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Samenv at ting

Op 14 februari 2013 hebben de gemeente Dordrecht, de provincie Zuid-Holland
en het W atersc hap Hollandse Delta de W ijzigingsovereenkomst ondertekend,
betrek k ing hebbend op de Grondverw ervirigs- (2007) en
Sam enwerkingsovereenk oms t Nieuw e Dordtse Biesbosch (2009).
Het oors pronk elijk e plangebied van het project Nieuwe Dordtse Biesbosch is op
bas is van de W ijzigingsovereenk om st verkleind naar 530 ha. De doelstellingen zijn
hierbij behouden, te w eten de verbetering van de waterhuishouding en
waterk waliteit, het realiseren van nieuw natuur- en recreatiegebied en de
verbetering van de onts luiting van het landbouw verkeer.
1. W a t Is de a a nle iding?

-

o

Het project de Nieuwe Dordts e Bies bosch betreft het ontwikkelen en inrichten van
530 ha nieuw natuur- en recreatiegebied op het Eiland van Dordrecht. Hiermee
dient ander andere een natuurverbinding tussen de Dordtse m et de Sliedrechtse
Biesbos ch gerealiseerd te worden, dienen de recreatieve m ogelijkheden verbeterd te
worden en dient de waterhuishouding en de waterkwaliteit op het Eiland van
Dordrecht te w orden verbeterd. Tevens wordt de ontsluiting voor het
landbn' jwv r keer in het qebied verbeterd
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Op 9 juli 2013 heeft uw raad besloten kredieten beschikbaarjte stellen voor de
realisatie van het project Nieuwe Dordtse Biesbosch, zie raadsbesluit 9 juli 2013,
kenm erk 1030609.
Vervolgens heeft u op 17 dec em ber 2013 het Programm a van eisen voor de
Noorderdiepzone vas tgesteld m iddels raadsbesluit m et kenmerk 1101180 en het
college opgedragen divers e inric htings mogelijkheden en varianten voor het invullen
van de recreatiebehoefte te onderzoeken. In het voorliggende raadsvoorstel hebben
wij in dat k ader o.a. een onderzoek naar het beter benutten an de
zwemm ogelijk heden van de Viersprong aangekondigd.
Voorts is in genoem d raads voors tel aangegeven dat u dit voorjaar het definitief
ontw erp van de Noorderdiepzone w ordt aangeboden.
Voorliggende raadsinform atiebrief inform eert u over de stand van zaken van het
projec t.
2. W a t w i l l e n w e b e re i k e n ?
De gemeente Dordrecht beoogt met het project de Nieuw e Dordtse Biesbosch de
volgende doelstellingen te verw ezenlijken; het verbeteren van de w aterkwaliteit en
waterhuishouding op het Eiland van Dordrecht, het realisereii van een ecologische
verbinding tus sen de Dordts e en de Sliedrechtse Biesbosch en het vergroten van de
recreatieve uitloopmogelijkheden ten behoeve van de stad.
Het is een projec t w aar natuur en rec reatie elkaar ontm oeten en versterken,
waardoor k ansen ontstaan de natuur in nabijheid van de stad te beleven.
Met de voorbereiding en uitvoering van het project de Nieuw é Dordtse Biesbosch
geeft de gemeente uitvoering aan de op 14 februari 2013 gesloten
sam enwerk ings overeenk om st tus sen de provincie, gem eente en het w aterschap.
Het project bestaat uit de volgende deelprojecten:
a. Grondverw erving
b. Bes tem mingsplan
c. Ontw erp Noorderdiepzone en dagrecreatieterrein
d. Landbouww eg
e. Om gevings managem ent
Onders taand zijn per deelproject kort de stand van zaken, planning en recente
ontw ik kelingen en nog te m ak en bes tuurlijke keuzes aangegeven.
p. Grondverw erving
Het totale projectgebied Nieuwe Dordtse Biesbosch is 530 ha groot. Hiervan moet
nog c irca 80 ha worden aangek ocht. Deze aankoop gebeurt dp basis van volledige
schadeloosstelling. Dit laatste betekent dat de grondeigenaat naast de grondprijs
(c onform de marktwaarde) ook een s c hadevergoeding geboden krijgt.
