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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.
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Raadsinformatiebrief
Algemeen
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Raadsinformatiebrief over inrichtingsplan Merwedeheuvel
Kaart Merwedeheuvel
Presentatie 8e informatiebijeenkomst Merwedeheuvel - Van Afvalberging tot gesloten
stortplaats en recreatie
Presentatie Merwedeheuvel
presentatie landschapsontwerp Merwedeheuvel
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H.M. Hoogstad
078 770 4976
hm.hoogstad@Dordrecht.nl
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Raadsinformatiebrief over ontwerp recreatieve inrichting Merwedeheuvel
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplannen Derde Merwedehaven en
Uitbreiding geluidzone Derde Merwedehaven

BEHANDELADVIEZEN EN BESLUITEN
In vergadering
Besluit

Gemeenteraad - dinsdag 15 december 2015 14:00
De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

In vergadering
Besluit

Fysieke Leefomgeving op locatie! - dinsdag 8 december 2015 19:30
De commissie adviseert deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen. De
fractie PvdA benadrukt dat ze een raadsvoorstel van het college verwacht indien de

bepalingen over het vervreemdingsverbod (en de rol van de gemeenteraad daarbij)
worden aangepast.

In vergadering
Besluit

Fysieke Leefomgeving - woensdag 2 december 2015 19:00
De heer Eelco Hoff geeft een toelichting op het Landschapontwerp voor de
Merwedeheuvel. Vervolgens stellen de aanwezigen enkele toelichtende vragen over
omheining, de afvoer van water, de aansluiting op de rest van de omgeving, de afspraken
met het afbouwbedrijf, het beheer en over plusopties. Ten aanzien van die laatste twee
punten geeft de wethouder aan dat die de komende jaren concreet zullen gaan worden.
Vooralsnog wordt gestart met de aanleg van dit ontwerp. Als t.z.t. blijkt dat er wensen zijn
voor plusopties, zal hij met een voorstel naar de raad komen. Ten aanzien van het
beheer zijn tot dusverre slechts oriënterende gesprekken gevoerd. Dit wordt komend jaar
nader uitgewerkt. De commissie geeft aan voldoende te zijn geïnformeerd en geen
aanvullende aandachtspunten te hebben voor de wethouder.

