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Samenvatting
In november 2009 heeft het College van B&W de raad toegezegd' in te zetten op
de realisatie van twee nieuwe stations ten zuiden van het Centraal station, te
weten Leerpark en Copernicusweg. Na de (formele2 ) verkenning van beide locaties
met de NS en ProRail blijkt dat de locatie Copernicusweg (met sluiting van
Dordrecht Zuid) wel realistisch is en de locatie Leerpark niet haalbaar. De situatie
op het huidige station Dordrecht Zuid is onhoudbaar aan het worden en er is
sprake van een urgent investeringsvraagstuk.
1. Wat is de aanleiding?
Het huidige station Dordrecht Zuid verwerkt al jaren minder reizigers dan op basis
van haar ligging mag worden verwacht. Uit analyse van NS blijkt het dat het
potentieel bij Dordrecht Zuid niet benut wordt door de volgende aspecten:
- het door NS gemeten klantenoordeel (waaronder sociale veiligheid) scoort
onvoldoende;
- te grote concurrentie van centraal station. Forensen en studenten uit
Sterrenburg rijden veelal direct door naar het centraal station;
- bewoners van Wielwijk/Crabbehof zijn meer dan gemiddeld lokaal en regionaal
georiënteerd dan interregionaal (de schaal die NS bediend). Bewoners uit deze
wijken kiezen eerder de bus (dit blijkt ook uit de best bezette buslijnen van de
stad);
- het Gezondheidspark is een regionaal cluster van voorzieningen en wordt zeer
goed bediend door het Hoogwaardig Openbaar vervoer Drechtsteden (HOV-D).
De dagelijkse treinpendel van en naar Gezondheidspark wordt door de NS als
klein beschouwd.
Het station voldoet niet meer aan de huidige eisen van de treinreizigers. Denk
hierbij aan beperkte sociale veiligheid, te smalle perrons, de matige auto-, fiets- en
wandelstructuur van en naar het station of de beperkte toegankelijkheid voor
minder validen. De laatste jaren is er door ProRail alleen noodzakelijk onderhoud
gepleegd.
Achtergrond
De discussie over de NS stations loopt al sinds 1995, ook in samenhang met de
ambities om nieuwe stedelijke knooppunten te realiseren in Leerpark,
Gezondheidspark en Businesspark Amstelwijck. In 1995 wordt een contract
getekend met het ministerie van V&W over de bouw van een nieuw station
1 Kenmerk 50/20091233606.
2 De verkenning Copernicusweg (Movares) is opgesteld conform de landelijke richtlijnen van ProRail en NS.
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Amstelwijck. Omdat tot dusver de uitgifte van kantoren en het gerealiseerde aantal
arbeidsplaatsen achterbleef, is deze ambitie niet gerealiseerd. Bovendien werd ook
de 4-sporigheid niet gerealiseerd. Daarmee was, gezien het intensieve gebruik van
het bestaande spoor, ook het metroconcept van Stedenbaan met zelfs 4 stations
niet mogelijk, nog afgezien van de noodzakelijke vervoerswaarden om deze haltes
rendabel te kunnen exploiteren.
In november 2009 heeft het college van B&W toegezegd in te zetten op twee
nieuwe stations ten zuiden van het centraal station. Het gaat hierbij om de stations
Leerpark/Gezondheidspark en Copernicusweg. Tevens zijn beide stations
opgenomen in het Coalitieakkoord 2010-2014.
2. Wat willen we bereiken?
Een aantrekkelijke station ten zuiden van het centraal station.
Voor de gemeente Dordrecht is bereikbaarheid per spoor een belangrijke
voorwaarde voor een vitale economie en aantrekkelijke woonplaats. De
aanwezigheid van goede 0V verbindingen (ook bovenregionaal) bepaalt mede de
woonaantrekkelijkheid van de gemeente. Een station (ten zuiden van het Centraal
Station) biedt met name de dagelijkse forensen en studenten een ontsluiting naar
een bestemming buiten de regio Drechtsteden. Voor circa 75% tot 80% van de
reizigers is de oriëntatie gericht op de Zuidvleugel van de Randstad. Deze
verhouding blijft de komende jaren stabiel.
