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RAADSINFORMATIE

inzake stand van zaken ontwikkelingen in de

Nieuwe Dordtse Biesbosch

Samenvatting
Het project Nieuwe Dordtse Biesbosch bestaat uit de deelprojecten Landbouwweg,
Noorderdiepzone, Dagrecreatieterrein, en Kop van 't Land. In voorliggende
raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd over de stand van zaken van het
project, zoals toegezegd in het raadsvoorstel van 31 maart 2015.
Voor de landbouwweg loopt een aanbestedingsprocedure, de definitieve ontwerpen
van het dagrecreatieterrein en de Kop van 't Land zijn gereed, voor de
Noorderdiepzone is de voorbereiding van de uitvoering eind van het jaar afgerond en
kan gewerkt worden aan de aanbestedingen.
Ook wordt de stand van zaken van de verwerving gemeld.

Inleiding
In het raadsvoorstel van 31 maart 2015, kenmerk PM/1396313, inzake de
ontwikkeling van het Dagrecreatieterrein in de Nieuwe Dordtse Biesbosch en de
Viersprong, is u toegezegd u in het vierde kwartaal van 2015 te informeren over de
stand van zaken van de aanbestedingen en het ontwerp Dagrecreatieterrein en
Kop van 't Land. In deze raadsinformatiebrief wordt u daarover op de hoogte
gesteld.

Deze raadsinformatiebrief dient tevens ter afdoening van uw vraag met betrekking
tot de aanleg van de landbouwweg die op 13 oktober jl. gesteld is in de
adviescommissie fysieke leefomgeving bij de behandeling van het agendapunt
Raadsinformatiebrief over de voortgang van projecten (1563754). De vraag betrof
met name de stand van zaken van de verwerving voor de aanleg van de
landbouwweg.

Doelstelling
Drie hoofddoelstellingen (natuur, recreatie, waterkwaliteit en waterkwantiteit)
vormen de basis voor de ontwikkeling van de Nieuwe Dordtse Biesbosch en daarmee
voor de inrichting van de Noorderdiepzone, het Dagrecreatieterrein en de Kop van
't Land.
Daarnaast vormt de ontsluiting van het landbouwgebied een doelstelling van het
project door de aanleg van een landbouwweg.
Allen zijn onderdelen van de afspraken uit de wijzigingsovereenkomst tussen
gemeente, provincie en waterschap van februari 2013.
Deze doelstellingen moeten conform de wijzigingsovereenkomst en conform de eisen
van de subsidie Kader Richtlijn Water (KRW) eind 2017 zijn gerealiseerd.
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Stand van zaken/de feiten
Landbouwweg

Op 22 oktober jl. is de aanbesteding van de landbouwweg gepubliceerd en
eind december 2015 wordt het werk definitief gegund (na verstrijken van
alcateltermijni). De uitvoeringskosten passen binnen het geraamde budget.
Dit betekent dat de totale kosten, inclusief plankosten, directievoering & toezicht en
verwerving van perceel/woning kruising Wieldrechtse Zeedijk -Rijksstraatweg nog
passen binnen het gevoteerde krediet van C 5,8 miljoen. Mocht blijken dat na
aanbesteding en realisatie van het werk sprake is van een aanbestedingsvoordeel,
dan vloeien deze middelen terug in de natuurexploitatie Nieuwe Dordtse Biesbosch
conform de afspraken met het waterschap en de provincie in deze. Dit is vastgelegd
in artikel 7.1. van de wijzigingsovereenkomst 2.

Hoekoplossing Rijksstraatweg, Wieldrechtse Zeedijk
Rijksstraatweg, hoek Wieldrechtse Zeedijk: de verwerving van de grond die nodig is
voor verruiming kruising ten behoeve van landbouwverkeer is rond. De verruiming
van de kruising ten behoeve van landbouwverkeer is opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan Dordtse Kil IV. Zodra dit bestemmingsplan onherroepelijk is
kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd. Voor de uitvoering van de
verruiming van de kruising vindt de aanbesteding plaats, zodra er duidelijkheid is
over de inwerkingtreding van het bestemmingsplan Dordtse Kil IV.

