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Betreft

RAADSINFORMATIE inzake ontwerpproces Damplein via Dordt aan Zet

Samenvatting
Met deze brief informeren wij u over het ontwerpproces voor de herinrichting van
het Damplein. Hiervoor wordt de werkwijze Dordt aan Zet gehanteerd.
Dit betekent dat wij vooraf slechts de kaders meegeven, waarbinnen een
pleinontwerp gerealiseerd moet worden. Hierbinnen zijn de ondernemers,
bewoners en belanghebbenden (later gebruikers genoemd) van het Damplein vrij
om zelf tot een breed gedragen definitief ontwerp te komen. In opdracht van de
gemeente wordt dit vervolgens verder voorbereid en uitgevoerd.
De gebruikers zijn in dit proces verantwoordelijk voor de (proces)communicatie, de
belangenafwegingen en de ontwerpkeuzen die worden gemaakt. Daarnaast
organiseren zij zelf draagvlak bij hun achterban. Voorgesteld wordt een werkgroep
en een klankbordgroep op te richten met een afvaardiging van de gebruikers.
Een gemeentelijke projectgroep vervult in dit proces slechts een adviserende en
toetsende rol. Zij bewaakt de kaders en zorgt voor de bestuurlijke besluitvorming.
Door deze manier van werken wordt zo optimaal mogelijk tegemoet gekomen aan uw
participatiedoelstelling om de betrokkenheid van alle belanghebbenden in
herinrichtingsprojecten te verhogen.

Inleiding
De huidige inrichting van het Damplein is 55 jaar oud en voldoet niet meer aan het
gewenste kwaliteitsniveau voor dit soort verblijfsgebieden. Vanuit technisch oogpunt
moet op korte termijn een klein deel van het plein vervangen worden.
In het verleden, maar ook recent nog (2014), zijn al enkele voorstellen door derden
gedaan voor een betere inrichting van het Damplein. Hieruit kan worden opgemaakt
dat vanuit gebruikers ook behoefte bestaat om de kwaliteit van het plein te
verbeteren.
Om hieraan tegemoet te komen is binnen de extra beschikbaar gestelde C 5 miljoen
voor het Meerjarenonderhouds-programma Wegen van Stadsbeheer, krediet
gereserveerd om het kwaliteitsniveau van het Damplein te verbeteren.
Voorgesteld is om het ontwerpproces voor de herinrichting via de werkwijze "Dordt
aan Zet" tot stand te laten komen.
Dit betekent dat gebruikers zelf komen tot een gezamenlijk gedragen ontwerp van de
openbare ruimte Damplein.
Doelstelling
Het doel van het project is tweeledig:
1. Het binnen de gestelde kaders realiseren van een heringericht Damplein, dat
aansluit bij de gebruikswaarde van de gebruikers en waarbij het beheer
duurzaam is geregeld.
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2. Door de werkwijze "Dordt aan Zet" zijn gebruikers zodanig bij het ontwerpproces

betrokken, dat zij meer verantwoordelijkheid nemen voor het toekomstig
functioneren van "hun" plein. Mogelijk ontstaan hierdoor alternatieve
financierings- en/of beheermogelijkheden.

Stand van zaken/de feiten
Vooruitlopend op het participatieproces zijn de volgende startproducten gemaakt:
Algemene kaders, globale beschrijving processtappen, beschrijving verdeling rollen,
taken en verantwoordelijkheden, een eerste gebruikersanalyse en een risico analyse.
Deze startproducten geven in hoofdlijnen de opzet en de regels binnen de werkwijze
weer.

Hieronder volgt een korte beschrijving van het planproces.
Start ontwerpproces
Gemeente nodigt alle gebruikers van het Damplein uit voor een inloopavond over de
toepassing van de werkwijze "Dordt aan Zet" bij het tot stand komen van een
herinrichtingsplan (ontwerp) voor het Damplein.
Gebruikers worden uitgedaagd actief deel te nemen aan een werk- of klankbordgroep
en medeverantwoordelijkheid te dragen.
Rol en verantwoordelijkheid werk- en klankbordgroep
De werkgroep moet een representatieve vertegenwoordiging zijn van de gebruikers
(bewoners, winkeliers, bezoekers, etc.) van het Damplein. De groep bestaat bij
voorkeur uit maximaal 12 personen. De werkgroep vervult de rol van opdrachtnemer.
Zij is daarmee verantwoordelijk voor het leveren van een definitief ontwerp binnen de
gestelde kaders, het creëren van draagvlak onder de Dubbeldammers en het
aanleveren van procescommunicatie ten behoeve van de gemeentewebsite.
De klankbordgroep is een brede vertegenwoordiging van de gebruikers uit
Dubbeldam, die als klankbord dient voor de werkgroep. Zij is verantwoordelijk voor
de toetsing van ontwerpvoorstellen op draagvlak vanuit de achterban
(Dubbeldammers).
Rol en verantwoordelijkheid gemeente
Binnen de gemeente wordt een projectgroep opgericht, met een kleine kern (met
daarin de projectmanager) en enkele flexibel in te zetten vakdisciplines. De
gemeentelijke projectgroep adviseert over ontwerpza ken en toetst de ontwerpen aan
de vooraf opgestelde kaders. De projectmanager bewaakt de kaders, bereidt samen
met de werkgroep de vergaderingen voor en neemt daaraan deel.
De vakdisciplines kunnen (ad hoc) gevraagd worden deel te nemen aan
werkgroepvergaderingen en advies te leveren of ingehuurd worden om een
vakinhoudelijke bijdrage te leveren (bijv. een stedenbouwkundig ontwerper,
communicatiemedewerker e.d.).
Beoogd vervolgproces
Nadat de werk- en de klankbordgroep is geformeerd, doorloopt de werkgroep de
startproducten van de gemeente en scherpt ze aan. Hierna kan door de werkgroep
worden gestart met de inventarisatie van alle wensen en belangen (ook die van de
gemeente) op en rond het Damplein. Op basis van de wensen kan een pleinvisie
opgesteld worden, die later in het proces richting kan geven aan ontwerpkeuzen.
Vervolgens worden één of meerdere ontwerpvarianten opgesteld door de werkgroep.
De klankbordgroep wordt hierbij nauw betrokken en om advies gevraagd. Na
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afweging van belangen worden de varianten, op basis van argumenten,
teruggebracht naar een voorlopig ontwerp dat op draagvlak van Dubbeldam kan
rekenen. Indien nodig kan worden gestemd tussen varianten. Ook worden de
realisatiekosten en beheerkosten inzichtelijk gemaakt. Overschrijdingen van het
budget worden binnen het project opgelost of er worden alternatieve
financieringsbronnen aangeboord. Gedurende het gehele ontwerpproces vervult de
gemeente een adviserende en toetsende rol.
Na vaststelling van het definitieve ontwerp werkt de gemeente het definitief ontwerp
uit tot bestek en tekeningen, besteedt aan, voert directie en houdt toezicht op het
werk. Na oplevering dragen zij het werk over aan de toekomstige beheerder(s).
Mogelijk kunnen gebruikers tijdens de uitvoeringsfase ook een (signalerende) rol
vervullen en na realisatie een beherende rol. Dit wordt later in het proces nader
bekeken.