De afgelopen jaren is de m innelijke verw erving van de benodigde gronden m inder
voortvarend verlopen als gevolg van het uitblijven van een onherroepelijk
bes temm ingsplan. Veel grondeigenaren nam en een afwachtende houding aan. Nu
de Raad van State een (positief) bes luit heeft genomen over het bestem mingsplan
is de verw achting dat dit betere mogelijkheden biedt voor de m innelijke verw erving.
Na de pos itieve uits praak van de Raad van State over het bestem mingsplan, heeft
het college op 15 april jl. besloten de raad een zgn. verzoekbesluit voor te leggen in
het kader van een onteigeningsprocedure, als minnelijke verw erving onm ogelijk
blijk t.
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In het kader van de uitvoering van de Kader Richtlijn Water kRW) is het
noodzakelijk dat de daarvoor benodigde gronden tijdig in hei eigendom zijn van de
gemeente Dordrecht, ten einde de volledige ~-subsidie zeker te stellen: de KRWmaatregelen moeten vôér 1januari 2016 zijn uitgevoerd.
Ter voorbereiding op deze procedure zijn de afgelopen maanden de
verwervingsdossiers op orde gebracht en goedgekeurd door het bevoegd gezag (het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu).
b. Bestemmincispjn
De raad heeft op 13 november 2012 het bestemmingsplan Nieuwe Dordtse
Biesbosch vastgesteld. Tegen dit besluit hebben zowel door particulieren als door
organisaties beroep ingesteld bij de Raad van State.
Op 19 maart jl. heeft de Raad van State het raadsbesluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan, behoudens een aantal voor het project ondergeschikte
onderdelen vernietigd en de raad opgedragen om binnen 26 weken na verzending
van de uitspraak een nieuw raadsbesluit met betrekking tot deze onderdelen te
nemen.
Het college zal de raad hiertoe tijdig (september 2014) een v oorstel voorleggen.
Voorts is het niet uit te sluiten dat het bestemmingsplan in de komende jaren op
een aantal onderdelen gedeeltelijk zal moeten worden herzien als gevolg van nog te
1
maken keuzes in het project en initiatieven van derden.
c. DO Noorderdiepzone/dagrecreatieterrein
Op 17 december 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Programma van
eisen voor de Noorderdiepzone en het dagrecreatieterrein.
c.1. Nporderdiepzone
Binnen de Noorderdiepzone wordt invulling gegeven aan de drie doelstellingen van
het project:
- natuurdoelstelling: realisatie van de ecologische verbindiná tussen de
Sliedrechtse en de Dordtse Biesbosch (Biesboschnatuur);
- wateropgave: verbetering van de waterkwaliteit en de waterhuishouding;
- recreatieve doelstelling: verbetering van de recreatieve mogelijkheden rondom de
stad.
De planning voor de Noorderdiepzone staat onder druk, vanwege een Europese
Deze vervalt wanneer de hieronder vallende maatregelen niet véér 1januari 2016
zijn gerealiseerd.
Hierbij is echter niet alleen de doorlooptijd van de voorbereiding en uitvoering van
de Noorderdiepzone van belang, maar bestaat ook een afhankelijkheid met het
verwervi ngs-/onteige ning sproces.
Mocht de lopende minnelijke verwerving niet slagen, dan is het noodzakelijk om de
benodigde gronden door middel van onteigening te verwerven. In dat geval kunnen
de maatregelen ter plaatse van de te onteigenen gronden pas medio 2016 zijn
gerealiseerd.
Daar waarde gronden tot die tijd niet in ons eigendom zijn kûnnen geen KRWmaatregelen uitgevoerd worden en vervalt de subsidie.
In verband met dit risico onderzoeken de provincie, het waterschap en de gemeente
de mogelijkheden om de subsidie deadline uit te stellen, dan wel delen van de
subsidie vergoed te krijgen.
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Het door u in november 2013 vas tgestelde program ma van eisen van de
Noorderdiepzone is vertaald in een voorlopig ontw erp dat in december 2013 aan de
stad is gepres enteerd. Hierna is het voorlopig ontwerp verder uitgewerkt tot concept
definitief ontw erp, incl. k os tenraming.
Binnen het projec t dienen nog enk ele inrichtingskeuzes en fi anciële afw egingen
gem aak t te w orden.
