zijn afmeervoorzieningen en derhalve in strijd met het
bestemmingsplan, aangezien ze niet in het gearceerde gebied geplaatst worden.
Dat de gemeente Dordrecht feitelijk dezelfde mening is toegedaan, blijkt uit het feit dat in het
bestemmingsplan Reeland, dat op 26 november 2013 door de gemeenteraad van Dordrecht is
vastgesteld, wijzigingen zijn gemaakt om de wachtplaatsen wel mogelijk te maken, waardoor
planschade ontstaat voor tenminste de bewoners van Tijpoort 30 tot en met 33.
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7.

Parkeernorm	
  

Zienswijze	
  
De Tijpoortbrug biedt toegang tot een recreatieve voorziening zijnde het Wantijpark. In de
parkeernorm is hier geen rekening mee gehouden, terwijl dit wel verplicht is.

Toelichting	
  
De Tijpoortbrug geeft toegang tot een recreatieve voorziening zijnde het Wantijpark. Een deel
van de bezoekers van het Wantijpark zal de auto in Plan Tij gaan parkeren nabij de Tijpoortbrug.
In de parkeernorm is hier geen rekening mee gehouden op basis van de CROW norm, terwijl dit
wel verplicht is en zelfs vastgelegd is in lokaal beleid als zijnde verplicht. Uitbreiding van het
aantal parkeerplaatsen is echter ook niet meer mogelijk, aangezien de openbare ruimte beperkt
is: alle overige omliggende gronden zijn namelijk mandelig gebied en derhalve niet bruikbaar
voor de aanleg van extra parkeerplaatsen.
De hellingbanen bij de havenwoningen langs de Tijpoort zijn erg steil, waardoor velen hun auto al
langs de weg zetten, waar feitelijk in de parkeernorm ook al geen rekening mee is gehouden.
Auto’s moeten nu al in het begin van de Tijpoort wachten omdat ze elkaar niet kunnen passeren.
Onderstaande foto geeft dit ook weer.

Veelal wordt nu met 2 wielen over de stoep gereden om elkaar te passeren. Doordat de
stoepranden allemaal schuin zijn is dit ook mogelijk. Nadeel is dat iedereen op de stoep mag
parkeren bij een schuine stoeprand zonder dat er bekeurd kan worden. De verkeers- en
parkeerdrukte zal substantieel toenemen na realisatie van de Tijpoortbrug.
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Dit kan gevaarlijke situaties teweeg brengen voor bijvoorbeeld kinderen. Enkele bewoners
hebben nu al verkeer remmende maatregelen genomen middels een gele pop met een vlaggetje.

Iedere vergadering van de Stichting Mandeligheid Plan Tij komt het onderwerp “te snel rijden” in
verband met de veiligheid van kinderen in de wijk aan de orde. Dit probleem zal alleen maar
verder toenemen na realisatie van de Tijpoortbrug.
In het nieuwe bestemmingsplan Reeland wordt een onbeperkt aantal evenementen in het
Wantijpark mogelijk gemaakt. Hierdoor zal de verkeersdruk nog verder toenemen. We bepleiten
dan ook om bij evenementen de Tijpoortbrug volledig af te sluiten ten behoeve van toegang tot
het Wantijpark, ook voor voetgangers. Na evenementen in het Wantijpark is het veelal een
enorme rommel (zwerfvuil e.d.) in de Wantijbuurt. Dit wordt door de gemeente Dordrecht, dan wel
de organisator van het evenement opgeruimd. Aangezien vrijwel heel Plan Tij mandelig gebied
is, zal bij een open toegang tot het Wantijpark bij evenementen via de Tijpoortbrug, ook in Plan
Tij dergelijke rommel achterblijven. Wie gaat het opruimen hiervan betalen?
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8.

Gehele	
  Wantij,	
  De	
  Vlij	
  en	
  het	
  Wantijpark	
  dient	
  de	
  Natura	
  2000	
  
status	
  te	
  krijgen	
  

Zienswijze	
  
Het gehele Wantij (tenminste het gedeelte ten oosten van de Prins Hendrikbrug), het Wantijpark
en De Vlij dient de Natura 2000 status te krijgen.