Kosten en dekking
Binnen de MOP Wegen, is een krediet van C 797.000,- excl. BTW gereserveerd.
Hiervan is een bedrag van C 130.000,- opgenomen voor de projectbegeleiding,
technische voorbereiding en het voeren van directie en toezicht tijdens de uitvoering.
De overige C 667.000,- is beschikbaar voor onderzoek, het ontwerp en de uitvoering
van de herinrichting van het Damplein.

Uit de risico analyse blijkt dat het ambitieniveau voor het Damplein naar verwachting
hoger ligt dan het beschikbare budget. Dit komt doordat het budget is bepaald op
basis van een sobere en doelmatige kwaliteitsverbetering. Extra wensen moeten met
alternatieve financieringsbronnen (subsidie, cofinanciering e.d.) tot stand worden
gebracht.

Duurzaamheid
In de werkgroepvergaderingen wordt duurzaamheid als wens door de gemeente
ingebracht. Hierbij kan gedacht worden aan waterberging, verlichting, oplaadpunten
e.d. Het beschikbare budget is echter medebepalend voor de haalbaarheid van dit
soort wensen.
Communicatie en inclusief beleid
Bij de start van het project nodigt de gemeente alle gebruikers van het Damplein (zie
gebruikersanalyse) uit om deel te nemen aan het participatietraject Dordt aan Zet.
Aanwonenden en de ondernemers rond het plein ontvangen hiervoor een brief.
De overige gebruikers worden via de wijkwebsite, de media, flyers en via social
media uitgenodigd.
Door middel van een inloopavond kunnen gebruikers kennis nemen van de nieuwe
werkwijze en kunnen zij zich opgeven voor de werk- of klankbordgroep.
De werkgroep is na formatie verantwoordelijk voor de procescommunicatie op de
wijkwebsite van de gemeente en het creëren van draagvlak onder de gebruikers van
het Damplein (achterban). Hiervoor kan zij de klankbordgroep gebruiken.
In het algemeen is het van belang, dat alle informatie en alle vragen over het project
via de (media van de) de werkgroep moeten lopen. Hierdoor gaan losse ideeën en
persoonlijke meningen geen eigen leven leiden, maar kunnen integraal worden
beantwoord of binnen het ontwerp worden afgewogen op basis van argumenten en
het algemene belang.
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Tijdspad, vervolg en evaluatie
Het Damplein is opgenomen in de MOP Wegen voor het jaar 2017. De herinrichting
moet daarmee uiterlijk eind december 2017 gerealiseerd te zijn.
Dit levert de volgende globale planning:
Informatieavond aanpak Damplein ......... december 2015
Formatie werk- en klankbordgroep
... januari 2016
Inventarisatie wensen en belangen ......... februari 2016
Voorlopig ontwerp (VO) gereed ............. juli 2016
VO ter goedkeuring B&W + RIB .............. september 2016
DO gereed ........................................... december 2016
Bestekvoorbereiding ............................. l ste kwartaal 2017
Aanbesteding ....................................... 2de kwartaal 2017
Uitvoering........................................... augustus -december 2017
Overdracht .......................................... l ste kwartaal 2018
Terugkoppelmomenten
U wordt door de werkgroep op de hoogte gehouden van het ontwerp- en planproces
via de wijkenwebsite van de gemeente.
Hiernaast informeren wij u door middel van een raadsinformatiebrief over het
voorlopig ontwerp, zodra deze door ons is goedgekeurd.
Ook informeren wij u, wanneer wordt afgeweken van de kaders.
Bijlagen
Bijlage 1 Kaders Damplein.
Bijlage 2 Rollen, taken en verantwoordelijkheden.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en Wethouders
de secretaris

M.M. van der Kraan
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