Het conc ept definitief ontwerp zal in juni 2014 opnieuw aan de stad worden
gepres enteerd, waarna het afgerond kan
worden. W anneer ook de beheerk os ten en de risico's in beeld zijn gebracht kan in
het 4 cie kw artaal van 2014 de bes luitvorm ing over het concept definitief ontw erp
plaatsvinden, waarna de bestek ken opgesteld kunnen w orden. Aanbesteding zal dan
naar verw ac hting in het voorjaar van 2015 plaatsvinden en de start uitvoering het
tw eede en derde k w artaal van 2015.
C.2. Dagrecreatieterrein
De gemeenteraad heeft verzocht om uitw erking van de alternatieve
inric htingsvarianten voor het terrein waar oorspronkelijk eenzwem plas gerealiseerd
zou w orden (hierna te noem en: dagrecreatieterrein) en om onderzoek naar
varianten voor het invullen van de rec reatiebehoefte.
Het verzoek om de andere invulling van het dagrecreatieterrein is voortgekom en uit
de politiek e w ens om geen groots chalige zwemvoorziening op deze locatie te
realiseren.
Op bas is hiervan is vanuit het projec t een alternatieve visie geformuleerd op welke
wijze de doels telling "verbeteren recreatieve mogelijkheden" ook gerealiseerd zou
kunnen.
Deze visie w ordt de "k nooppuntens trategie" genoem d en houdt het volgende in:

"Het versterken en uitbreiden van de pleksgewijze kleinschalige(r)
recreatieve mogelijkheden (knooppunten) binnen zowel de Elzen, de polder
de Biesbosch, de Noorderdiepzone, het dagrecreatieterreiâ, de Kop van
t Land en de rivieroevers. Deze knooppunten worden dooi- een functioneel
recreatief netwerk met elkaar verbonden."
Vanuit dit oogpunt worden de bestaande waarden van het landschap meer leidend
gemaak t. Zij w orden beter zic htbaar en bereikbaar gem aakt.
De Noorderdiepzone vorm t een belangrijke verbinding tussenlde knooppunten, m aar
ook de aans luiting op lok ale en regionale netw erken, w aaronder een verbinding naar
het Nationaal Park De Bies bos ch en ruimte voor ondernem erschap, zoals
kleins chalige horec a, zijn ess entieel voor het functioneren va' deze strategie.
Hierdoor onts taan kansen om de aantrekkingskracht en het recreatieve gebruik van
het buitengebied van Dordrecht te versterken.
De gem eenteraad heeft bij de raads behandeling van het programm a van eisen
tevens om een onderzoek gevraagd naar het verbeteren van de zwemvoorziening
De Viersprong. Deze zwemvoorziening kan als één van de knéoppunten in het
netw erk worden opgenom en, evenals de Zuid- en de Oosthaven en het
dagrecreatieterrein.
Het laten vervallen van de zw emplas en het introduceren van deze nieuwe strategie
is één van de m ogelijk heden om op alternatieve w ijze invullinb te geven aan de
recreatieve behoefte van de stad (doelstelling).
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Tegelijk m et het DO Noorderdiepzone wordt u geïnform eerd over de uitwerking van
deze s trategie, mede in relatie tot een nieuwe Meerjarenbegroting, met het verzoek
te bes luiten hierover. begin 2015 wordt u een VO ter besluitvorm ing aangeboden.
d. Landbouwweci
Het deelprojec t Landbouwontsluitings weg is onderdeel van het project Nieuwe
Dordtse Biesbos ch. Het projectgebied ligt binnen het bestenmingsplan Nieuwe
Dordtse Biesbos ch en de aanleg van deze w eg maakt deel uit van de
W ijzigingsovereenk oms t.
De aanleg van een veilige, s nelle route tussen Dordrecht en!de Hoekse W aard vormt
al zon 25 jaar een nadruk kelijke w ens van de agrariërs op het eiland van Dordrecht.
Met name de W ieldrec htse Zeedijk w ordt daarbij als probleempunt ervaren.
De gem eente heeft de aanleg van een alternatieve route toegezegd aan de Land- en
Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) in ruil voor m edew erking van de agrariërs
aan de verk oop van grond ten behoeve van aanleg van natuur- en recreatiegebied
Nieuw e Dordtse Biesbosch.