Toelichting	
  
De huidige Natura 2000 status voor het Wantij betreft nu alleen het gedeelte ten oosten van de
spoorbrug over het Wantij. De Natura 2000 status houdt daar op, omdat het gedeelte ten westen
van de spoorbrug van het Wantij, het Wantijpark en De Vlij destijds niet voldeden aan de
aanwijzingscriteria in het kader van de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn.
De Biesbosch (Natura 2000 nr. 3000040, gebied 5) is met name aangewezen als speciale
beschermingszone in het kader van de Habitatrichtlijn op basis van onder andere specifiek de
bever en de ijsvogel. Wanneer ontwikkelingen buiten het Natura 2000 gebied negatieve effecten
hebben op de soorten waarvoor Natura 2000 gebied De Biesbosch is aangewezen, behoort dit
onderzocht te worden. Dat is niet gebeurd.
In lijn met bovenstaande heeft op 17 februari 2009 Gedeputeerde Staten van de Provincie ZuidHolland antwoordt gegeven op artikel 40 vragen van de Partij voor de Dieren d.d. 6 januari 2009.
In deze antwoorden wordt de volgende bestuurlijke toezegging gedaan:
(…)Indien blijkt dat zich ook in het westelijk deel van het Wantij habitats- en leefgebieden van
soorten bevinden waarvoor de Biesbosch als Natura 2000-gebied wordt aangewezen en dat
deze substantieel bijdragen aan de instandhoudingsdoelen voor dit gebied, dan zullen wij de
Minister van LNV daarop in onze zienswijze attenderen.(…)
De huidige situatie in het Wantij, het Wantijpark en De Vlij voldoet aan de aanwijzingscriteria in
het kader van de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn. Wij verzoeken Gedeputeerde Staten van de
Provincie Zuid-Holland de toezegging aan de Partij voor de Dieren d.d. 17 februari 2009 invulling
te geven.
Het gehele Wantij (tenminste het gedeelte ten oosten van de Prins Hendrikbrug), het Wantijpark
en De Vlij dient de Natura 2000 status te krijgen!
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9.

Besturingskast	
  Tijpoortbrug	
  staat	
  in	
  mandelig	
  gebied	
  

Zienswijze	
  
Uit het document ‘Plan Tij Brug Noord 3 overzichtstekening’ van het ontwerp besluit Tijpoortbrug
blijkt dat er in het mandelig gebied een besturingskast (achter het Eneco huisje tussen Tijpoort 31
en 32) staat gepland. Het voornemen om zonder afstemming in onze mandeligheid te bouwen is
voor ons onacceptabel.

Toelichting	
  
Voor de volledige inhoud van deze zienswijze verwijzen wij gemakshalve naar de zienswijze
ingediend door Stichting Mandeligheid Plan Tij d.d. 10 december 2013.

10. Hoogte	
  Tijpoortbrug	
  is	
  strijdig	
  met	
  bestemmingsplan	
  
Zienswijze	
  
Aangezien de te realiseren Tijpoortbrug beweegbaar wordt, mag de doorvaart voor de
recreatievaart niet hoger zijn dan 3.60 m + NAP.

Toelichting	
  
In de beschrijving van het bestemmingsplan De Vlij en omgeving staat het volgende
(…)In deze bestemming is het toegestaan bruggen aan te brengen; op plekken waar het water
wordt gebruikt voor de recreatievaart dient een brug in verband met de doorvaart een minimale
hoogte te hebben van 3.60 m + NAP dan wel beweegbaar te zijn.(…)
Uit het document ‘Plan Tij Brug Noord 3 overzichtstekening’ van het ontwerpbesluit Tijpoortbrug
blijkt dat de te realiseren Tijpoortbrug 4.50 m +NAP en beweegbaar wordt.

11. Oprit	
  is	
  strijdig	
  met	
  bestemmingsplan	
  
Zienswijze	
  
De opritten naar de Tijpoortbrug zijn in strijd met het bestemmingsplan De Vlij en omgeving en
het bouwbesluit.

