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1. OPENING, MEDEDELINGEN EN VASTSTELLEN AGENDA
De voorzitter Iedereen aanwezig? Prima, dan heet ik u allen hartelijk welkom voor weer
een drukbezette avond. Ik vraag van te voren om uw vergeving als ik hier en daar wat
afkap en wat kort ben, of u wat weinig ruimte laat, want het is weer erbarmelijk
vanavond. We beginnen met een mededeling van wethouder Reynvaan.
Wethouder Reynvaan Voorzitter, dank u wel. U heeft allemaal gehoord over de aanpak
van de Wolwevershaven, de kade aanpak en de bomen die daar vervangen moeten
worden. Er gaan bomen gekapt worden en wat we gaan doen, is de nieuwe bomen in
boombunkers plaatsen. Dat betekent dat ze een speciale voedingsgrond en situatie
krijgen waardoor ze ook op de langere termijn beter bestand zijn tegen alles wat er
gebeurt, en ook dat de kade nog geschikt is voor zware belasting. Daarnaast is het zo
dat wij nog wachten op de uitkomsten van de aanpak van de kastanjebloedingsziekte in
relatie tot de nieuw soort behandeling die daarvoor nu plaatsvindt. Daarover zijn we in
overleg met de Universiteit Wageningen. Daarover zal u later nog meer informatie geven,
zodra ik die heb. Tot zover, voorzitter.
De voorzitter Meneer Pols.
De heer Pols Gaan we die bomen nu kappen, die kastanjebomen? Want dat is toch het
besluit geweest? Ik hoor dat u één of ander onderzoek gaat doen. Nou, heel
lovenswaardig, maar ik dacht dat we een besluit hadden genomen.
Wethouder Reynvaan U heeft helemaal gelijk. De bomen betreffende het stuk van de
kade die aangepakt wordt, worden gekapt en de overige bomen, daarvan wordt bekeken
of er behandeling mogelijk is.
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De voorzitter Dan hebben wij nog een mededeling. Namelijk, op 25 november is er om
16.00 uur 's middags een informatiebijeenkomst over de Merwedeheuvel. Als het goed is,
heeft u daar allemaal een mail over ontvangen. Daar kunt u zich dus individueel voor
aanmelden. Wie de mail niet heeft, mag zich bij de griffie melden. Dan gaan we over tot
het vaststellen van de besluitenlijst.
2. VASTSTELLEN BESLUITENLIJST ADVIESCOMMISSIE VAN 27 OKTOBER 2015
De voorzitter Is er iemand die daar aanmerkingen op heeft, of opmerkingen? Nee? Dan
stellen we die bij deze vast.
3. VRAGEN AAN HET COLLEGE
De voorzitter In de vorige vergadering heeft wethouder van der Linden aangegeven nog
kort antwoord te geven op vragen over de Derde Merwedehaven. Wethouder van der
Linden komt iets later, dus we gaan eerst maar verder. Wie heeft er vragen voor de
wethouders? Meneer Nederhof eerst.
De heer Nederhof Wij willen graag weten wat de uitkomst is geweest van het gesprek of
bijeenkomst met de NS. Dat willen we graag weten. De tweede vraag is, we hebben een
brief gehad en daar wil ik een vraag over stellen aan de wethouder, van de Vereniging
van Eigenaren De Kuyper, of die al antwoord op hun brief hebben gehad betreffende
parkeren. Wij hebben een brief gehad dat we die niet gehad hebben. Dan had ik nog aan
de heer van der Linden gevraagd en een keer aan de heer Jasper Mos, dat is al langer
geleden: de financiële afwikkeling reconstructie Mijlweg, dat is ons toegezegd. We
wachten echt meer dan een jaar nu; ik heb toen mijn lijstje ingeleverd om te vergelijken.
Ik vraag me nu af, wanneer komt het antwoord op papier? Dat is inderdaad nu wel
nodig. Dan had ik nog een vraag. Op Amstelwijck zijn voorlopig geen activiteiten
gepland, dat is 'on hold' gezet, dat gebied. Is het dan mogelijk om spoedig duidelijkheid
te verschaffen of misschien de vereniging Goed Af zich daar kan vestigen gedurende 10 a
15 jaar? Dat was het, voorzitter.
De voorzitter Meneer Pols, u had ook vragen.
De heer Pols Nu de wethouder van Stedelijk Beheer toch aanwezig is, heb ik even een
vraag. Winkeliers in de binnenstad hebben op de Sarisgang leuke cadeaudoosjes
neergezet, het zag er best leuk uit, maar de marktmeester vond het niets en er zijn er
een heel stel verwijderd. Mijn vraag is: hoe loopt nu de communicatie daar over zoiets?
Want ik denk dat ze een vergunning aangevraagd hebben. Mijn tweede vraag is, een
burger sprak me aan, die had zijn vuilnisbak te lang buiten laten staan, zijn groene en
die was gestolen, die was verdwenen. Hij vroeg, hoe kom ik nu aan een nieuwe? Ik zei,
ja, die zul je moeten kopen, maar dat schijnt niet zo te zijn. Ik zei: je moet naar HVC
bellen, maar de HVC doet daar niets aan. De gemeente doet daar wat aan, op een
gegeven ogenblik en dan krijg je gratis weer een vuilnisbak. Dat vind ik een goede geste,
maar die ambtenaar vertelde er ook bij dat er enkele honderden worden gestolen per
jaar. Dus ik wilde toch eens vragen of we daar zeker op de website wat over kunnen
zeggen, hoe men aan een nieuwe vuilnisbak kan komen, maar als mensen nou echt
vergeten hebben om dat binnen te halen, lijkt het me toch verstandig dat ze een kleine
vergoeding ervoor betalen. Voorzitter, om meneer Nederhof te beantwoorden: het
verhaal ging dat ze naar Oost-Europa verdwijnen en daar worden ze voor een paar
tientjes verkocht.
De voorzitter Meneer Oostenrijk.
De heer Oostenrijk Voorzitter, mijn vraag gaat over het aanbesteden van het
onderhoud van de openbare ruimte in de wijken Stadspolders en als het goed is per 1
januari ook in Crabbehof en Wielwijk. Dat heeft te maken met een andere vorm van het
plegen van onderhoud. Bij Stadspolders gebeurde dat al in de lopende periode met het
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bedrijf BTL. Mijn vraag. Is het juist dat het contract met BTL daadwerkelijk per
31/12/2015 afloopt, zoals ook in het contract vermeld stond; daar is op zich niets
vreemd mee, maar of er in het kader van de pilot van Stadspolders redenen zijn om de
aanbestedingsvoorwaarden te wijzigen? Bij Stadspolders gold eigenlijk de beleving door
bewoners, was eigenlijk de leidraad om het bedrijf te toetsen en dat schijnt nu in de
nieuwe aanbestedingsvoorwaarden vervangen te worden door de participatiegedachte.
Dat betekent met zoveel woorden dat het bedrijf wat het meest voor elkaar zal krijgen
om stukjes groen et cetera aan bewoners te slijten, dat dat de hoogste kans maakt om
de gunning te krijgen.
De voorzitter Dank u wel, meneer Oostenrijk.
De heer Oostenrijk Ik ben nog bezig. We wilden dus ook weten hoe dus de weging van
die offertes in het werk gaat en op basis van welke cruciale factoren er gegund wordt en
ook hoe er afgerekend wordt met het bedrijf indien ze dus aan die factoren niet voldoen.
Dat was het.
De voorzitter Als ik dank u wel zeg, betekent dat wel dat u af moet ronden.
De heer Oostenrijk Dat had ik begrepen.
Mevrouw Van den Bergh Ik had dezelfde vragen als meneer Pols over de bankjes op de
Sarisgang. Ik had hem alleen aan wethouder Sleeking doorgegeven, want ik vind, wie is
nu de baas in de stad als er leuke dingen gebeuren? (...) Ik bedoelde eigenlijk dat de
markt dat niet moet zijn, maar het is in goede handen, want ik begrijp dat er een vrolijke
mededeling komt.
De voorzitter Wie van de wethouders wil het eerst het woord?
Wethouder Sleeking Ik heb u al schriftelijk een reactie gegeven dat er sprake is geweest
van een miscommunicatie tussen afdelingen en instanties die hierbij betrokken zijn
geweest. In ieder geval zijn de mensen van de markt hier onvoldoende bij betrokken
geweest; die waren wel verrast door het plaatsen van deze elementen. Er is intussen wel
een pragmatische oplossing gevonden, dat wil zeggen dat die zitelementen die echt in de
weg staan bij het plaatsen van de marktkramen tijdelijk verwijderd worden en anderen
wellicht iets verplaatst, maar we gaan ze dus wel inzetten. Het is gisteren besproken in
het platform Binnenstad ontwikkelingen en iedereen trekt zich dat natuurlijk heel erg
aan, dat dit door de communicatie zo mis kon lopen.
De voorzitter Dank u wel. Mevrouw Reynvaan.
Wethouder Reynvaan Voorzitter, dank u wel. Het klopt dat het contract met BTL afloopt
aan het eind van dit jaar. Er waren verschillende voorwaarden in benoemd. Aan de ene
wordt wel voldaan, over andere onderdelen is men minder tevreden, vandaar dat er
gekeken wordt naar een nieuw soort aanbesteding. Om niet het antwoord nog langer te
laten worden dan de vraag, voorzitter, zou ik voorstellen om de uitleg verder schriftelijk
te sturen naar meneer Oostenrijk als hij daar mee instemt.
De voorzitter Daar dank ik u hartelijk voor.
De heer Pols Voorzitter, die antwoorden ontvang ik ook graag.
De voorzitter Genoteerd? Oké, de griffier heeft het genoteerd. Dan komen we nu bij
wethouder van der Linden, die ook nog antwoord zou geven op wat vragen van D65 over
de Derde Merwedehaven. Er staat hier Derde Merwedeheuvel, maar het is
Merwedeheuvel of de Derde Merwedehaven, maar u weet ongetwijfeld waar het over
gaat.
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Wethouder van der Linden Ik weet waar het over gaat. Ik heb de vraag niet gehoord,
want toen was ik hier nog niet. Ik heb hem ook niet gezien, maar misschien kan dat
straks. Ik had een paar mededelingen willen doen, maar ik denk dat er nog gevraagd is
naar de Intercitykwaliteit? Dan doen we die zo meteen. Dan gaan we beginnen met de
andere dingen. Een vraag over de financiële afwikkeling Mijlweg, dat heb ik even na laten
vragen. Dat ligt bij portefeuillehouder Mos en de afwikkeling daarvan komt eraan, als
onderdeel van de hele WDO en Zeehaven. Ik heb begrepen dat dat begin volgend jaar is.
De heer Nederhof Maar de reconstructie Mijlweg was een apart project.
Wethouder van der Linden Ja, dat weet ik, maar die afwikkeling wordt meegenomen
kennelijk in het hele verhaal. Als u dat raar vindt, wil ik best even nazoeken waarom dat
is.
De heer Nederhof Ik heb u toen een lijstje gegeven uit een geheim stuk. Ik zeg, zet u
de getallen ernaast hoe het afgelopen is. Zo simpel kan het zijn. Er lopen nog
huurcontracten ook en zo; dat wil ik graag weten. Hoeveel is er over, of is er tekort? Nou
ja, tekort hadden we wel gehoord.