Het besluit over het handhaven of juist realiseren van een nieuw station is van
stedelijke betekenis. Het verschil in vervoerwaarde tussen station Dordrecht Zuid
en locatie Copernicusweg is niet doorslaggevend. In de afweging ruimtelijke
kwaliteit en de lokale ambitie minstens zo belangrijk. Een station wordt immers
voor meerdere decennia gebouwd. Omdat er vanuit een station ook een
aantrekkende functie uitgaat, stuurt zij (on)bewust keuzes in de ruimtelijke
ontwikkeling van de stad. Niet alleen voor de korte termijn, maar juist voor de
middenlange en lange termijn.

Partners
Uiteindelijk is het niet de gemeente maar de NS die een station opneemt in haar
dienstregeling. Een besluit moet daarom in nauwe samenwerking met NS en ProRail
worden voorbereid. In samenwerking met NS en ProRail is een quick scan naar
beide stations uitgevoerd. Op basis van de quick scan geeft NS aan een nieuw
station Leerpark/Gezondheidspark niet te kunnen of willen bedienen. Deze locatie
ligt "te dicht" bij het centraal station. Het aantal nieuwe unieke reizigers is te klein,
en de concurrentie met het HOV-D te groot. Dit is voor het ministerie van I&M
doorslaggevend om geen verdere medewerking te verlenen aan een onderzoek
naar het station Leerpark.
De quick-scan gaf voor de locatie Copernicusweg daarentegen juist wel aanleiding
tot het opstellen van een nadere (formele) verkenning. Een verkenning is in feite
een uitgebreide quick scan, waarbij alle relevante beslispunten voor alle
stakeholders diepgaander worden onderzocht.
Het huidige ontwerp en onderhoud van Dordrecht Zuid is onhoudbaar. Het gebruik
is relatief laag ten opzichte van het aantal adressen. De toegankelijkheid is beperkt,
de omgeving sociaal onveilig en het klantoordeel is op onderdelen onvoldoende.
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Er is sprake van een urgente situatie om het station richting NS en ProRail te
positioneren (slopen of investeren!). Niet investeren kan leiden tot een nog verdere
daling van het aantal in- en uitstappers tot onder de 1.000 personen per etmaal.
Uit de verkenning komt naar voren dat er in de zuidelijke stadswijken wel een
onbenut potentieel aanwezig is aan treinreizigers. Met name de relatie Sterrenburg
(wonen) - Zuidvleugel van de Randstad (werken) is onderbenut.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
De verkenning Copernicusweg is in nauwe samenwerking met ProRail en NS
opgesteld. De NS schetst dat de gemeentelijke visie op de stedelijke ontwikkeling
(de potentie aan reizigers) en de bereidheid om mee te investeren in de kwaliteit
van de directe omgeving (openbare ruimte en lokale infrastructuur),
doorslaggevend is voor een succesvol station. Bij een investering in een nieuw
station Copernicusweg, maar ook bij een upgrade van het bestaande Dordrecht
Zuid zijn meerdere partners betrokken. Los van voor welk scenario of locatie wordt
gekozen is het noodzakelijk te investeren in een goed station ten zuiden van het
centraal station. U wordt geadviseerd dit te betrekken bij uw ambities in de
meerjarenbegroting.
a. Inspraak en communicatie
Naast het persbericht zijn de bewoners in de directe nabijheid van de locatie
Copernicusweg, per brief op de hoogte gebracht van deze raadsinformatiebrief.
b. Vervolgtraject besluitvorming
Niet van toepassing.
4. Wat mag het kosten?
Niet van toepassing.
5. Bij deze raadsinformatiebrief hoort de volgende bijlage:
Verkenning Station Dordrecht Copernicusweg (Movares).
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en W houders
-'de secretaris
de burg meester

M.M. van der Kraan
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