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Samenvatting
Op initiatief van de gemeente Dordrecht is in 2013 een traject gestart om te
komen tot een definitief plan voor de recreatieve inrichting van de
Merwedeheuvel. De contractpartijen rondom de vervroegde sluiting en
eindafwerking zijn het eens geworden over het inrichtingsplan voor de recreatieve
inrichting. Zoals eerder toegezegd willen wij uw raad en de omgeving betrekken
bij het inrichtingsplan. Het inrichtingsplan wordt gepubliceerd en is via de website
van de gemeente te raadplegen. Eenieder kan de komende weken reageren op het
inrichtingsplan. Het inrichtingsplan wordt in opdracht van het afbouwbedrijf verder
uitgewerkt tot een bestek, dan wel direct in een design & construct aanbesteed. De
door de gemeente positief beoordeelde reacties kunnen worden meegenomen bij de
ingebruikname van het recreatieterrein in 2023. Indien de reacties aanleiding geven
om het landschapsontwerp aan te passen, dan kan dat pas na overeenstemming
met het afbouwbedrijf. Eventuele aanpassingen moeten binnen het beschikbare
budget passen; er is geen geld beschikbaar voor aanvullende wensen.

Inleiding
Wij willen uw raad informeren over het inrichtingsplan voor de toekomstige
recreatieve inrichting van de Merwedeheuvel. Eerder bent u door ons geïnformeerd
door middel van de raadsinformatiebrief van 10 juni 2014 (S0/122658).
Doelstelling
Op het dossier Derde Merwedehaven is onze inzet er op gericht om de laatste fase
van de stortplaats, de sluiting, afdekking, herinrichting en oplevering goed te laten
verlopen.

Stand van zaken/de feiten
In de vaststellingsovereenkomst voor vervroegde sluiting is opgenomen dat de
contractpartijen streven naar een sobere en doelmatige inrichting als recreatieterrein,
op basis van het toen voorliggende voorlopig ontwerp geschikt voor extensieve
recreatie.
In de na de vaststellingsovereenkomst opgestelde actualisatie van het
eindafwerkingsplan (Adviesbureau Brouwers 13 november 2013) is het ontwerp iets
verder uitgewerkt en zijn twee varianten gepresenteerd. De eerste betreft inpassing
van de berg en de tweede accentuering van de heuvel in de omgeving.
Wij hebben altijd een voorkeur gehad voor de variant inpassing, maar waren van
mening dat het ontwerp nog onvoldoende van kwaliteit was. Met name de aansluiting
op het omliggende natuur- en recreatiegebied ontbrak. Eind 2012 is de gemeente
daarom, in overleg met de contractpartijen, gestart met het zogenaamde Tweede
Spoor. In dat Tweede Spoor hebben wij onderzoek laten uitvoeren naar de
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mogelijkheden voor bebouwing op de afvalberging en het gebruik van de
afvalberging. Daarnaast is opdracht gegeven aan de landschapsarchitect van
Stadsontwikkeling om op basis van het aanwezige materiaal een verbeterd ontwerp
voor de recreatieve inrichting te maken.

Uitkomst onderzoek bebouwing
Adviesbureau Brouwers BV heeft in opdracht van de gemeente een onderzoek
uitgevoerd naar de mogelijkheden voor bebouwing op de afvalberging. Het onderzoek
is gericht op de realisatie van een horecagelegenheid (paviljoen) en overnachtingsmogelijkheden (chalets of tenten). De uitkomst is dat een lichte vorm van bebouwing
met eenvoudige maatregelen is te realiseren.
Vooralsnog is er in de plannen voor de inrichting geen bebouwing voorzien en worden
ook geen nutsvoorzieningen voorbereid. In het bestemmingsplan is de bouw van één
gebouw van maximaal 1.000 m2 en twee kleine gebouwen (bijvoorbeeld voor sanitaire
voorzieningen) mogelijk gemaakt. Voor elk toekomstig plan voor bebouwing en/of een
nieuw gebruik van de afvalberging moet door de initiatiefnemer bij de provincie een
ontheffing of vergunning worden verkregen.