Wethouder van der Linden Ik wil het wel herhalen: dat komt dus in die rapportage.
De heer Nederhof Wanneer denkt u?
Wethouder van der Linden Begin volgend jaar. Het eerste kwartaal.
De heer Nederhof Het eerste kwartaal? Dan wacht ik precies twee jaar. Dank u.
Wethouder van der Linden Ik bespeur geen spoor van cynisme?
De heer Nederhof Nee, ik ben gewoon duidelijk.
Wethouder van der Linden Dan even over de N3 Copernicus. Daar hebben we vorige
week in de raad ook wat tekst op gewisseld. We hebben even wat verder speurwerk
verricht, ook wat contact gehad met een aantal bewoners. Deze week vindt overleg
plaats met de bouwer, de ontwikkelaar, de gemeente en ook een aantal andere mensen.
Ik meld u snel wat daar uitkomt. Dan was er een vraag gesteld over de afvalcontainers.
Ik denk dat we dat even goed moeten uitzoeken. Uw suggestie vind ik een hele aardige,
temeer daar vorige week de parkeerexploitatie nogal is belast met een aantal bijzondere
besluiten, dus ik zie een nieuw verdienmodel opduiken. Dan het Intercitydossier. We
hebben vorige week donderdag een gesprek gehad op het ministerie, en 'we' zijn dan de
Gedeputeerde van Zuid-Holland, de wethouder van Breda en ik en een aantal andere
betrokkenen. Er is natuurlijk een lange aanloop geweest. Het gesprek had ook een lange
aanloop, de standpunten zijn uitgewisseld. Eigenlijk hebben wij drie dingen heel goed
aangegeven. Het aanbod wat er ligt om een pendel in te richten en er ook nog voor te
moeten betalen, dat sluit helemaal niet aan bij wat wij zien als intercitykwaliteit. Doet
ook geen recht aan de hele discussie die we hebben gevoerd en de verwachtingen die
we, met een toezegging van de staatssecretaris, hebben gehad. Bovendien, niemand wil
deze pendel, ook NS niet, eigenlijk en er voor betalen is al helemaal niet aan de orde.
Het tweede wat we hebben geconstateerd is dat eigenlijk in het debat tot nu toe het
aandeelhoudersbelang heel duidelijk naar voren komt, maar het reizigersbelang sterk
onderbelicht blijft. Want je kunt wel een aantal cijfers naast elkaar zetten, maar die doen
geen recht aan alle kwaliteit die je kunt houden op je HSL en tegelijk kunt houden op de
verbinding tussen Dordrecht en Breda. Het derde wat we hebben aangegeven is dat we
ook vinden dat de NS tot nu toe in het debat heel erg duidelijk aanwezig is geweest,
maar dat we het ministerie niet veel gezien hebben. We hebben daar toen vervolgens
een gesprek over gehad, geconstateerd dat er alle reden is om nog een vervolggesprek
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te hebben en dat gaan we ook doen binnenkort, bestuurlijk. Het is het ministerie
duidelijk wat daar de limieten van zijn, dat we ook met zijn allen hebben gezegd: wat er
nu ligt, is voor ons onaanvaardbaar. Daar wordt binnenkort op teruggekomen, maar in
die zin zit er wel beweging in het verhaal. Tot zover.
De heer Karapinar Dus er wordt binnenkort weer op teruggekomen, maar wanneer is
binnenkort?
Wethouder van der Linden We hebben na afloop van het gesprek ook gezegd van: hoor
eens, deze week is weer een AO Spoor in de Tweede Kamer. We hebben inmiddels een
aantal Tweede Kamerleden die hebben gereageerd op onze brief van zes weken terug,
een vervolgmail gestuurd van: let hier even op, geef even een aantal indicaties af dat we
willen dat het ministerie de regie neemt. Dat we benieuwd zijn wat de staatssecretaris,
hoe ze zelf tegen die toezegging aankijkt van vorig jaar en hoe ze zelf in het dossier zit.
De afspraak die we hebben gemaakt met het ministerie, is dat we binnen nu en twee
maanden een vervolggesprek hebben over wat er wel mogelijk is en hoe wij dat zien. Dat
is voldoende ruimte, dat is voldoende tijd om nog mee te kunnen nemen voor de
besluitvorming over het rooster.
De heer Karapinar Staat de staatssecretaris nog achter de toezegging? Of is dat een
beetje vervaagd?
Wethouder van der Linden Dat is één van de vragen die we hebben meegegeven aan
een aantal Kamerleden, van: ga dat nog even goed na. Tot nu toe hebben we in de
communicatie met het ministerie, ik heb daar een aantal malen een gesprek gevoerd,
steeds gehoord: het ministerie wil invulling geven aan die toezegging. Als invulling geven
inhoudt dat er een pendel komt die ook nog geld kost, dat vinden wij geen IC-kwaliteit
en dat vinden we ook geen invulling geven aan die toezegging. Dat is helder.
De voorzitter Meneer Veldman.
De heer Veldman Ja, voorzitter, misschien kan de wethouder ook nog iets zeggen over
het wat mij betreft veel constructievere idee om één van de treinen die de NS nu beoogt
over het HSL-spoor te laten lopen, via Dordrecht te laten rijden. Want dat kost de NS
niets en zou ons, in ieder geval een deel, tegemoet komen.
Wethouder van der Linden Dat klopt, dat hebben we vorig jaar onder de aandacht
gebracht. Dat heeft in de brief gestaan die we hebben verstuurd. Dat hebben we nu ook
weer onder de aandacht gebracht, van: hoor eens, op die manier kost het niemand extra
en je levert toch een veel beter product. Daar kwamen geen uitspraken over, maar dat
hebben we opnieuw aangegeven.
De heer Nederhof Voorzitter? Dus u heeft eigenlijk het idee dat dus het belang van de
reiziger ondergeschikt is aan de aandeelhouder. Dat is eigenlijk wat u daar proefde?
Wethouder van der Linden Ik weet niet of u mee was, twee weken geleden bij die
presentatie die een aantal van u heeft gezien in Rotterdam? Wat uit het hele verhaal
duidelijk wordt, is dat toegewerkt wordt naar de redenering van: hoor eens, die HSL
moet worden gebruikt. Als tv-kijker snap ik dat ook wel, die HSL moet worden gebruikt,
mar je gaat nu een aantal redenaties vinden op basis waarvan je kan zeggen: we gaan
lekker over het HSL rijden, die indertijd wel meegenomen zijn, maar op een hele andere
manier, waarmee je dus een hele grote groep reizigers tussen Breda en Dordrecht geen
recht doet; waarmee je ook geen recht doet aan het feit dat je, ook al verleg je een deel
van het spoor naar HSL, dan kun je die groei die je verwacht heus faciliteren, maar
tegelijkertijd kun je verreweg het grootste deel van de reizigers die er nu zijn tussen
Dordt en Breda óók nog faciliteren. Dus de NS snijdt zich in zijn eigen reizigersvlees als
ze dit gaan doen.
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De voorzitter We gaan niet eindeloos door.
De heer Nederhof Mijn vraag was of hij het gevoel had dat het reizigersbelang
ondergeschikt was aan het aandeelhoudersbelang.
Wethouder van der Linden Ja, maar dat heb ik al een aantal maanden, voorzitter.
De voorzitter Meneer Puik, heel kort.
De heer Puik Zou de wethouder misschien dit verhaal op de mail naar mij of naar de
commissie kunnen sturen?
Wethouder van der Linden Dat kan ik doen. Ik geef even aan, ik heb onder andere een
PvdA kamerlid al een mail gestuurd. Misschien is het handig voor u als we even het debat
van donderdag afwachten en dat ik dan de complete update verstuur. We hebben bij een
aantal Kamerleden onder de aandacht gebracht: vraag hiernaar. We hebben ze niet aan
een touwtje, dus we kunnen niet garanderen dat het gebeurt, maar het is over vijf
partijen verspreid, dus ik neem aan dat er wel iemand echt actie op neemt. Ja? Dan
neem ik dat even mee.
De heer Veldman Ik wil hier nog wel even onderstrepen dat de PvdA natuurlijk het
succes in handen heeft.
De voorzitter Oké, dan laten we het hierbij voor dit moment. Dat lijkt me een prima
plan. De vragen die er nog over de Derde Merwedehaven waren, wilt u die nu
beantwoorden of doet u dat straks?
Wethouder van der Linden Ik weet niet hoe de vragen luiden.
De voorzitter Meneer Schurink weet dat ongetwijfeld wel en anders weet ik het
ondertussen.
De heer Schurink Bij de Derde Merwedehaven ging het er om dat daar een afdekking
werd gemaakt op die vuilstort die was afgesloten en dat dat met vervuild materiaal ging,
en waar we ons als D66 over verbaasden is dat het a. met vervuild materiaal gebeurt,
waarom geen schoon spul? En b.) waarom moet de vervuiler niet betalen, in plaats van
dat de vervuiler geld krijgt? Dat was even heel in het kort.
Wethouder van der Linden Dat is dezelfde soort categorie vraag als die waarover twee,
drie weken geleden een artikel 40 brief is verschenen, toch?
De voorzitter Ja, daar ging het met name over.
Wethouder van der Linden Die vraag is volgens mij helemaal uitgewerkt in dat
antwoord, maar - het antwoord bevalt u niet, of vindt u het te weinig?
De heer Schurink Het antwoord verbaast ons, want het geeft geen antwoord op de
vraag: waarom wordt dat op die manier met vervuild spul afgedicht? En waarom moet
daar een soort stortgeld.... in het antwoord stond dat het marktconform was, maar juist
daar verzetten we ons tegen, omdat we als sinds jaar en dag het 'de vervuiler betaalt'
principe hebben.
Wethouder van der Linden Ja, maar dit is een categorie die je kan beschouwen als
grondstof, volgens de besluiten die daarvoor gelden. In die zin is het verhandelbaar
materiaal en kan het ook worden gebruikt.
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De heer Schurink Blijft over de vraag dat wij ons verbazen dat vervuild spul op een
stortplaats wordt gezet die al vervuild is. Waarom nog meer vervuiling?
Wethouder van der Linden Ik bespeur in ieder geval dat u niet tevreden bent met het
antwoord wat gegeven is. Het punt was dus dat dit materiaal dermate niet meer vervuild
was, dat het volgens de geldende regelgeving kan worden gebruikt als grondstof voor
bouwlocaties. Ik wil daar best nog een vervolgvraag op beantwoorden, maar dan moet ik
even terug naar de organisatie, denk ik. Maar dan moet u misschien die vraag even heel
scherp stellen. Dat kan nu, maar dat kan ook later.
De heer Schurink Dan zullen we die vraag scherper stellen.
De heer Nederhof Voorzitter? Ik had een vraag gesteld aan het college over
duidelijkheid verschaffen aan de vereniging 'Goed Af'. Wie gaat er antwoord op geven,
denkt u? Of komt die?
Wethouder Sleeking Collega Mos is portefeuillehouder voor Amstelwijck, daar zit dit
onderdeel ook in.
De voorzitter Misschien handig om dat of op een ander moment te doen, of om hem
even een mailtje te sturen.
De heer Nederhof Dank u, voorzitter.
4. BEANTWOORDING DOOR HET COLLEGE VAN VRAGEN EX ART. 40 RVO VAN DE
FRACTIE PVDA OVER OVERLAST PRIMARK VOOR OMWONENDEN (1522345)
De voorzitter Wie mag ik het woord geven bij de PvdA? Meneer Puik.