12. Procedure	
  en	
  aanvraag	
  ontheffing	
  Flora-‐	
  en	
  faunawet	
  onzorgvuldig	
  
Zienswijze	
  
De procedure en de aanvraag tot ontheffing Flora- en faunawet zijn onzorgvuldig.

Toelichting	
  
Het rapport “Voorkomen en waardering uilen en spechten in gebied 'Plan Tij', voorjaar 2007,
SOVON Vogelonderzoek Nederland” toont aan dat er een zeer grote diversiteit aan vogels
aanwezig is in en rond het Wantijpark.
Wij stellen vast dat er echter geen nader onderzoek is verricht omtrent de aanwezigheid van
jaarrond beschermde vogelsoorten, welke conform de Vogelrichtlijn een strikte bescherming
genieten, terwijl veronderstelt kan worden, dat deze mogelijk aanwezig zijn.
Tevens is geen enkel onderzoek gedaan naar eventuele andere (strikt) beschermde diersoorten,
waarvan aannemelijk is dat ze aanwezig zouden kunnen zijn, mede op basis van het zeer
uitgebreide rapport van Stichting Het Wantij d.d. maart 2007 “Onderzoeken Flora en Fauna in het
eindtraject van de ecologische Wantijzone, in het bijzonder van het Wantijpark”.
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13. Geen	
  goede	
  ruimtelijke	
  ordening	
  
	
  

Zienswijze	
  
Er is geen sprake van een goede ruimtelijke ordening.

Toelichting	
  
a. Wat,	
  waar	
  en	
  waarom	
  
In het kader van een goede ruimtelijke ordening moet altijd een antwoord zijn op de vragen “Wat
waar en waarom daar”. Dit antwoord moet te vinden zijn in de beschrijving/toelichting bij een
ruimtelijk plan zoals het bestemmingsplan. De toelichting bij het bestemmingsplan “De Vlij en
omgeving” stelt over het “Wat waar en waarom daar” van de Tijpoortbrug het volgende:
De brug naar het Wantijpark koppelt het plangebied aan dit park, zowel ten behoeve van
bewoners en als onderdeel van een route vanuit het Reeland naar het park als alternatief
voor de Baden Powelllaan, die als onveilig wordt ervaren.
Wij betwisten bovenstaande functie van de Tijpoortbrug in het kader van een goede ruimtelijke
ordening. Zie de toelichting onder zienswijze 1 voor de betreffende argumentatie.

b. Exploitatie	
  
Er is geen exploitatie begroting opgenomen voor de Tijpoortbrug, terwijl dit wel verplicht is in het
kader van een goede ruimtelijke ordening. Naast de directe financiële gevolgen voor het beheer
zijn er ook de nodige indirecte gevolgen.
In het nieuwe bestemmingsplan Reeland, dat op 26 november 2013 is vastgesteld door de
gemeenteraad van Dordrecht is de optionele water doorgang bij de Oranjelaan verwijderd, terwijl
Plan Tij 2 ter plaatse van de huidige scholen locatie langs de Noordendijk mogelijk nog wel
ontwikkeld zal moeten worden in de toekomst. De realisatie van de Tijpoortbrug heeft negatieve
gevolgen voor een mogelijke exploitatie van de ontwikkeling van Plan Tij 2, omdat voor boten
eigenaren iedere brug als hindernis wordt gezien.
In een brief van het Gemeentebestuur aan de Gemeenteraad d.d. 17 januari 2006 staat het
volgende:
(…)In dat kader is het enerzijds nodig de beeldkwaliteit van de
jachthavens in de binnenstad te verbeteren en anderzijds om ruimte vrij te maken in de zeer volle
Wijnhaven door een schuifoperatie, waarbij tevens gekozen is voor een herindeling van de
bestaande Vlijhaven en het uitbreiden van het watersportcluster aan de andere zijde van de
Baden Powell brug {Vlijhaven West). Ten slotte was er de noodzaak van een andere indeling van
de boxmaten in verband met de vraag naar ligplaatsen voor grotere boten.(…)
Het plan is dus om de Vlijhaven uit te breiden met ligplaatsen, specifiek voor grotere boten.
Bovendien dient uitbreiding plaats te vinden ten westen van de huidige Baden Powell brug. Dat
wordt straks echt leuk voor die eigenaren van grote boten: om bijvoorbeeld bij de rivier te komen,
dient men 5 bruggen te passeren!
1.
2.
3.
4.
5.