Ook de bewoners aan de dijk dringen al jaren aan op een oplossing om dat zij in de
spits hinder ervaren van s luipverk eer. Daarnaast, door m edegebruik van
landbouw voertuigen-, fiets -, auto- en personen(voet)verkeer is er voortdurend
sprak e van onveilige verkeerss ituatie. Aan de bewoners is daarom toegezegd dat de
W ieldrec htse Zeedijk verkeersluw gem aakt w ordt. Na de aanleg van de alternatieve
route voor het landbouwverk eer, zal een knip w orden aangebracht zodat doorgaand
autoverk eer over de dijk niet m eer m ogelijk is.
Voor de gem eente biedt dit w eer m ogelijkheden om de recreatieve functie van de
W ieldrechts e Zeedijk te versterken.
In 2007 k oos het c ollege uit een aantal varianten voor de aahleg van een
landbouw ontsluitingsw eg. Uitgangspunt is dat de W ieldrechtse Zeedijk volledig
ontlas t w ordt van landbouw verk eer.
Het college Roos voor de aanleg van een weg tussen de Oudk Veerweg en de
kruis ing Vlaak weg/W ieldrechtse Zeedijk, om in de toekom st aan te kunnen sluiten
op een nog te realiseren viaduc t over spoor en A16 voor de ontsluiting van het
nieuw aan te leggen bedrijventerrein Dordtse Kil IV (W estelijke Dordtse Oevers).
Het tracé van de landbouw weg is vastgelegd in het bestemm ingsplan Nieuwe
Dordts e Bies bosc h. De gemeenteraad heeft in juni 2013 ingestem d met het krediet
voor de aanleg van de landbouww eg.
In 2013 werd duidelijk dat er geen nieuw viaduct zal wo, rden aangelegd over de
AlS. De aans luiting daarop van de landbouwontsluitingsweg is daarm ee van de
baan. Hierm ee is de situatie ontstaan dat voor het knelpunt kruising W ieldrechtse
Zeedijk en Rijk ss traatweg een andere oplossing moet worden gezocht. Dit gedeelte
bevindt zich in het plangebied W es telijke Dordtse Oevers.
e. Omg

j gsm anapement

e. l .
Vierspron
Ter uitvoering van de w ens van de gem eenteraad is een ondérzoek gestart naar de
mogelijkheden (en onm ogelijkheden) voor het verbeteren van' de
zw em voorzieningen op en rond de waterpartij nabij de Viersprong in het bos
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De Elzen. De medew erk ing daarbij van Staatsbosbeheer is essentieel. Zij zijn
eigenaar van De Viersprong.
Hierbij zijn (in ieder geval) de volgende vragen van belang:
- W elke m ogelijkheden zijn er om op en langs de oevers meer ruimte te bieden aan
watergebonden recreatie en mogelijkheden voor zw em men?
- W elke m ogelijk heden / aandachtspunten gelden er ten aanzien van een
intens iever gebruik van de zw em voorziening m et betrekking tot:
- de bereik baarheid;
- de nabijheid van het Natura 2000-gebied;
- luc ht-, bodem - en waterk w aliteit;
- het door de raad op 13 november 2012 vastgestelde bestemm ingsplan;
- het beheer door de eigenaar van het gebied, Staatsbosbeheer;
- aanwezige en nieuwe voorzieningen;
- nog uit te voeren w aterk w aliteits m aatregelen in het kader van het projectplan
Nieuw e Dordts e Biesbosch;
- uitvoering van het plan.
- W at zijn de kosten voor inrichting en beheer?
Voor de Viers prong is afgelopen m aanden een verkenning uitgevoerd om de
mogelijk heden van deze zw em voorziening te verbeteren. Dee m ogelijkheden zijn
zeker aanw ezig, m aar beperkt van omvang. Het betreft een opvangcapaciteit van
circa 300 bezoek ers per dag. De huidige capaciteit ligt rond de 100 bezoekers per
dag. Er is met name gek ek en naar de m ogelijkheden voor tw ee beoogde
doelgroepen: gezinnen m et (k leine) k inderen en jeugd. Een knelpunt is w el dat de
uitbreiding van de plas m et zandstrandjes conflicteert m et hèt behoud van
rietoevers ten behoeve van de w aterk w aliteit. Hierover vindtnog afstem m ing plaats
met het W aters chap Hollands e Delta.