De heer Puik Dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik de wethouder bedanken voor de
beantwoording van de schriftelijke vragen. De bewoners hebben naar onze mening
duidelijk aangegeven welke overlast de bewoners van de Drievriendenhof hebben gehad
tijdens de verbouwing van de Primark. We willen dat er in de verordening en in de
huidige werkwijzen wordt omschreven dat de eigenaar en de aannemer er voor moeten
zorgen dat, wanneer er sprake van overlast is, dit in samenspraak met de bewoners
wordt opgelost en mocht dit niet werken, de inzet van de Milieudienst wordt
ingeschakeld. Verder willen we dat een akoestisch geluidsonderzoek bij grotere,
ingrijpende sloopwerken tot de standaard gaat behoren en dat is volgens mij in dit geval
erg misgegaan. Graag vernemen we hierover de reactie van de wethouder.
De heer Tiebosch Wat je hier hebt meegemaakt, is eigenlijk dat degene die aan het
bouwen is, heeft gezorgd dat de mensen die huren, allemaal een maand huur niet
hoefden te betalen en vervolgens zet je je handtekening eronder dat je gedurende al die
werkzaamheden niet zult klagen. Ik denk dat dat iets is waar je toch ook vanuit degene
die een vergunning moet verstrekken, datje daar ook op let dat mensen niet zomaar
daarmee al hun rechten ook daadwerkelijk verspelen. Er gebeurt iets op een bepaalde
plek waarvan in ieder geval ook uit de beantwoording van het college blijkt dat als we
dat allemaal hadden geweten, we hadden gezorgd dat de voorwaarden veel scherper
waren geweest en dat het in ieder geval wat betreft de overlast anders was verlopen. We
willen in ieder geval van het college weten: wat kunnen wij er nu aan doen om er voor te
zorgen datje niet zomaar een maand huur kunt afkopen en datje vervolgens als
bewoner buitenspel wordt gezet met al je overlast?
De voorzitter Dank u wel. Het woord is aan de wethouder.
Wethouder Sleeking Ja, voorzitter, het zal duidelijk zijn dat bij zo'n ingrijpende
verbouwing van een dergelijk complex overlast niet te voorkomen valt. Dat is nu
verschillende keren in de praktijk gebleken. We hebben dat ervaren bij de verbouwing
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van het complex hier aan de Spuiboulevard-Johan de Witstraat en nu weer bij het project
Drievriendenhof. Het zijn zulke ingrijpende verbouwingen datje eigenlijk zou wensen dat
bewoners tijdelijk uitgeplaatst worden, omdat er feitelijk een onleefbare situatie wordt
gecreëerd die gepaard gaat met dit soort verbouwingen. Het gekke is, want we hebben
natuurlijk op enig moment ook meetapparatuur laten installeren waarbij permanent de
geluidsbelasting is gemeten, dat er dan nog wel heel veel mogelijk is zonder in conflict te
raken met wettelijke regelgeving. Er zijn afspraken over gemaakt, ook over werktijden,
om te voorkomen dat mensen onevenredig belast worden, maar het is terecht dat de
heer Puik pleit voor aanvullende regelgeving in de bouwvergunning. Dat gaan we ook
zeker doen op momenten dat er aanleiding toe is. Er zit weer een grote aan te komen in
Dubbeldam bij een ouderencomplex en nu al hebben we besproken dat daar echt
optimaal aandacht moet zijn voor de woonsituatie van de mensen die in dat complex
gehuisvest blijven. Nou leent het ene complex zich makkelijker voor compartimentering
of tijdelijke verplaatsing dan het andere. Het is wel een schrale tegemoetkoming, moet ik
u nageven, dat mensen één maand huur cadeau gedaan wordt, terwijl in feite de
woonsituatie gedurende veel langere tijd eigenlijk in het geding is. Uiteindelijk is het wel
iets in de privaatrechtelijke sfeer; daar is deze overeenkomst nu ook op gebaseerd, maar
volgens mij doen mensen nooit afstand van hun wettelijke recht om ook een beroep te
doen op gemeente en Omgevingsdienst, die ook heel regelmatig is ingezet om zowel in
gesprek te gaan met de bewoners als met de initiatiefnemer om metingen te verrichten
om te zien of hier daadwerkelijk geen sprake is van overtredingen. Maar dat we hier bij
volgende bouwprojecten nog scherper op moeten toezien en alles uit de kast moeten
halen om scherpere voorwaarden te stellen in sloop- dan wel verbouwvergunningen, dat
ben ik geheel met u eens. Ik ben wat dat betreft ook blij dat de verbouwing is afgerond.
De voorzitter Meneer Veldman heeft daar nog iets over te zeggen.
De heer Veldman Voorzitter, dank. Dank ook voor de beantwoording, die volgens mij op
zich volstrekt helder is. Alleen wat onze fractie zich nog wel afvraagt is, als er halverwege
een verbouwing waarbij dus al een vergunning is verstrekt en zo, er zoveel klachten
komen als in dit geval, wat kun je dan nog eigenlijk op dat moment? Hebben we daar
voldoende instrumentarium voor? Als we dus aan de voorkant extra regelgeving doen,
daar zal natuurlijk naar gekeken moeten worden of dat wijs is, maar dan nog: als het
dusdanig uit de hand loopt, kun je dan eigenlijk nog wel iets? Want dat vroeg ik me
eerlijk gezegd af toen ik ook natuurlijk die mailtjes kreeg. Het is vreselijk, maar wat
kunnen we precies?
Wethouder Sleeking Voorzitter, buitengewoon lastig. Zolang er geen wettelijke norm
wordt overschreden is er ook geen grond om in te grijpen, of de verbouwing stil te
leggen. Op het moment dat het wel gebeurt heb je die mogelijkheid vanzelfsprekend wel,
en dan moeten die werkzaamheden ook worden aangepast of mensen op een andere
manier tegemoet worden gekomen, of desnoods maar tijdelijk uitplaatsen om zo'n
onleefbare situatie te voorkomen.
De voorzitter Meneer Puik.
De heer Puik Voorzitter, ik zou nog wel even aan de wethouder willen vragen of hij de
wijzigingen in de verordening dan nog even kan rondsturen als het zover is, als ik u goed
heb begrepen.
Wethouder Sleeking Als het nodig is om de verordening daar op aan te passen, dan zeg
ik dat graag toe, maar volgens mij kunnen we dat akoestisch onderzoek gewoon
opnemen in de bouwvergunning.
De heer Nederhof Nog een aanvullende vraag, voorzitter. Stel dat in de toekomst
mensen persé niet willen verhuizen, ligt het dan aan de tegemoetkoming die nu als te
laag wordt ervaren? Dan kom je op een hellend vlak. Aan de overkant van de
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Spuiboulevard waren andere bedragen mee gemoeid, dat weet ik nog. Ik denk dat daar
misschien ook wel onvrede uit komt. Je kunt mensen toch niet dwingen om weg te gaan,
maar dan komt die aannemer: ik wil de mensen wel meer geven en is het dan akkoord?
Dan moetje nog een grens gaan zetten ook; dat lijkt me heel moeilijk, hoor.
Wethouder Sleeking Over de hoogte van de vergoeding gaat de gemeente niet. Dat is
een kwestie van overleg en onderhandeling tussen bewoners c.q. eigenaars van de
appartementen en de initiatiefnemer. Als men vindt dat een maand huur onvoldoende is
als tegemoetkoming van de overlast, dan had men dat niet moeten accepteren, door
moeten onderhandelen, eventueel tot er voldoende was om tijdelijk elders te gaan
wonen. Het is maar weer eens temeer gebleken hoe ingewikkeld dit soort
verbouwprojecten zijn binnen bestaande complexen.
De voorzitter Dank u wel.
5. BRIEF BEWONERS OVER ZONNEPANELEN OP HUN DAK (1567779)
De voorzitter Bij deze hebben wij een inspreker en dat is de heer Kateman. U bent
vandaag even wethouder, gedurende vijf minuten.
De heer Kateman Ik wil ten eerste jullie allen heel hartelijk bedanken, en de voorzitter
natuurlijk speciaal voor de mogelijkheid om hier het woord te voeren. Op de foto ziet u
mijn huis. In het voorjaar van 2014 zijn er bij ons op de Singel 69 zonnepanelen
geplaatst. We bewonen het eerste huis, het huis van de foto, op de Singel naast de
parkeerruimte naast de schouwburg de Kunstmin. Op het schuine dak aan de zuidzijde,
de zonkant, liggen negen panelen en bovenop ons dak liggen nog eens vier panelen.
Onze motivatie om deze zonnepanelen te plaatsen komt voort uit onze persoonlijke
pogingen om het milieu minder te belasten. Om dat doel te bereiken hebben we
natuurlijk aanvankelijk gekeken naar alle mogelijkheden om ons huis te isoleren. We
hebben een oud huis, dat is moeilijk en soms onmogelijk en soms onbetaalbaar. In die
zoektocht komt op een gegeven moment de gemeente en die wijst ons op de prachtige
ligging van ons zuidelijke dak. Op 'Zon zoekt dak' werd ons dak zeer geschikt bevonden
voor, jawel, zonnepanelen. Het moet nog 2013 geweest zijn denk ik, ik weet het niet
zeker en er was geen waarschuwing op de site te vinden dat er voor het uitvoeren van
zo'n plan een vergunning moest worden aangevraagd. In die tijd waren we mogelijk ook
nog geen beschermd stadsgezicht. Wanneer we dat zijn geworden, weet ik niet precies.
Dat is geloof ik in 2012 geweest, maar ik weet het niet. 2009 al. Ze hebben het mij nooit
verteld. Ik weet ook niet of dat moet, hoor. In het voorjaar van 2014 zijn de
zonnepanelen dan ook gelegd zonder dat er een vergunning voor is aangevraagd. Het is
nooit bij ons opgekomen dat voor een goede zaak als zonnepanelen een vergunning
nodig zou zijn. In 2015 zijn we met hetzelfde doel, een betere en gezondere omgeving in
de binnenstad van Dordrecht, aangesloten op het warmtenet van HVC in Dordrecht. Even
om aan te geven dat we ons best doen. Mogelijk vindt u de zonnepanelen op mijn huis
niet mooi en is uw conclusie dat ik de panelen weg moet halen. Dat mooie is een kwestie
van smaak. In de toekomst zullen we gewend zijn, hoop ik, aan het beeld van
zonnepanelen. Het is denk ik iets onvermijdelijks en dan zullen we ook anders gaan
oordelen en zelfs misschien ze mooi gaan vinden. Dat denk ik. Als we in een nieuwe auto
rijden die we in het begin een beetje lelijk vinden omdat die te nieuw was, en we zien er
maar genoeg rijden, dan gaan we hem vanzelf mooi vinden. Zo hoop ik dat het met
zonnepanelen ook is. Voor dit moment, als ik buiten loop, krijgen we enkel positieve
reacties. De in het oog springende panelen ziet men als een soort uitnodiging om zelf ook
te bekijken of men zonnepanelen wil. Het is duidelijk: ik wil graag mijn zonnepanelen
houden en vraag u de gezondheid van de Dordtenaren en het leefklimaat in Dordrecht te
stellen boven de esthetiek en ik denk dat het een principiële keuze moet zijn. Zeg nou
zelf, wat is nou eigenlijk mooi? Graag wil ik u bedanken voor het aanhoren van mijn
betoog en ook wil ik iedereen uit de raad en de verschillende partijen bedanken voor de
positieve en ondersteunende adviezen die wij hebben mogen ontvangen. Bij ons is dat
hartverwarmend overgekomen. Dank u wel.