De Baden Powell brug (die dan eerst bedienbaar gemaakt moet worden)
De nog te realiseren Tijpoortbrug
De Vlijbrug
De Prins Hendrik Brug
De geplande brug van Stadswerven naar de Riedijkshaven

Kortom: vaarplezier wordt vaarergernis! En hoe gaat dat met de exploitatie?
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c. Externe	
  veiligheid	
  in	
  het	
  geding	
  
De Vlij is relatief smal. Realisatie van de Tijpoortbrug maakt een smalle doorgang van 8 meter.
Het is de bedoeling dat de Vlijhaven wordt uitgebreid met ligplaatsen voor grote boten. De
externe veiligheid komt dan ook in het geding. De huizen in Plan Tij zijn verkocht als “liggend in
de Biesbosch”. Daar wordt door alle bewoners die langs de Vlij wonen dan ook graag gebruik van
gemaakt. Kinderen zwemmen ‘s zomers naar elkaar toe in plaats van dat ze naar elkaar
toelopen. Voor zowel vaartuigen als kinderen kan de veiligheid onvoldoende worden
gewaarborgd. Op dit moment is er ruimte voldoende voor voorbij varende boten en zwemmende
kinderen. De Tijpoortbrug zorgt voor een enorme vernauwing over een forse lengte. Tevens is
het van belang om u te beseffen dat er vaak een enorme stroming staat in de Vlij, wat de situatie
voor zowel boten als zwemmers of roeiers lastiger kan maken, dan het op het eerste gezicht lijkt.

De verkeersbewegingen in met name het eerste deel van de Tijpoort zullen fors toenemen. Dat
zal de bestaande situatie verergeren. Vooral in het weekend spelen kinderen buiten en zullen
bezoekers die onbekend zijn in Plan Tij mogelijk onvoldoende rekening houden met de beperkte
ruimte die kinderen hebben om te spelen, met name op het eerste gedeelte van de Tijpoort. Zie
voor een verdere uitleg van de situatie onze zienswijze “Parkeernorm”
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14. Verbeteringen	
  bij	
  realisatie	
  Tijpoortbrug	
  
Zienswijze	
  
Wij stellen dat de Tijpoortbrug nooit gerealiseerd zal kunnen worden. Mocht dit toch onverhoopt
het geval zijn, dan hebben wij diverse punten ter verbetering. Graag bespreken wij dit verder in
onderling overleg.

Toelichting	
  
Allereerst het huidige ontwerp in een boven aanzicht.

Onderstaand enkele punten van verbetering:
1. Bij voorkeur het draaimechanisme aan de Plan Tij kant, zodat het remmingwerk aan de park
kant dan veel kleiner gemaakt kan worden.
2. Helemaal geen verlichting aan Wantijpark zijde van de brug: in het Wantijpark is immers ook
geen verlichting, dus compleet zinloos. Op de brug ook geen verlichting. Aan de Plan Tij kant
is verlichting geen probleem, maar dient feitelijk ook geen doel.
3. Locatie wachtplaats Tijpoort 30: deze wachtplaats ligt direct achter de woning. Plaats deze
wachtplaats meer naar de haven toe, aangezien daar geen enkele belemmering voor is.
Maak de wachtplaats ook half zo groot of in ieder geval substantieel kleiner.
4. Maak ook de wachtplaats achter Tijpoort 32 en 33 half zo groot of in ieder geval substantieel
kleiner en bekijk in onderling overleg alternatieven.
5. Bekijk de materialisering van de remmingwerken en de wachtplaatsen nog eens. Voorkeur
heeft een natuurlijke uitstraling passend bij het woongebied.
Onderstaand een visuele weergave van enkele verbeteringen.
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