Beheer landbouwweg
Conform de afspraken in de wijzigingsovereenkomst betreffende de landbouwweg
komt het beheer vanaf 2017 bij de gemeente Dordrecht. De jaarlijkse beheerlasten
bedragen circa C 50.000,- en worden met de areaalwijziging Stadsbeheer in de
kadernota 2017 aan de raad voorgelegd.
Noorderdiepzone

De onderzoeken die nodig zijn om de bestekken te kunnen maken zijn zo goed als
afgerond. Dit heeft wat langer geduurd dan voorzien, onder andere als gevolg van
latere beschikbaarheid van enkele percelen en gronden waarbij een toestemming
van de eigenaren noodzakelijk was.
De onderhandelingen over de eerste fase van het grondwerk met de aannemer van
het project dijkversterking (werk met werk combineren), lopen nog. Deze zijn
vertraagd als gevolg van het feit dat een deel van de grond niet schoon bleek te zijn
en er vervolgonderzoeken nodig waren. De onderhandelingen worden eind van het
jaar afgerond. De uitvoering van het grondwerk start in het eerste kwartaal van 2016.
De aanbestedingen voor de uitvoering van de 2 e fase van het grondwerk en voor de
uitvoering van de aanleg van het groen, kunstwerken, bruggen, etc. volgt in het
tweede halfjaar van 2016.
De planning is de Noorderdiepzone eind 2017 op te leveren.

1 Alcateltermijn - verplichte stand still periode tussen het bekendmaken van het gunningsvoornemen

2

en de daadwerkelijke gunning. In deze periode kunnen inschrijvers bezwaar maken tegen de
voorgenomen gunning.
Voor zover een wijziging van het projectplan en/of inrichtingsplan leidt tot besparingen in de
uitgaven dienen deze gelden op andere wijze in het project te worden aangewend, bij voorkeur om
de in de herijking van dit project aangebracht versoberingen zoveel als mogelijk ongedaan te
maken. Deze wijzigingsvoorstellen worden getoetst aan de bepalingen in de artikelen 4.2, 4.3 en
4.4 en door de gemeente ter goedkeuring voorgelegd aan provincie en Hollandse Delta.
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Dagrecreatieterrein en Kop van 't Land
De definitieve ontwerpen van het Dagrecreatieterrein (minimale basisopgave van
waterberging, fietspad en parkeren) en Kop van 't Land zijn afgerond, en vastgesteld
in de stuurgroep d.d. 16 november 2015. De definitieve ontwerpen zijn tot stand
gekomen in overleg met omwonenden en belanghebbenden, de
samenwerkingspartners en toekomstige beheerders. Bijgaand treft u de definitieve
ontwerpen aan ter informatie.

In het eerste kwartaal 2016 zal de natuurexploitatie van het project worden
geactualiseerd en indien nodig herzien. Op basis daarvan zal een uitvoeringskrediet
worden aangevraagd voor de uitvoering van dit deel van het project Nieuwe Dordtse
Biesbosch.

De inrichting van een deel van de Kop van 't Land ten noorden van de
Provincialeweg wordt uitgevoerd door de aannemer van de dijkversterking van het
waterschap. Als gevolg van de afspraken omtrent een grondruil tussen de projecten
dijkversterking en Nieuwe Dordtse Biesbosch heeft het project nog recht op (in
natura) betaling van C 90.000,- door het Waterschap, in dit geval het verrichten van
werkzaamheden. De aannemer van de dijkversterking heeft onder andere in dit
gebied een tijdelijke werkweg liggen, die verwijderd moet worden. Tijdens het
weghalen van deze weg worden tegelijk in dit deel van de Kop van 't Land een aantal
werkzaamheden uitgevoerd ten gunste van het project. Hiermee wordt werk met
werk gemaakt en worden kosten verrekend en bespaard. Deze uitvoering is in het
tweede kwartaal van 2016 gepland.
Verwerving Nieuwe Dordtse Biesbosch, Noorderdiepzone, Dagrecreatieterrein en Kop
van 't Land
In het jaar 2015 is gewerkt aan de verwerving van de nog benodigde eigendommen
van rechthebbenden en eigenaren. Naar verwachting zal over een aantal dossiers
geen overeenstemming worden bereikt en zullen deze dossiers in de
onteigeningsprocedure terechtkomen. Over de overige dossiers is met een aantal
eigenaren mondeling overeenstemming bereikt en wordt gewerkt aan de afronding
door middel van het opstellen van overeenkomsten en overdracht van gronden. De
verwachting is dat een en ander in het eerste kwartaal 2016 afgerond is.
Voor één perceel is door de eigenaar de voorwaarde gesteld om ook een perceel
buiten het projectgebied aan te kopen. Voor deze aankoop worden afspraken
gemaakt met het Ministerie van Economische Zaken. Het gaat om het vooruitlopen
op de Uitkoopregeling van het Rijk voor woningen onder hoogspanningslijnen. De
afspraak wordt gemaakt dat de gemeente deze woning in 2016 aankoopt, tegelijk
met het benodigde perceel voor de Nieuwe Dordtse Biesbosch. De kosten voor de
aankoop en sloop van de woning worden door de gemeente voorgefinancierd en in
2017 verrekend met het ministerie. De kosten voor de aankoop van het perceel
grond in het projectgebied komen ten laste van het project.
Er is één perceel, waarmee een verplaatsing gepaard gaat. Dit duurt langer in
verband met te volgen planologische procedures. Voor dit perceel en de mogelijk te
onteigenen percelen zijn aangepaste uitvoeringsplannen gemaakt, zodat het project
op tijd uitgevoerd kan worden. Zodra deze percelen beschikbaar zijn (naar
verwachting oktober 2016) worden de voorbereiding en uitvoering hiervoor
afgerond.
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Viersprong