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De voorzitter Dank u voor uw betoog. Heeft er iemand vragen? Meneer Oostenrijk,
meneer Pols, meneer Veldman, in die volgorde graag.
De heer Oostenrijk Vragen in die zin dat, je gaat dan even kijken van: waar komt het
bezwaar vandaan, hoe moet je dat bezwaar wegen en er zitten inderdaad, in dit geval
letterlijk, twee kanten aan het bezwaar, hoe je het weegt. De esthetica, oftewel, wat zegt
de welstandsnota en wat zegt je milieu oogpunt? En die wringen hier. Als ik even kijk wat
er staat in die welstandsnota ten aanzien van het fenomeen dakenlandschap, ten aanzien
van zonnecollectoren, dan staat er in feite, 'de voorzieningen dienen niet zichtbaar te zijn
vanuit de semi openbare ruimte; hieronder worden ook tuinen van openbare
voorzieningen met een beperkte openstelling gerekend en de voorkeur gaat uit naar
plaatsing van de voorziening op het achter- of zijvlakdak als die zijde niet gekeerd is
naar de weg of openbaar groen.' In dat oogpunt zitten ze in de weg, want als er ergens
zonnepanelen goed te zien zijn, dan zijn ze hier goed te zien.
De voorzitter Mag ik even inbreken, meneer Oostenrijk? De bedoeling is dat u vragen
hebt voor meneer en dat meneer u met sommige dingen kan verduidelijken, maar u
geeft een hele uitgebreide reactie.
De heer Oostenrijk Mijn vraagt gaat richting de betreffende wethouder.
De voorzitter Nee, dat is niet de bedoeling in dit gedeelte. U moet vragen stellen aan
meneer. Dat is de bedoeling. U zit er weliswaar wel als wethouder, maar zo gemakkelijk
gaat de wissel hier nou ook weer niet. Meneer Pols.
De heer Pols Ik had even aan u een vraag. U zei aan het begin van uw toelichting: de
gemeente heeft mij geattendeerd dat ik op het zuiden zit en dat ik daar eigenlijk
zonnepanelen moet toepassen.
De heer Kateman Op de site wordt dat zeer aanbevolen.
De voorzitter Meneer Veldman had nog een vraag.
De heer Veldman Ik heb even een vraag over hoe het nu in de procedure gegaan is.
Want uit uw brief maak ik op, dat, u had de panelen op het dak gelegd. Vervolgens
ontving u van de gemeente een schrijven dat dat niet gewenst was. Heb ik dat correct
begrepen?
De heer Kateman Ja. Wij hebben volledig te goeder trouw beantwoord. Ik heb nooit
bedacht dat er iemand tegen zou kunnen zijn. Echt niet. Ik dacht - ik vind het ook niet zo
mooi, maar het went. Ik denk ook dat het een gepasseerd station is. De situatie in de
wereld en ook hier in Dordrecht is met fijnstof en alle verontreiniging dusdanig dat ik
denk: dit moeten we niet toestaan. Dat we ze niet leggen op de Grote Kerk, dat snap ik
wel, maar ik denk dat er een heleboel pannen binnen de 19de Eeuwse Schil zijn,
misschien ook als beschermd stadsgezicht, waarbij je dus kunt zeggen: nee, dat is oude
politiek, we gaan over op iets nieuws, we moeten dit ondersteunen. Dat denk ik. En aan
jullie de beslissing.
De heer Karapinar Voorzitter? Als ik u zo hoor vindt u eigenlijk dat de gemeente
hierover beter moet communiceren naar de burgers toe, zodat je dit soort gevallen in de
toekomst kunt voorkomen.
De heer Kateman Nou, dat geloof ik niet. Ik geloof dat de communicatie.... op de site
staat dat wordt aangeraden om zonnepanelen te nemen. Dat zou ik aan alle Dordtenaren
willen aanbevelen, dus dat moeten ze absoluut doen. Ik denk dat wij in gebreke zijn
gebleven door gewoon die vergunning niet aan te vragen. Ik word denk ik geacht de wet
10

te kennen, en ja... ik kan het misschien ook degene die ze aangebracht heeft aanrekenen
dat die daar nooit naar gekeken heeft, maar zo is het niet gegaan. Ik heb er ook nooit bij
stilgestaan. Ik heb me niet kunnen voorstellen dat iemand er tegen was. Zo eenvoudig is
het eigenlijk.
De voorzitter Meneer Vroon.
De heer Vroon Maar staat aangegeven op de site dat er een vergunning voor nodig is?
De heer Kateman Ik heb later natuurlijk gekeken en nu staat het wel degelijk
aangegeven. Ik kan natuurlijk nooit meer die site van 2013 denk ik, terughalen, maar
toen stond het er niet op. Maar het staat er nu heel duidelijk op; dat klopt gewoon.
De voorzitter Dank u wel. We hebben dit naar aanleiding van een verzoek van de PvdA
en VVD in relatie tot een motie op de agenda gezet. Is er nog iemand van de PvdA die
daar verder iets over willen zeggen? U laat de eer aan de heer Pols.
De heer Pols Voorzitter, natuurlijk, er had een vergunning aangevraagd moeten worden
en er staat ook zuiver aangegeven datje in een beschermd stadsgezicht voor alles een
bouwvergunning aan moet vragen. Of dat altijd gebeurt - ik heb mijn twijfels daar ook
over. Maar goed, de wet moet uitgevoerd worden. Ik zie hier zonnepanelen zitten en als
ik dan rondkijk en daar hebben we in de commissie de vorige keer en in de raad een
discussie over gehad, toen heb ik het de wethouder ook nog eens een keer laten zeggen
of hij nou bij de precieze of bij de rekkelijke zou horen. Nou, hij zei, ik hoor bij de
rekkelijke, ik ga kijken wat er mogelijk is en ik bekijk het. Ik vind dit voorstel, wat er nu
ligt, voor die zonnepanelen, heb ik zelf het idee, dat moet toch eigenlijk kunnen? Als je
ziet hoe we Kunstmin uitgebreid hebben, met een hele grote toneeltoren ernaast waar je
naar kijkt, denk ik gewoon: die zonnepanelen moeten daar toch gewoon toepasbaar zijn?
Ik vind het wat anders als je dat in de binnenstad zou doen, waar de monumenten staan.
Ook als je leest wat de Rijksoverheid zegt over op dat gebied toelaten, om daar
beschermd stadsgezicht van te maken, dan wordt er vooral gewezen op het
stratenpatroon wat er is en er worden een paar monumenten genoemd, zoals Park
Merwestein. Ik denk dat je in deze omgeving toch goed na moet denken, gezien ook
onze opdracht die we hebben om te zorgen dat we in 2020 de C02 uitstoot 20% omlaag
hebben gebracht. Dus ik zou de wethouder toch nog eens mee willen geven, ik weet, het
is zijn bevoegdheid en wat mooi en lelijk is, daar kan je lang met elkaar over
discussiëren. Ook hebben we in het verleden natuurlijk wel de wet toegepast - ik noem
maar Bibelot die vroeger in de kerk aan de Wijnstraat zat. Dat was een Rijksmonument,
daar mocht niets aan gebeuren; dat hele gebouw van Bibelot hebben we er in gebouwd,
zodat het altijd weg kon en dat kan hier ook. Over 15 jaar zijn die panelen afgeschreven
en dan kunnen ze verwijderd worden en dan zijn er weer gewoon pannen.
De voorzitter Meneer Puik heeft iets op te merken.
Mevrouw Van der Vorm Ik wilde ingaan op de opmerking van de heer Pols. Hoe denkt u
dan, als we dan hier tegen zeggen 'misschien moet dit wel kunnen', wat dat dan verder
gaat doen misschien voor volgende gevallen, en of je dan mogelijk precedentwerking
krijgt? Want in feite is dit in strijd met de welstandsnota. Daar was ik even naar
benieuwd, hoe u dat ziet.
De heer Pols Nou, dan heb ik toen de wethouder verkeerd begrepen. We hebben daar
juist in de commissie een hele discussie over gehad en toen heeft hij ook toegezegd, ja,
zonnepanelen, die liggen over de pannen heen en de pannen blijven zitten. Het verdwijnt
weer op een gegeven ogenblik in de toekomst. We hebben wel een probleem wat we met
elkaar op moeten lossen. Die 20% halen we nooit, op het ogenblik. Zelfs met onze
nieuwe windmolens krijgen we 7%.
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De voorzitter Meneer Puik,
De heer Puik Voorzitter? Ik zou er eigenlijk voor willen pleiten dat zonnepanelen ook in
de binnenstad mogelijk worden gemaakt, mits dit geen schade aanbrengt natuurlijk aan
panden die daar staan. Wellicht moet daar een aparte procedure voor worden gevolgd,
maar ik denk dat het goed is om dat te doen. Ik hoor graag van mijn mede
commissieleden hoe ze daar over denken.
De heer Veldman Toen ik deze casus langs zag komen, moest ik eerlijk gezegd een
beetje grinniken. Excuus daarvoor, maar dat was toch het geval. Omdat onze fractie een
voorstel had ingediend, recent, om in de welstandsnota nog iets op te nemen over
satellietschotelantennes, want dat vonden wij lelijk, laat ik het gewoon maar even zo
zeggen en als verweer van de wethouder kwam daar op dat we dat vooral niet zouden
moeten willen, want de handhaving daarvan zou erg problematisch zijn en daar had hij
geen uren voor beschikbaar. Als ik dan lees dat er blijkbaar wel wordt gehandhaafd op
zonnepanelen op daken, dan vind ik dat toch vreemd. Zeker omdat ik in de stad een café
ken wat aan de buitenkant een airconditioning unit heeft zitten, wat ook in strijd is met
de welstandsnota, wat in het centrum staat. Zonder te veel op de casus sec in te gaan,
roept bij ons wel de vraag op: heeft iedereen in deze stad op dit punt nu eigenlijk wel
dezelfde rechtsgelijkheid? Want dat is wel essentieel. Als deze meneer te goeder trouw,
dat hebben we allen gehoord, zonnepanelen op zijn dak legt en hij wordt er op
aangesproken, op zich terecht volgens alle regels, dan moeten we er ook vanuit kunnen
gaan dat het voor iedereen geldt. Want anders wordt het een rommeltje. Ik zou toch
graag willen dat de wethouder op dat principiële punt reageert, want volgens mij draait
het daar wel om.
De voorzitter Dank u wel. Meneer Oostenrijk.
De heer Oostenrijk Ik ga maar even door waar ik gebleven was en dan kom ik op de
tekst van het welstandsadvies, want dat is toch enigszins merkwaardig, hoe men dat
omschreven heeft. Want zij schrijven niet van: het mag niet. Nee, zij zeggen, het aantal
en de plaatsing, daar hebben ze kritiek op. Dan kom je in de sfeer van: hoeveel
millimeter mag het schelen? Als u het mij vraagt, vind ik die dakkapelstrook veel lelijker
als de zonnepanelen, maar dit terzijde, want ik wil niet u in de problemen brengen dat de
dakkapel weg moet. Maar het illustreert met andere opmerkingen wel dat we hier op het
randje zitten en zeker niet in de rekkelijke sfeer, als ik kijk naar wethouder van der
Linden.