De planning is om dit onderzoek in de vorm van een schetsohtw erp met
bijbehorende rapportage in juni van dit jaar af te ronden.
e.2. Dijkversterking
Met het W aters chap Hollands e Delta is overleg over de afstemm ing van het
program m a Dijk vers terk ing en het program m a Nieuw e Dordte Biesbosch. In
voorkomende gevallen w orden beide programm a's op elkaar fgestemd.
e.3. Zuidplaatje
Met de eigenaar van het Zuidplaatje is overleg om de natuurdoelstellingen hier te
realis eren door m iddel van particulier natuurbeheer.
1
e.4. Kop van 't Land
De opgave voor de Kop van 't Land is het realiseren van een zogenaamde
ecologische s tapsteen, als onderdeel van de ecologische hoofdstructuur tussen de
Noorderdiepzone en de Sliedrechts e Biesbosch ter grootte van 9 ha.
De benodigde gronden hiervoor zijn reeds verw orven.
De planning is dat wij het VO m et kostenraming begin 2015 v,aststellen.
e.4. Beheer
Met de agraris che sector is overleg om agrariërs in te schakelen bij het beheer van
de openbare ruimte in het buitengebied, inclusief het beheer ijan natuur- en
rec reatiegebieden. In de Louisa-Cannemanspolder is afgelopen jaar een pilotproject
uitgevoerd.
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Het beheer van deze polder door Staatsbosbeheer is per 1 pril 2014 beëindigd en
wordt tijdelijk door de Dienst Landelijk Gebied in opdracht van de provincie
uitgevoerd. De reden hiervan is dat de gronden niet om-niet lijken te kunnen
worden overdragen aan Staatsbosbeheer. De provincie en de gemeente zoeken
gezamenlijk naar een mogelijke oplossing.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
a. Inspraak en communicatie
Voor het concept definitief ontwerp inrichtingsplan Noorderdiepzone wordt op
12 juni 2014 een informatieavond georganiseerd. De blijvende eigenaren binnen het
plangebied worden separaat benaderd voor de laatste afstemming.
Op hoofdlijnen ligt het inrichtingsplan dan vast, wel blijven aanpassingen op
detailniveau na de informatieavond nog mogelijk.
De website htto://www.nieuwedordtsebiesbosch.nl/ biedt een uitgebreide en
gedetailleerde informatie over het project. Daarnaast wordt regelmatig een
(digitale) nieuwsbrief uitgebracht.
b. Vervolgt raject besluitvorming
Het concept definitief ontwerp inrichtingsplan van de Noorderdiepzone zal
najaar 2014 aan de gemeenteraad van Dordrecht worden voorgelegd, met het
verzoek hiervoor een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen.
Tegelijk wordt u een geactualiseerde meerjarenbegroting adngeboden en een
geactualiseerde planning. Aan de hand daarvan wordt u voorgesteld financiële
kaders vast te stellen voor de ontwikkeling van de overige deelprojecten
(behoudens de Landbouwweg). Ook zal u gevraagd worden een besluit te nemen
over de voorstellen voor een knooppuntenstrategie.
Daarnaast zullen wij u informeren over de stand van zaken van de samenwerking
met de provincie en het waterschap en eventuele wijzigingen daarop als gevolg van
voortgang, scopewijziging op Viersprong en knooppuntenstrategie.
In het raadsvoorstel van 29 oktober 2013 hebben wij aangekondigd dat het
definitief ontwerp in het voorjaar van dit jaar aan u zou worden voorgelegd. Helaas
is dit niet haalbaar gebleken, omdat de complexiteit van de opgave, de overdracht
van het project van DLG (Dienst Landelijk Gebied) naar de gemeente, de nog uit te
voeren onderzoeken en de afstemming met verschillende prtijen meer tijd hebben
gevergd dan aanvankelijk bedacht. Ook het zoeken naar een alternatieve invulling
voor de recreatieplas vraagt om extra tijd en capaciteit.
4. W at mag het kosten?
De actuele raming (conform projectblad: maart 2014) voor het totale project
(inclusief aanleg landbouwweg) is hieronder weergegeven. Ii wordt in het najaar
gerapporteerd over een aangepaste meerjarenbegroting, waarin onder andere ook
de gevolgen van het zoeken naar alternatieve invullingen van de recreatieplas zijn
verwerkt en de extra capaciteit die nodig was als gevolg van de complexiteit van de
opgave e.d..
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Actuele raming en dekking totaal gemeentelijke deel en deel
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