Het vervolgonderzoek naar het upgraden van de Viersprong is gestart. In het eerste
kwartaal van 2016 ontvangt de gemeenteraad de uitkomsten van dit
haalbaarheidsonderzoek.

Kosten en dekking
Met het raadsvoorstel inzake het dagrecreatieterrein van 31 maart 2015 is het tekort
op de natuurexploitatie teruggebracht naar C 680.000,-. Daarbij zijn in de
natuurexploitatie maatregelen benoemd, waarmee we verwachten dit tekort verder
te kunnen reduceren, onder andere door mogelijke gunstige
aanbestedingsresultaten, voortschrijdend inzicht, subsidieaanvraag.

In april 2016 ontvangt u een geactualiseerde natuurexploitatie onder andere op
grond van enkele aanbestedingen, kosten ramingen definitieve ontwerpen
Dagrecreatieterrein en Kop van 't Land en de aanpassingen ramingen
Noorderdiepzone op grond van bestek. Tegelijk wordt u verzocht een
uitvoeringskrediet te verlenen voor de uitvoering van het Dagrecreatieterrein en
Kop van 't Land.

Duurzaamheid
Water

Een belangrijk onderdeel in de plannen van de Nieuwe Dordtse Biesbosch is de
waterkwaliteit en de waterkwantiteit op het eiland van Dordrecht.
Werkgelegenheid

Aan het project is gevraagd om een bijdrage te leveren aan een pilot in het kader
van intensivering van werkgelegenheidsprojecten.
Inzet is om met partners van het samenwerkingsverband sectoraanpak Bouw & Infra
te investeren in een regionale structuur, die is gericht op de werving van
opleidingsplekken, het bieden van passende opleidingen door vakopleiders en de
werving, coaching en nazorg van kandidaten.
Opleidingsbedrijven en bedrijfsleven in de regio hebben zich inmiddels bereid
getoond te investeren via de sector plan Bouw & Infra.
Dit is binnen het project actief opgepakt en in de aanbestedingsbestekken is/wordt
nu een regeling opgenomen waarbij aan de aannemers boven de SROI een
inspanning wordt opgelegd om Dordtse jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt en
werkzoekenden op te leiden.

Communicatie en inclusief beleid
De wijze van communicatie tijdens de uitvoering met bewoners en belanghebbenden
wordt uitvoerig beschreven in een communicatieplan, waarin veel aandacht besteed
is aan diverse doelgroepen. Dit zal op een zorgvuldige wijze gebeuren en vanuit het
projectorganisatie wordt hier veel aandacht aan besteed.
De website http://www.nieuwedordtsebiesbosch.n1/ biedt een uitgebreide en
gedetailleerde informatie over het project. Daarnaast wordt regelmatig een (digitale)
nieuwsbrief uitgebracht en er is een mogelijkheid om via project e -mailadres
ndb@dordrecht.n1 direct in contact met de projectorganisatie te komen.
De gemeenteraad wordt regelmatig geïnformeerd over de voortgang van het project
middels het projectblad.
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Tijdspad, vervolg en evaluatie
In april 2016 ontvangt de gemeenteraad een geactualiseerde natuurexploitatie ter
vaststelling met een krediet aanvraag voor de uitvoering van het Dagrecreatieterrein
en de Kop van 't Land.

Bijlagen
- Definitief ontwerp Dagrecreatieterrein;
- Definitief ontwerp Kop van 't Land.

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

M.M. van der Kraan
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