De voorzitter Meneer Karapinar.
De heer Karapinar Dank u wel voorzitter. Als GroenLinks kunnen wij ons helemaal
vinden in de brief van de heer Kateman. Ik wil u ook bedanken dat u een bijdrage heeft
geleverd om onze doelstelling als gemeente te behalen voor 2020, zoals meneer Pols dat
zegt, maar ook voor 2050. Met zijn allen hebben wij volgens mij de intentie om in
Dordrecht minder regels te hanteren, dus dat zou ook hier goed van pas komen. Wat
GroenLinks betreft gaat bij ons duurzaamheid boven stadsgezicht, tenzij het echt een
grote inbreuk doet, maar als ik naar de foto kijk, u zei het al, sommigen vinden het mooi,
sommigen niet: wij vinden het prachtig. Dank u wel.
De voorzitter Mevrouw van der Vorm nog.
Mevrouw van der Vorm We vinden dit een lastige discussie. Het is duurzaamheid
tegenover het beschermen van het aangezicht van één van de kwetsbaarste delen van
onze stad. Daar hebben wij twee maanden geleden bewust voor gekozen. Er is een
nieuwe welstandsnota vastgesteld, daar hebben we het met zijn allen over gehad, dat is
zo vastgesteld. Dan vind ik het eigenlijk opvallend datje eigenlijk ziet hoe het leeft en
datje dus binnen twee maanden alweer zo'n discussie treft. Ik ga mee in de woorden
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van meneer Veldman. Tijdens de bespreking van de welstandsnota hebben we het daar
ook over gehad: waar leg je de prioriteit van handhaving? Het lijkt me nu mooi om dit
aan te pakken om het daar nog eens over te hebben. Dat vinden wij belangrijk, daar
hebben we toen ook over gehad, dus het is misschien ook maar eens tijd dat we ook in
het licht in het kader van deze casus het daar over gaan hebben. Ik vind het geen
pietluttigheid, om maar even te verwijzen naar de motie. Die hebben wij wel gesteund,
maar niet met het idee dat dit daar dan onder zou vallen. Als u mij vraagt naar het
belang van die duurzaamheid: dat is hoog. Het belang van het beschermen van onze
binnenstad vind ik heel belangrijk. Daarom hebben we ook een welstandsnota gekozen
die een behoorlijk streng regime oplegt voor de kwetsbaarste delen van de stad. Dat
gezegd hebbende, begrijp ik wel de positie waarin meneer zit en vind ik het wel mooi, die
bewustwording en dat u zoveel aan uw pand wil doen om een steentje bij te dragen, dat
bewonder ik ten zeerste. Tot zover.
De voorzitter Dank u.
De heer Karapinar Voorzitter? Ik heb een vraag aan mevrouw van der Vorm. Ik kan
begrijpen dat de heer Veldman de schotelantennes erbij haalt, de handhaving. Maar ik
begrijp niet waarom u het erbij haalt, want volgens mij was de CU/SGP de enige partij
die voor die motie stemde.
De voorzitter Het lijkt me niet verstandig dat we hier een welles/nietes gaan doen over
de motie.
Mevrouw van der Vorm Ik kan hier heel kort in zijn. Mag dat? Er wordt wel een vraag
aan mij gesteld. Waar ik het over had was het algemene 'waar ga je nou op
handhaven?'. We hebben over de luifels gehad, we hebben het over verschillende dingen
gehad. We moeten gewoon eens met zijn allen een prioriteitenlijstje maken van: wat
vinden wij nu echt belangrijk, nieuwbouw? Ik noem maar wat en wat vinden wij minder
belangrijk qua handhaving? Mijn opmerking ging niet zozeer over de schotels, maar meer
over het algemene plaatje.
De heer Tiebosch Ja voorzitter. D66 ondersteunt het hele verhaal van de VVD en wij
willen best met de PvdA kijken hoe wij in onze opgave richting energieneutraal dan de
volgende stap kunnen maken dat daaraan heel de stad kan deelnemen.
De heer Kateman Wij hebben het voorstel van de welstandscommissie gekregen dat we
een ander plan moeten indienen eventueel, zodat het niet negen panelen betreft, maar
volgens de welstandscommissie maximaal twee of drie. Dus dat kan ik opnieuw indienen
en dan liggen er drie zonnepanelen. Ik dacht, misschien is dat nog aardig om in de
discussie mee te nemen.
De heer Tiebosch Voorzitter, wat ons betreft blijft het liggen zoals het nu ligt.
De voorzitter Daarom vragen we de mensen ook meestal om hier achter te gaan zitten
als ze klaar zijn. Ik denk dat ik nu het woord ga geven aan de wethouder, want die heeft
het één en ander aan vragen gekregen, dus ik denk dat die ook wel iets wil zeggen.
Wethouder Sleeking Ja, voorzitter, een dilemma, zoals sommigen terecht aangeven.
Daar waar strijdigheid is tussen enerzijds het duurzaamheidsbeleid dat vastgesteld is
door de gemeenteraad en tegelijkertijd het nieuwe welstandsbeleid, inclusief
dakenlandschap, beschermd stadgezicht in de 19de Eeuwse Schil, ook geborgd in het
bestemmingsplan, door dezelfde gemeenteraad vastgesteld. Gezien de discussie in de
gemeenteraad die recent heeft plaatsgevonden hebben wij hier ook wel enige tijd naar
gekeken, van: hoe gaan we hier nu mee om? Los van het feit dat hier geen vergunning
was aangevraagd, maar goed, dat kan gebeuren. Ik ga uit van de goede trouw van deze
meneer dat het niet bekend was, want we hebben natuurlijk ook zelf gekeken: staat die
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informatie op de website, ja die staat er op. Dus als je ziet dat je dak in feite in
aanmerking komt voor plaatsing van zonnepanelen, dan staat er ook bij dat je als je in
een gebied woont met beschermd stadsgezicht, datje dan in ieder geval
vergunningplichtig bent. Dat geldt niet in alle delen van de stad, want in veel delen van
de stad is het vergunningvrij voor het plaatsen van zonnepanelen. Er zijn ook gevallen
zelfs waar het rijksmonumenten betreft waar het plaatsen van zonnepanelen in de
praktijk toch is toegestaan, al dan niet in voorbijgaan met het welstandsadvies, maar
alleen in die gevallen waar het van straatniveau niet zichtbaar is. Want u moet zich wel
realiseren wat het effect is van een herroepping van een besluit, beleid wat u zelf heeft
vastgesteld. Als u plaatsing van zonnepanelen in het hele beschermde stadsgezicht vrij
gaat laten, dan zal het dakenlandschap dat echt waardevol is toch wel fors gaan
veranderen. Dat zal een heel ander beeld op gaan leveren, in ieder geval in de 19de
Eeuwse Schil. Want u zegt nu: u wilt een uitzondering maken voor de Schil en dan
kennelijk niet in de binnenstad. Dan moet u zich ook afvragen: welke criteria wil je dan
daar op toepassen, waarom het één wel en het ander niet. Hoe zit het dan met
monumenten? Gesteld dat dit een monument zou zijn, een gemeentelijk monument
danwel rijksmonument, zou u dan nog steeds op hetzelfde standpunt staan, of zou u dat
tot een ander besluit brengen? Als we nu hier een precedent gaan creëren, dan laten we
in feite beschermd stadsgezicht voor wat betreft het dakenlandschap los. Dat zal ook
echt geborgd moeten worden in beleid. U kunt niet van het college vragen dat wij in dit
soort gevallen allemaal gaan gedogen, want als we dit in dit geval gaan gedogen, dan
gaan andere mensen zich daar meteen op beroepen en dan ondergraven wij dus een deel
van het beleid dat de gemeenteraad zelf heeft vastgesteld. Dat vind ik zelf een lastige bij
het maken van een ander besluit op dit punt. We komen nog wel op meer van dit soort
dilemma's. We hebben het ook gehad over terrasoverkappingen, de Grote Markt en
Klandermeulen. Er wordt verwezen naar de Grote Markt: formeel is dat beschermd
stadsgezicht. Kijk je daar even rond, dan kun je je afvragen, ja, waarom hebben wij dit
tot beschermd stadsgezicht verklaard en willen wij hier dan strenger handhaven? Of
willen we eigenlijk niet zo'n punt maken van een terrasoverkapping op die plek, maar
gaan we dat dan wel doen bij de Klandermeulen op het Statenplein, waar ook strijdigheid
is met de regelgeving? We moeten denk ik gezien de regelgeving wel helder zijn naar
onze bewoners, dat we geen uitzonderingen gaan creëren die voor andere mensen dan
niet van toepassing zijn. Nogmaals, ik heb het idee dat we dit op dit moment zorgvuldig
toepassen, daar waar zichtbaarheid vanaf het straatniveau in het geding is. Het verbaast
me trouwens wel dat de welstandscommissie dan kennelijk komt met een soort van
compromis van 'drie mogen dan wel, en vijf of zeven mogen weer niet', dus daar ga ik
ook weer graag het gesprek aan met de welstandscommissie, want dan creëer je zelf
onduidelijkheid volgens mij die je niet wil. Want we komen daarmee gewoon op een
hellend vlak. Eigenlijk als een meerderheid van de gemeenteraad een herziening wil van
het beleid zoals we dat hebben vastgesteld, dan zou je dat toch eigenlijk opnieuw
moeten borgen, ofwel in de status van beschermd stadsgezicht, dan wel in de
welstandsnota als de balans doorslaat naar duurzaamheid in plaats van beschermd
stadsgezicht. Gezien de discussies die we de afgelopen jaren gevoerd hebben, ben ik in
ieder geval overtuigd van de waarde die ook de meerderheid van de gemeente toekent
aan de monumentenstatus en aan beschermd stadsgezicht. Ik heb ook graag voordat wij
de definitieve beslissing op bezwaar hebben genomen, de discussie vanavond afgewacht,
want uiteindelijk gaat de raad er over en is het college gehouden aan uitvoering van het
beleid wat door de raad is vastgesteld.
De voorzitter Meneer Tiebosch.
De heer Tiebosch Voorzitter, bent u dan niet bang dat er zo meteen, ik zal maar
zeggen, niet onder leiding van de heer Veldman, maar er zullen veel mensen in de stad
ons nu allemaal met voorbeelden confronteren en zeggen: en dit dan, en dat dan? Hoe
gaat u daar dan mee om?
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De heer Sleeking Meneer Tiebosch, dat is altijd een lastige. Er zijn mensen die formeel
altijd heel braaf een bouw van een schuurtje in hun voortuin aanvragen. Dan constateren
wij dat dat niet mogelijk is, gezien het bestemmingsplan, dus dan kan er geen
vergunning worden afgegeven. Als mensen dan verwijzen naar situaties elders in de
straat waar al een paar van dit soort schuurtjes staan, ja, zijn wij dan gedwongen om
daar meteen op te handhaven zolang het ons niet gevraagd wordt? Of moeten we dat bij
een volgende reparatie van het bestemmingsplan op een andere manier gaan regelen? Er
zijn legio situaties in onze stad - als je met een vergrootglas hier doorheen gaat, dan
geef ik u op een briefje datje honderden situaties kunt aantreffen waar sprake is van
strijdigheid met al dan niet welstandsbeleid, al dan niet met bestemmingsplannen. Wij
voeren niet overal actief beleid op; eigenlijk vaak op een soort van piepsysteem. Ik weet
niet precies hoe dit geland is bij de gemeente, hoe het is binnengekomen bij de
Omgevingsdienst, maar vaak gaat dat met een piepsysteem. Mensen geven signalen.