Het inrichtingsplan
Bij deze brief is een poster gevoegd met het landschapsontwerp voor de recreatieve
inrichting van de Merwedeheuvel. Het ontwerp moet rekening houden met de huidige
vormen van de afvalberging en met alle voorzieningen voor de eindafwerking en de
nazorg zoals die zijn voorzien en zijn vastgelegd in het eindafwerkingsplan.
Uitgangspunt voor het ontwerp van de inrichting is de vorm van het landschap met
twee heuveltoppen, een dal en een slenk daar tussen door. Naast de inpassing in het
omliggende landschap zijn deze vormen in het ontwerp gebruikt. Beplanting wordt
rondom met name aan de voet van de heuvels aangebracht, daarmee goed
aansluitend op de directe omgeving. Heuvelop ontstaat een "boomgrens" als contrast
naar de open heuveltoppen met mooie vergezichten op de rivier, de stad en de
Biesbosch. In de slenk is de beplanting heel transparant met een losse
bomenstructuur, waardoor de hoogteverschillen rondom goed zichtbaar blijven.
Ten opzichte van eerdere ontwerpen zijn de belangrijkste nieuwe elementen de
inrichting van de slenk, het dal en de mogelijkheid van een hoofdentree aan de zijde
van de Baanhoekweg. Met het dal wordt aangesloten op het naastgelegen
recreatiegebied met de zwemplas. Een hoofdentree aan de zijde van de Baanhoekweg
haalt de druk van extra bezoekers weg bij het bezoekerscentrum en de Bekramming.
Ter bescherming van de eindafwerking is een hekwerk voorzien rondom de
afvalberging. Dat kan voor een groot deel het bestaande hekwerk zijn, maar ter
plaatse van de Bekramming is een lage houtril voorzien. Het ontwerp biedt de
mogelijkheid om de bestaande recreatieve fietsroute vanaf de Waterbushalte door te
trekken langs de rivier, de Derde Merwedehaven en langs het voorterrein naar de
Baanhoekweg. Over het terrein loopt een netwerk van halfverharde
onderhoudswegen. Voor de helderheid van de topografie zou het goed zijn de
hoofdpadenstructuur onderscheidend uit te voeren, bijvoorbeeld in een lichte kleur.
Op de tekening zijn dit de witte paden. Tot slot is het voorterrein (bedrijventerrein)
afgeschermd met een rij hoge bomen.
Kosten
Over het ontwerp is tussen de contractpartijen veelvuldig overleg gevoerd. Kernpunt
daarbij is of het nieuwe ontwerp zou leiden tot hogere kosten voor de aanleg van de
recreatieve inrichting of de nazorg van de afvalberging.
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Onze inzet is geweest om extra kosten voor aanleg en/of nazorg ten gevolge van een
nieuw inrichtingsplan te voorkomen. Deze kosten zouden betaald moeten worden door
de gemeente. Initieel liggen de aanlegkosten van het nieuwe inrichtingsplan
C 120.000,- hoger. Het afbouwbedrijf heeft aangegeven deze extra aanlegkosten voor
zijn rekening te willen nemen. Daarnaast geeft de afdeling Nazorg aan dat de relatief
smalle grondstroken met losse hoge bomen in de slenk meer kosten geven voor de
nazorg, geraamd op éénmalig C 63.000,-. Om die kosten te vermijden is aanvullend
een afspraak met het afbouwbedrijf gemaakt. Het afbouwbedrijf zal zich inspannen
om robuuste grondstroken in de slenk te realiseren. In ruil daarvoor zal de gemeente
zelf de beoogde bomen moeten planten. Door aan de voorkant te investeren in
robuuste grondstroken kan het plaatsen van bomen dan zonder dat er meerkosten
ontstaan voor de afdeling Nazorg van de provincie. De hoge bomen in de slenk zijn
om die reden onder de plusopties in de legenda opgenomen.