De heer Pols Voorzitter, u zegt het echt: alleen als er wat is, als de omgeving klachten
indient, dan gaan we wat doen. Ik kan me niet voorstellen dat hier de omgeving klachten
heeft ingediend, want het is alleen maar een vlak. Dat ten eerste. Ten tweede vind ik het
welstandsadvies wat er bij zit, dat zegt gewoon: je mag drie schermen neerleggen. Dan
denk ik: ja, dan laten ze wel drie schermen toe en acht niet. Dat vind ik ook bijzonder.
Dan de laatste. Op dat moment, toen ze de aanvraag hadden gedaan, ik weet niet
wanneer ze de aanvraag hadden gedaan, was dit nog geen wet hier in Dordt. Het kwam
er aan, maar dat wil ik niet aanvoeren, maar aan de andere kant zeg ik: u hebt zelf
aangegeven, ik wil daar soepel mee omgaan. Nou we het eerste hebben, zegt u gewoon
keihard: het kan niet, ondanks dat de welstand zegt, we mogen drie panelen toepassen.
Ik begrijp het niet.
De voorzitter Ik zou de overige deelnemers in de commissie toch willen vragen om niet
al te hard te gaan zitten praten, want het is ontzettend moeilijk als er één aan het woord
is en ik hoor ergens anders nog een andere discussie. De wethouder.
Wethouder Sleeking Voorzitter, ik weet niet precies wanneer we het laatste
bestemmingsplan Schil hebben vastgesteld, dat is in ieder geval in de vorige periode
geweest. Daarin zat ook de aanvulling van beschermd stadsgezicht voor een groot deel
van de Schil. Dat zal om en nabij 2012-2013 geweest zijn, maar dat is zo na te zoeken
op de website, denk ik. Het zal ongetwijfeld ook te achterhalen zijn wanneer die
informatie op de website met zonnepanelen is geplaatst in het systeem, maar bij navraag
is mij in ieder geval bevestigd dat die informatie er nu duidelijk op staat. De heer Pols
dwingt mij om ongehoorzaam te zijn aan beleid dat de gemeenteraad zelf heeft
voorgesteld. Dat is het lastige.
De voorzitter Oh jee. Meneer Pols.
De heer Pols Dat vraag ik helemaal niet. Ik wijs de wethouder er heel goed op dat hij
zelf toegezegd heeft dat hij er naar kijkt en dat hij daar soepel mee om zou gaan, want
hij vond het zelf een heel moeilijk probleem. Als ik dan zie: uw adviseurs zeggen drie
zonnepanelen mogen wel, zes niet, dan zeg ik, nou, waar zijn we met elkaar nou mee
bezig? Verder wil ik u er op wijzen, als u het rijksbeleid leest waardoor wij beschermd
stadsgezicht zijn, dan wordt er zuiver gesproken over het stratenprofiel en de
monumenten die er zijn. Er wordt niet gesproken over de dakvlakken. Om eerlijk te zijn:
ik vind die dakvlakken ook wat minder belangrijk. Ik vind wel dat we de woningen in
stand moeten houden en dat we de voorgevels zo houden. Maar Kunstmin hebben we
ook uitgebreid, voorzitter.
Mevrouw van der Vorm Mag ik nog even inhaken? Als u dit allemaal vindt, waarom
heeft u dan die welstandsnota vastgesteld?
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De heer Pols Wij hebben toen ook zuiver aangegeven in onze woordvoering, tot twee
maal toe: gaan we daar soepel mee om? Een dat is ons eigenlijk toegezegd. Natuurlijk
kijken we daarnaar, en nu het eerste geval is, doen we gelijk dat er niets mag.
Mevrouw van der Vorm Maar het belang van die dakvlakken - goed, dat het meer gaat
dan alleen om het historisch stratenpatroon, ook in de 19de Eeuwse Schil, dat staat ook
gewoon in de welstandsnota, en dat hebben we ook met zijn allen vastgesteld.
De heer Pols Dat zeg ik ook, maar ik heb impliciet gezegd wat het rijksbeleid is waardoor
we het geworden zijn. We zijn door het rijksbeleid beschermd stadsgezicht geworden.
Gelukkig heeft de minister besloten om het nooit meer toe te passen verder, want het
geeft alleen maar ellende.
De voorzitter Meneer Karapinar.
De heer Karapinar Allereerst wil ik zeggen dat ik blij ben dat we het op dit punt met de
VVD helemaal eens zijn. De wethouder zegt: de gemeenteraad stelt het beleid vast. Dat
klopt, we hebben de welstandsnota ook vastgesteld, en dezelfde welstandsnota zegt: drie
mogen wel. Als er drie mogen, dan denk ik: waarom dan ook geen zes?
De heer Oostenrijk Dat zegt de welstandsnota helemaal niet.
De voorzitter Dames en heren, niet allemaal tegelijk en als u het niet erg vindt, als het
zo'n gekakel wordt, denk ik dat het tijd wordt om af te ronden. Wie kan er niet buiten
nog een opmerking? Meneer Puik.
De heer Puik Voorzitter, ik wil toch nog wel een opmerking maken naar de wethouder.
Hij gaf zelf aan, als we dit toelaten is het een precedentwerking. U geeft in uw
voorbeelden al aan over de Grote Markt, over het Statenplein, dat daar ook dingen zijn
die niet helemaal kloppen met het beschermd stadsgezicht. Daar is niet op gehandeld, of
niet altijd. Dan denk ik, waarom bij de ene wel en bij de ander niet? Ik zou toch willen
vragen of dat artikel over die zonnepanelen op daken, of we daar toch nog eens een keer
uitgebreid over kunnen spreken, ook voor de binnenstad. Dan gaat het mij niet zozeer
om de rijksmonumenten, want daar kan ik me nog heel veel bij voorstellen, maar voor
alle andere panden, ik zou het toch nog wel eens nader met elkaar over willen praten.
Want anders krijgen wij bij elk zonnepaneel in de stad dit soort discussies en volgens mij
moeten we dat met elkaar echt niet willen.
De heer Vroon Kijkend naar wat meneer Puik zegt: het is natuurlijk wel de toekomst dat
we als het goed is met die zonnepanelen aan de slag gaan, ook in de binnenstad. Dus ik
denk dat we het daar inderdaad nog met elkaar over moeten hebben. En kan de
welstandsnota mij ook uitleggen wat dan het verschil tussen die negen en die twee
zonnepanelen is, waarom dat daar die keus voor is gemaakt?
De voorzitter Goed, ik denk dat we het hier bij moeten laten voor vanavond. Ik zou
zeggen, ga eens kijken in Noord-Duitsland. Daar kom ik regelmatig en op alle statige
herenboerderijen liggen de daken helemaal vol met zonnepanelen.
De heer Puik Misschien kan de wethouder nog wel even reageren en ik wil ook eigenlijk
wel weten van de wethouder wat er met deze casus precies gaat gebeuren.
De voorzitter Dan is het laatste woord aan de wethouder.
Wethouder Sleeking Voorzitter, ik stel vast dat er in ieder geval geen hele brede
meerderheid is in de raad die er vanavond voor pleit om voorbij te gaan aan het
welstandsbeleid. De voorbeelden die de heer Puik nog aangeeft, zowel op de Grote Markt
als op het Statenplein, die zijn in bespreking, dus die komen ook ongetwijfeld nog een
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keer terug. Nogmaals: als de meerderheid van de raad vindt dat het beleid moet worden
aangepast, dan zal dat volgens mij via een initiatiefvoorstel via de raad moeten worden
geleid om vast te stellen dat u duurzaamheid voorrang wil geven op beschermd
stadsgebied, in ieder geval op dit punt. We hebben ook de hele discussie gehad over de
kleur van een gevel, ook een beschermd stadsgezicht. Daar is uiteindelijk ook op
gehandhaafd. Dus u kunt al die al gevallen weer eens opnieuw gaan wegen.
De heer Veldman Ik wil toch misschien een creatieve geste doen. Zo meteen spreken
we over de Dordtse Kil IV, waar misschien een heel zonneveld wordt aangelegd. We
spreken nu over allemaal individuele daken met twee, vier, zes of negen van die panelen.
Zou het nou niet een idee zijn om alle bewoners van de Schil en de binnenstad die graag
zonnepanelen op hun dak willen, dat die niet op hun dak worden gelegd, maar elders in
de stad, gebundeld op één centrale plek? Dan hebben we toch twee vliegen in één klap.
De heer Groeneweg En de windmolens ook meteen.
De voorzitter Neem me niet kwalijk, maar per onderwerp hebben we één woordvoerder.
De heer Groeneweg Ik had zo'n goed idee. Die grond op Kil 4 raken we voorlopig niet
kwijt, dus zo gek vind ik dat idee niet.
De voorzitter Bij deze; waarvan akte. We houden er mee op voor nu. Iedereen weet
wat die doen moet?
De heer Puik Ik wil eigenlijk nog wel even weten wat de wethouder met dit specifieke
geval gaat doen.
Wethouder Sleeking Voorzitter, ik neem het even terug en ik zal de raad laten weten
wat het besluit van het college zal zijn in deze procedure.
De voorzitter Zo voldoende? Goed zo. Dan is het ondertussen half tien. We hebben nog
een flink aantal onderwerpen te gaan, althans qua tijdsduur, maar omdat we toch al een
kwartier later zijn dan gepland denk ik dat we misschien even tien minuten pauze
moeten nemen voor een bak koffie en misschien iets anders nog. Tien minuutjes.
Schorsing
De voorzitter Zijn we er weer helemaal klaar voor? Dan gaan we weer vrolijk verder. De
WDO, bespreken van het voorontwerp van de bestemmingsplannen staat hier in mijn
agenda.
6. RAADSIN FORMATIE BRIEF OVER DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA WDO
EN ONTWERP MER EN VOORONTWERPBESTEMMINGSPLANNEN DORDTSE KIL IV
EN RIJKSWEG A16-N3 (1597147)
De voorzitter We hebben vanavond drie insprekers in totaal, en twee op dit onderwerp.
De heer Pols Voorzitter, we krijgen toch ook een presentatie, of heb ik dat mis?
De voorzitter Na de insprekers. Meneer Ton is als eerste. U mag daar plaatsnemen. Ook
u heeft vijf minuten en aan uw blaadje te zien gaat dat wel lukken.
De heer Ton Goedenavond geacht college, aanwezigen. Namens Milieudefensie
Drechtsteden mag ik een enkel woord tot u spreken, maar ook namens mijzelf als
ervaringsdeskundige. Ik woon in het laatste huis van de Dubbeldamseweg Zuid, het
dichtst bij de rondweg, de N3. Toen de rondweg destijds net in gebruik genomen werd
was ik trots op deze weg, die bedoeld was om het verkeer in de stad te ontlasten. In drie
minuten naar Sterrenburg; een sensatie. De randweg was destijds aangelegd conform en
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normeringen van die tijd en volgens de berekeningen van de verkeersintensiteit. Maar
zelfs als er nu niets zou veranderen, dan voldoet de N3 niet meer aan de normeringen.
De weg is in zeer slechte conditie, klapperende wegdelen, slecht asfalt, enzovoort. Zelf
heb ik al jaren eerder met de gemeente onderhandeld en toegegeven werd dat er groot
onderhoud gepleegd zou moeten worden. Met de plannen voor de Dordtse Kil die nu op
tafel liggen, komen er nieuwe toe- en afritten voor een betere doorstroming van het
verkeer op de N3. Dit ook om files te voorkomen. Wij maken ons grote zorgen. Door de
grotere verkeersintensiteit, gesproken wordt over een toename van 15 tot 20%,
betekent dit ook een toename van luchtverontreiniging en geluidsoverlast. En niet te
vergeten: de verkeersveiligheid komt in het geding. Er gebeuren al steeds meer
ongelukken op de rondweg. Daarom pleiten wij bij dit plan ook voor een grondige aanpak
van de renovatie van de rondweg zelf. Stil asfalt, geluidschermen en last but not least:
een maximum snelheid van 80 kilometer per uur. Over dit laatste gegeven hebben we in
juli aan wethouder van Milieu Henk Mirck een petitie aangeboden. Over deze maximum
snelheid van 80 kilometer per uur wordt al jaren gesteggeld en steeds wordt de
verantwoordelijkheid weggeschoven. Waar in andere steden deze snelheid, notabene
dwars door een stad, al heel normaal en geaccepteerd is, wordt er in Dordrecht gesteld
dat dit niet kan. De weg is van Rijkswaterstaat, van de provincie of wat voor flauwekul
dan ook. Van wie de N3 ook is, de omgeving is van ons en daar gaat het volgens mij om.
Dank u wel.
De voorzitter Dank u wel. Heeft er nog iemand een vraag voor meneer Ton? Mevrouw
van den Bergh.
Mevrouw van den Bergh Ik had even een vraag, want u zei: het heeft nogal wat
consequenties die af- en toeritten, maar met een scherm, stil asfalt en 80 kilometer, daar
hebben we het hier al een keer eerder over gehad - wij willen dat ook, die 80 kilometer,
vang je een heleboel af. Dan gaat u wel akkoord met de nieuwe aanpak van deze wegen.
De heer Ton Als dat er in meegenomen wordt wel, ja. Misschien is dit wel een doel om
eindelijk ons verlangen een keer... dat dat er komt, 80 kilometer.
De voorzitter Meneer Oostenrijk nog een nabrandertje.
De heer Oostenrijk Ja, voorzitter. De inspreker rept over zijn woonsituatie aan de
Dubbeldamseweg Zuid. Alleen, het onderwerp waar we het straks over gaan hebben, dat
betreft, als het gaat over de relatie met de N3, de aansluiting met de A16. Ik ben even
de relevantie kwijt wat dat heeft te maken met de snelheid op de N3. Dat is op zich wel
een relevant punt, maar ik kan hem niet koppelen aan het onderwerp wat we straks gaan
bespreken.
De heer Ton Nou, ik wel een beetje. Want gesproken wordt over een toename van de
verkeersintensiteit van 15 tot 20%.
De heer Oostenrijk Nou, dan is er extra aanleiding om die stagnatie die we nu hebben
tussen N3 en de A16, te verbeteren, want er is niets vervuilender dan stilstaand verkeer.
De heer Ton En verkeer dat harder rijdt dan 80 op die weg.
De heer Oostenrijk Maar daar gaat dit onderwerp nu niet over.
De heer Ton Nee, maar wij pleiten voor een totale renovatie van de totale N3.
De voorzitter Verder nog iemand die iets kwijt wilde hierover? De heer Tiebosch.
De heer Tiebosch Voorzitter, we hebben met elkaar afgesproken als wij insprekers
hebben in deze commissie, dat de mensen de gelegenheid krijgen om vijf minuten wat te
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vertellen en vervolgens krijgt de commissie de gelegenheid om nog een aanvullende
vraag te stellen, of nog iets ter toelichting. Wat ik nou vanavond een paar keer zie
gebeuren: dan gaat men in discussie met de inspreker en dat is echt niet de bedoeling.
Ik wil u echt verzoeken dat u daar op gaat handhaven en dat we daar dan de volgende
keer met een discussie over onze evaluatie...
De voorzitter Nou ja, dan gaan we meneer Oostenrijk weer de mond snoeren.
De heer Tiebosch Als dat niet zo is, dan gaan we dat vervolgens ook als beleid, dan mag
dat bij iedereen.
De voorzitter Vooralsnog wilde ik daar maar geen beleid van maken. Maar het is wel zo,
meneer Oostenrijk, het is inderdaad een feit dat het moment bedoeld is om aanvullende
vragen te stellen aan de inspreker. Die meneer heeft er natuurlijk in principe niets mee
te maken of u dat kunt koppelen aan een onderwerp straks. Daar ging het dus even niet
om. Daar heeft meneer Tiebosch wel gelijk in. Dat gezegd hebbende denk ik dat het tijd
is voor de tweede inspreker. Dat is meneer Stehouwer.
De heer Stehouwer Voorzitter, dank u wel voor de gelegenheid om even in te spreken
inzake Dordtse Kil IV. Geachte commissie, voor u zit iemand die ooit in 2014 een indiener
was van een zienswijze rondom Dordtse Kil IV. Ik ben lid van het platform Duurzaamheid
Dordrecht en ik ben registeraccountant. Er zitten dus drie facetten aan deze persoon die
u even in gedachten moet nemen als ik mijn verhaaltje aan u presenteer. Ik heb
gisteravond een uitnodiging gekregen om hier in te spreken. Het is eigenlijk onmogelijk
om alle stukken die u al heeft gezien door te nemen, tot op dit moment. Dat begrijpt u.
Ik heb een paar dingen uit de Raadsinformatiebrief van 10 november gehaald. 10
november heeft u hem gehad, zo is die gedateerd. Vandaag is het 17 november. Het
typeert precies waar wij als Platform Duurzaamheid voor zitten. Stukken komen heel erg
laat, of komen nooit. We krijgen heel laat de gelegenheid om in te spreken, maar
daarover straks meer. Wat ik aantrof in de Raadsinformatiebrief is het volgende; ik heb
er twee dingen uitgehaald. De ambitie voor Dordtse Kil IV is eerder vastgesteld,
namelijk: ontwikkel Dordtse Kil IV tot een aantrekkelijk, duurzaam en hoogwaardig
bedrijventerrein. Om dat duurzaam gaat het ons natuurlijk vooral, en het tweede wat ik
eruit heb gepikt: het is belangrijk te constateren dat we in het huidige proces nog steeds
opereren binnen de eerder door het college en uw raad vastgestelde kaders. Ik heb geen
tijd gehad om naar die kaders te kijken, maar wat ik nu juist mis, dat zijn die kaders. De
laatste zin namelijk die ik hier net voorlas uit de Raadsinformatiebrief maakt mij en ik
hoop, nee ik hoop niet, ik verwacht eigenlijk ook u, argwanend. Waarom moet deze zin
opgenomen worden in een Raadsinformatiebrief? Het is immers niet de taak van de
opstellers van de Raadsinformatiebrief om te constateren dat binnen de door de raad
vastgestelde (duurzame) kaders wordt geopereerd, dat is nu juist bij uitstek onderdeel
van de controlerende taak van de raad, van u als commissie en niet van degene die de
Raadsinformatiebrief opstelt. Dus ik verwacht als accountant, als ik tegen controleren
aankijk, dat u die controlerende taak uitvoert en die uitspraak doet: het past binnen onze
kaders. Mijn vraag is daarom: heeft de raad gecontroleerd dat alle overlegde plannen,
zoals ze nu beschikbaar zijn, nog steeds binnen de door de raad vastgestelde kaders
passen en hoe heeft zij daar verantwoording over afgelegd aan de burgers van
Dordrecht? Dat mis ik ook heel erg vaak. Je kunt wel deelnemen aan discussies, je kunt
naar de raadsvergaderingen toe gaan, maar je ziet eigenlijk nergens, nooit de
standpunten van de raad, zeker niet als het gaat over duurzaamheid. Voor mij is het ook
een vraag hoe de raad haar controletaak efficiënt kon en kan uitvoeren. Ik heb een
suggestie voor u. U kunt dit volgens mij eenvoudig oplossen door het volgende. Leg de
informatiebrief terug bij de opsteller en laat in de Raadsinformatiebrief de door u
vastgestelde kaders opnemen aan het begin van de brief, zodat het voor u gemakkelijk
wordt uw controletaak uit te voeren en voor een burger gemakkelijk wordt om te
begrijpen hoe één en ander in elkaar steekt: kaders, plannen en de reactie van de raad.
De volgende vraag gaat over de procedures die gevolgd worden. Ik noem u een paar
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feiten. In december 2014 hebben allerlei belanghebbenden hun zienswijze kunnen geven
over de plannen. In juni 2015 hebben ze antwoorden gehad met veel open einden. U
heeft daar kennis van kunnen nemen, want ik heb gezien dat het in de stukken zit.
Daarna is niets meer van de gemeente vernomen. Het Platform Duurzaamheid is tot op
dit moment niet betrokken bij de formulering van de uitgangspunten voor de duurzame
ontwikkeling van Dordtse Kil IV. Ik moet overigens wel zeggen: eind november zijn we
uiteindelijk uitgenodigd voor een ambtelijk overleg om te praten over een visie die het
platform heeft, een visie, in schetsen en hoofdlijnen over hoe je duurzaamheid zou
kunnen toepassen binnen Dordtse Kil IV. Dat was mijn verhaal.
De voorzitter Dank u wel. Heeft één van de commissieleden nog een aanvullende
vraag? Meneer Oostenrijk durft niet meer, maar mevrouw van den Bergh wel.
Mevrouw van den Bergh Een hele korte vraag. U zegt, hoe toetsje nou die kaders, daar
moet veel meer duidelijkheid over komen. Daar kom ik straks wel op terug in de
woordvoering over de windenergie. Maar u zegt, wij zijn eigenlijk nooit betrokken, maar
ik begrijp van u dat u, dan wel misschien ter elfder ure, maar dat u nu wel uitgenodigd
bent voor een gesprek. Hoe is dat tot stand gekomen?
De heer Stehouwer In juni hebben wij op enig moment de gelegenheid gekregen om in
een ambtelijk overleg bij elkaar te komen. Toen was er helaas geen ruimte binnen de tijd
die stond voor de vergadering, over Dordtse Kil IV te praten, behalve over energie. Maar
energie is slechts één factor in de hele duurzaamheidsdiscussie. Vervolgens bleef het stil
en vervolgens hebben we in een overleg met wethouder van der Linden gezegd: we
willen nu toch echt een keer aan tafel, want we lopen steeds achter de feiten aan. We
lopen sowieso al achter de feiten aan, maar dit wordt alleen maar erger, dus we willen
aan tafel. Ik heb het idee dat het nu geregeld is en dat we dus nu in ambtelijk overleg
terechtkomen om onze visie te kunnen geven. Zo zijn de feiten.