Plusopties
Het nu voorliggende inrichtingsplan is de basis voor de verdere uitwerking tot een
bestek en de daadwerkelijke aanleg. Dat traject vindt plaats in opdracht en voor
rekening van het afbouwbedrijf. Een aantal onderdelen en wensen uit het ontwerp
wordt daar niet in meegenomen. Dat betreft de zogenaamde plusopties, die in de
legenda op de poster apart zijn aangegeven.
Dat betreft in de eerste plaats het planten van de hoge bomen in de slenk, zoals
hierboven toegelicht. In de tweede plaats betreft dit de aanleg van de hoofdentree
buiten de afvalberging. Het is aan de gemeente om dat deel aan te leggen. De locatie
is niet toevallig gekozen. Op deze plek ligt onder de begroeiing een dijklichaam dat
naar de afvalberging toe loopt.
Andere plusopties betreffen de paden: het asfalteren van het fietspad langs de rivier
en het voorterrein en het uitvoeren van de hoofdpadenstructuur in een herkenbare
kleur. Tot slot zijn mogelijkheden voorzien als een kwalitatief hogere kantafwerking
van de hoofdpaden, een grastribune, een horecagelegenheid en
overnachtingsmogelijkheden. Het is aan de gemeente om de komende jaren
mogelijkheden te zoeken om deze plusopties te realiseren. Wij willen dat doen samen
met het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch (hierna Parkschap). De gemeente
huurt per 1 januari 2023 het recreatieterrein van eigenaar PROAV. Wij willen het
beheer en onderhoud (zie hierna) en ook de exploitatie van het terrein in de aanloop
naar 2023 overdragen aan het Parkschap. Het Parkschap is ook betrokken geweest bij
het nu voorliggende landschapsontwerp.

Beheer recreatieve inrichting
Al in de koopovereenkomst in 1992 is vastgelegd dat de gemeente met de huur van
het terrein ook het beheer en onderhoud van het recreatieterrein op zich neemt. Nu
de afgelopen jaren gewerkt is aan het inrichtingsplan, is ook in beeld gebracht wat dit
onderhoud inhoudt en welke kosten dat met zich mee brengt. Dat is in beeld gebracht
door het Parkschap. Zoals hierboven aangegeven willen wij richting de ingebruikname
van het terrein de overdracht van het beheer en onderhoud overdragen aan het
Parkschap.
Het Parkschap raamt de jaarlijkse kosten voor het beheer en onderhoud van het
recreatieterrein op iets minder dan C 300.000,- per jaar. Het merendeel van de
kosten betreft het onderhoud aan beplanting en het maaien van gras. Hierin is het
onderhoud van de beoogde bomen in de slenk al meegenomen. Het onderhoudsniveau
is te vergelijken met dat van het parkachtig gebied verderop rondom het
bezoekerscentrum en de Sterrenwacht. Het inrichtingsplan geeft ten opzichte van de
eerdere ontwerpen geen wezenlijke toename in beheerkosten, behalve voor de delen
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waar nu een intensiever recreatief gebruik is voorzien, zoals het dal. Daar wordt
rekening gehouden met evenementengras en intensief maaien, zoals dat ook op
vergelijkbare plekken elders in het gebied het geval is.
Wij vinden de kosten voor beheer en onderhoud hoog. Het Parkschap heeft
aangegeven dat dit mede komt door de aanloopperiode, waarin de beplanting nog
moet opgroeien. Dat komt overeen met de kostensystematiek die door het IPO (Inter
Provinciaal Overleg) voor de nazorg wordt gehanteerd. Voor de eerste vijf jaar worden
daarvoor hogere kosten gehanteerd. Daarnaast zijn de kosten hoger ten opzichte van
het naastgelegen vlakke terrein. Tegen de hellingen zal ter plaatse van de paden en
greppels erosie ontstaan en dat geeft extra kosten voor beheer en onderhoud.
De beheerkosten zijn aan de orde vanaf 2023. Conform de gemeentelijke
begrotingssystematiek kan dit voor het eerst worden opgenomen in de Kadernota
2020. In de aanloop naar de ingebruikname van het recreatieterrein zal met het
Parkschap nader worden gesproken over de precieze invulling van het beheer en
onderhoud, het uitvoeringsniveau en de bijbehorende kosten.
Bij de realisatie van plusopties moet ook rekening worden gehouden met de
beheerkosten en mogelijke opbrengsten die dat met zich meebrengt.

Vervreemdingsverbod
In de koopovereenkomst van 1992 is een vervreemdingsverbod opgenomen. Dat
verbod komt er op neer dat de eigenaar (PROAV, het provinciaal
afvalverwijderingsbedrijf) geen gronden mag verkopen of op andere wijze mag
uitgeven aan derden, zonder toestemming van de gemeenteraad van Dordrecht. Nu
de stortplaats is gesloten en het nieuwe bestemmingsplan in werking is getreden
verzoekt het afbouwbedrijf om dit verbod op te heffen. Wij vinden dit een wenselijke
ontwikkeling, niet alleen met het oog op de ontwikkeling van een bedrijventerrein ter
plaatse van het voorterrein (binnen de kaders van het nieuwe bestemmingsplan),
maar ook voor de toekomstige exploitatie van het recreatieterrein, naar verwachting
onder de verantwoordelijkheid van het Parkschap. Wij zullen een voorstel voor het
beëindigen van het vervreemdingsverbod opstellen en dit via de procedure voor
wensen en bedenkingen aan uw raad voorleggen.

Kosten en dekking
Onderstaand de kosten en dekking op een rij:
de kosten voor aanleg en inrichting van het recreatieterrein zoals in basis op de
poster gepresenteerd, zijn voor rekening van het afbouwbedrijf;
de kosten voor realisatie van de plusopties zijn voor rekening van de gemeente;
de kosten voor de nazorg van de afvalberging met alle technische voorzieningen die
daarbij horen, zijn vanaf 2023 voor rekening van de afdeling Nazorg van de
provincie (betaald vanuit een éénmalige bijdrage van het afbouwbedrijf);
de kosten van beheer en onderhoud van het recreatieterrein zijn vanaf 2023 voor
rekening van de gemeente.

Uit het onderzoek dat we hebben laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor gebruik
en bebouwing volgt dat er mogelijkheden zijn voor bebouwing op de afvalberging,
bijvoorbeeld voor horeca en voor overnachtingsmogelijkheden. De Merwedeheuvel
biedt bij de ingebruikname ook mogelijkheden voor exploitatie. Richting de
ingebruikname van het recreatieterrein zullen ook deze mogelijkheden met het
Parkschap worden besproken en verkend. Naast de genoemde kosten voor beheer en
onderhoud kunnen zo ook mogelijkheden worden benut om inkomsten te genereren
van de Merwedeheuvel.
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Voor dergelijke ontwikkelingen zal wel altijd toestemming nodig zijn van de provincie,
bevoegd gezag voor de gesloten stortplaats en verantwoordelijk voor de nazorg van
de bovenafdichting. De technische voorzieningen van de bovenafdichting en de nazorg
mogen niet in het gedrang komen door bouwwerken of ander gebruik van het
recreatieterrein.

Duurzaamheid
Met de voorziene bovenafdichting van de afvalberging wordt een duurzame
eindafwerking van de afvalberging gerealiseerd. Met de recreatieve inrichting wordt
een duurzame en aantrekkelijke aanvulling op het omliggende natuur- en
recreatiegebied gerealiseerd, op korte afstand van de stad en met unieke kwaliteiten
wat betreft de hoogte(verschillen).

Communicatie en inclusief beleid
Het inrichtingsplan wordt bekend gemaakt en beschikbaar gemaakt op de website van
de gemeente. Het plan is ook ter informatie gestuurd aan het college van Sliedrecht.
In de bekendmaking is aangegeven dat eenieder de komende vier weken kan
reageren op het plan. Deze termijn is beperkt gehouden omdat het traject van het
landschapsontwerp al de nodige vertraging heeft gegeven en het afbouwbedrijf verder
wil met de voorbereiding van het werk.

Tijdspad, vervolg en evaluatie
Het inrichtingsplan wordt op 6 november 2015 bekend gemaakt op de
gemeentepagina en wordt beschikbaar gesteld op de website van de gemeente. Het
plan is ook ter informatie gestuurd aan de gemeente Sliedrecht. Een ieder wordt de
komende vier weken in de gelegenheid gesteld om te reageren op het inrichtingsplan.
Reacties worden besproken met het Parkschap en het afbouwbedrijf.
Door de gemeente positief beoordeelde reacties kunnen worden meegenomen bij de
ingebruikname van het recreatieterrein in 2023. Indien de reacties aanleiding geven
om het landschapsontwerp aan te passen, dan kan dat pas na overeenstemming
met het afbouwbedrijf. Eventuele aanpassingen moeten binnen het beschikbare
budget passen; er is geen geld beschikbaar voor aanvullende wensen. Wij zullen uw
raad informeren over de reacties op het landschapsontwerp en de verwerking
daarvan.

Het inrichtingsplan wordt in opdracht van het afbouwbedrijf uitgewerkt tot een bestek,
dan wel direct in een design & construct aanbesteed. Het afbouwbedrijf wil het werk in
2016 aanbesteden.
Bijlagen
Bijgevoegd is de poster met het landschapsontwerp voor de recreatieve inrichting van
de Merwedeheuvel Dordrecht.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

n

Het college van Burgemeester en Wethouders
de secretaris .
de burg meester

M.M. van der Kraan
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