De voorzitter Dank u wel. Dan mag u de microfoon uitzetten. Goed, dat was het? Ik heb
begrepen dat de wethouders hier verder niet op willen reageren, maar ik geef wel het
woord aan wethouder Mos voor de presentatie.
Wethouder Mos Dank. Presentaties houden we in de regel niet, maar het leek me goed
om de context nog even te schetsen, want we hebben het hier over het bestemmingsplan
en een mooie effectrapportage, maar daar gaat een proces aan vooraf. Een korte
terugblik. We zijn hier met elkaar al heel lang over in gesprek. Er zijn ook al diverse
besluiten genomen. Het afgelopen jaar hebben we al diverse raadscommissies gehad
over onderwerpen die hiermee samenhangen. We hebben het vandaag over de
bestemmingsplannen, maar u heeft, zoals u kunt zien, eerder al een grondexploitatie
vastgesteld, we hebben het over de marketing gehad. Het knooppunt A16-N3 met
Rijkswaterstaat, hier overigens ook aanwezig. De uitgangspunten, integraal en gedegen.
In samenwerking met Rijkswaterstaat en de belanghebbenden is veel gecommuniceerd;
of dat altijd genoeg is moeten we achteraf constateren. Wat zijn daarbij zoal
uitgangspunten geweest, wat is daar opgeleverd? Uitgangspunten in het
bestemmingsplan. Niet alleen een hoofdopzet, de bestemming, windmolens. Dat houdt
de gemoederen ook al bezig, heb ik vandaag op Twitter kunnen lezen. Geen zelfstandige
kantoren, één van de uitgangspunten. Bouwhoogtes zijn opgenomen, detailhandel willen
we daar niet. Daar is soms best vraag naar, ook op Kil III, maar dat ondermijnt je
reguliere detailhandelsvoorzieningen. Een facility point, goed Nederlands voor een
pompstation, zo noem ik het altijd maar. Een facility point, je kan er niet alleen je tank
vol gooien, je kan misschien ook een nieuwe set banden er onder laten leggen, al dan
niet een bal gehakt eten of een kop koffie drinken. Groenzone Wieldrechtse Zeedijk; dat
is een serieus vraagstuk rond die Wieldrechtse Zeedijk, waar ook bij Kil III destijds
richting de omwonenden compensatie is geboden in de zin van een zone achter hun
woningen, of voor hun woningen, zodat ze minder last hebben van de
gebiedsontwikkeling. Transberg was één van de uitgangspunten. Kunnen we die
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vervuilde locatie nog benutten om er iets mee te doen in het kader van duurzaamheid?
Duurzaamheid staat daar genoemd. Er is door de inspreker gezegd, er zijn weinig
uitgangspunten. Die zijn er wel degelijk. Het voert te ver om die nu hier te
bediscussiëren. Waterhuishouding is één van de aspecten, energie is langsgekomen,
BREEAM-certificering voor bedrijven die een bepaald kwaliteitsniveau bedrijfsterrein
willen en anders gewoon niet komen, en één van de kaders die is meegegeven, het
onderwerp financiën. Dat zat eerder al in de grondexploitatie en ook in het project zelf.
Waarom liggen er nu twee bestemmingsplannen voor en hoe hangt het samen? Niet
alleen Kil IV, maar ook voor de rijksweg A16 en de parallelstrook is een bestemmingsplan
nodig en we hebben dat gecombineerd in een milieu effectrapportage. Die heeft u
allemaal kunnen lezen en volgens ons is er op het gebied van de milieu effectrapportage
geen belemmering voor de ontwikkeling van Kil IV, los van wat u daar politiek van
oordeel over bent. In hoofdlijnen nog de planning; een vooruitblik voor het komende
jaar. We hebben een aantal dingen wat in tijd opgeschoven, eerder met elkaar over
gehad, risicomanagement. Begin nu zo laat mogelijk met een aantal onderwerpen. Onder
andere de verwerving is daar langs gekomen, de contractvorming. Rijkswaterstaat gaat
volgens mij richting aanbesteding. De detaillering is in ieder geval op orde; dat was ook
één van de randvoorwaarden die u meegegeven heeft. Hoe dan ook gaat het knooppunt
aangepakt worden. Dat betekent dat wij het planologisch proces nu moeten doorlopen
om de infra te kunnen aanleggen en die infra is weer nodig om ook in het gebied te
kunnen komen. In zekere zin zijn die twee aan elkaar gekoppeld en ook in financiële zin,
in de onderliggende grondexploitatie. Een aantal producten die u nog tegemoetkomen.
De uitgiftestrategie, maar ook de marketingstrategie. Daar zijn we al mee bezig, maar
eerst moeten we het planologisch proces doorlopen, willen we verder kunnen en daar
hebben we het vanavond over. De heer Veldman heeft namens de Christenunie nog een
aantal technische vragen gesteld. Ik heb u als het goed is, in ieder geval de
fractievoorzitters de beantwoording doorgestuurd. Dat leek me relevant voor de
beraadslaging alhier. Want het betreft een integraal onderdeel van het project Westelijke
Dordtse oever, waarbij een aantal dingen ook contractueel aan elkaar geknoopt zijn. Dat
maakt dit een boeiend, maar ook buitengewoon lastig dossier. Ik wou eigenlijk
voorstellen om richting de inhoudelijke behandeling van dit bestemmingsplan te gaan,
maar het leek me goed om de context even te schetsen, van: wat is er al op u
afgekomen, wat gaat er nog op u afkomen en hoe hangt het samen, zowel op financiële
als in inhoudelijke zin? Dank.
De voorzitter Dank u wel. Ik moet even iets rechtzetten. Ik zei daarnet dat ik begrepen
had dat de wethouders hierop niet wilden reageren, maar het is de afspraak dat ze niet
reageren op insprekers. Dat wilde ik toch even gezegd hebben, want anders zet ik ze
neer als 'ze willen niet' en dat is dus niet zo. Dank u wel. Wie wil hierover iets zeggen,
vragen, iets kwijt? Als iedereen het allemaal voor kennisneming aanneemt, dan zijn we
heel gauw klaar.
De heer Oostenrijk Voorzitter, ik lees in de Raadsinformatiebrief een aantal zinnige
zaken voor wat betreft de uitgiftestrategie: geen kavelfabriek, flexibele uitgifte, geen
kleinschalige gebruikers. Dat kan ik me allemaal voorstellen, datje dat heel flexibel gaat
oppakken. Alleen, als ik dan de notitie van Haskoning doorlees, en dan kom ik op pagina
40 een prachtig stedenbouwkundig plannetje tegen, dan kom ik toch een beetje met de
vraag: in een bepaalde strook zit ook kleinschalige ontwikkeling, zelfs met de
woonfunctie zit er in verweven. Dan kom ik tot de vraag hoe zich dat dan verhoudt met
eigenlijk de doelstelling in de Raadsinformatiebrief, die juist flexibiliteit aangeeft en geen
kleinschalige ontwikkeling. Dat vraag ik om twee redenen. Omdat in de tekening en ik
weet niet welke status die tekening heeft, maar in dat stedenbouwkundig plan staan heel
nadrukkelijk allerlei kleine kavels getekend, waarbij je de indruk hebt dat er dan ook de
flexibiliteit om die uit te wisselen naar grotere percelen, dat je jezelf daarmee mogelijk in
de vingers snijdt. Dat intrigeert me en ik zou graag daarover een reactie van de
wethouder willen horen hoe zich dat met elkaar verhoudt, nog los even van de vraag of
de dichtstbijzijnde kleinschalige ontwikkeling/mogelijkheid tot bewoning zich verhoudt tot
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de dichtstbijzijnde windmolen. Want we hebben van zeven tot acht een aantal technische
zaken meegekregen, onder andere 500 meter slagschaduw, et cetera. Ik hoor graag de
reactie van de wethouder.
De heer Karapinar Dank u, voorzitter. Wij willen dat Dordtse Kil IV een aantrekkelijk
duurzaam hoogwaardig bedrijfsterrein wordt. Het woord duurzaam, dat hebben de
insprekers ook al aangegeven. Als we naar de stukken kijken, staat er onder andere dat
het gestalte krijgt via een BREEAM-certificering. Is in voorbereiding, staat er achter en
een energievisie. Dat is in concept gereed. Wij vinden het jammer dat het er niet
uitspringt; de duurzaamheid springt er nog niet uit. Dat heeft ook te maken natuurlijk
met het volgende punt over die windmolens. Er komen vier windmolens. We hebben net
voor deze bijeenkomst een technische presentatie gekregen. Daar hebben we gezien dat
er een vijfde, vijf op een rij, zeg maar, en mogelijk eigenlijk ook vier erbij komen, maar
de wethouder heeft aangegeven dat er gekozen is voor vijf. Als GroenLinks vinden wij,
als je hoge ambities hebt en windenergie is de belangrijkste speler, dan vinden wij het
een gemiste kans dat we er op de Dordtse Kil IV maar vier krijgen, of misschien vijf. De
inspreker, volgens mij was het de heer Ton van Milieudefensie, heeft ook aangegeven dat
de reconstructie van N3/A16 leidt tot meer verkeer en hinder op de N3. Er is nu al te veel
herrie en te veel fijnstof. Als Dordtse Kil IV doorgaat, zijn maatregelen nodig voor
geluidsbeperking en terugdringen van de uitstoot. Als GroenLinks pleiten wij voor onder
andere groene geluidsschermen en uiteraard: de oproep voor 80 kilometer zone kunnen
wij ondersteunen. Een vraag aan de wethouder: is wel in Drechtstedelijk verband ook,
het staat nog niet echt op agenda, maar een 80 kilometer zone ook bespreekbaar? Daar
wil ik graag een toelichting op. Dank u wel.
De voorzitter Meneer Veldman.
De heer Veldman Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wil een aantal punten aanstippen. Het
eerste betreft de fasering. We hebben het daar eerder ook over gehad en toen heeft mijn
fractie ook aandacht gevraagd daarvoor. Wij volgen op zich wel de redenatie van het
college in de stukken dat de hoofdweg, dus de doortrekking van de Aquamarijnweg, dat
dat een soort essentieel element is in het geheel. Maar wat wij toch nog een beetje
missen en ik wil echt de aandacht daar echt op richten, is, als we dat dan aangelegd
hebben en het gaat per saldo toch nog wel enkele tientallen jaren duren voordat daar
allemaal bedrijven zijn, wat gaan we dan in de tussentijd met al die gronden doen? Hoe
zorgen we ervoor dat het gebruik ervan, op welke manier dan ook, nuttig is en als het
even kan, misschien ook nog wat oplevert? Agrarisch gebruik of zonnepanelen erop, nou,
een beetje creatief graag. Want ik zie dat namelijk ook wel als, mocht de hele
planontwikkeling uiteindelijk toch niet zo voorspoedig gaan als we eigenlijk nu hopen,
laat ik het maar even zo formuleren, dan moet er ook een soort, nagedacht kunnen
worden over een plan B invulling van die gronden. Voorzitter, daar heel graag nog
aandacht voor. Dan hebben wij eerder ook aandacht gevraagd om echt een duidelijke
focus te kiezen voor welk type bedrijven we op deze locatie willen hebben en dan kom ik
het woord logistiek ontzettend veel tegen in dit stuk. Logistiek is goed zolang het niet
alleen maar dozen schuiven is, zeg ik dan maar even heel simpel. Graag daar ook een
toezegging op van de wethouder. Ook als er gewerkt wordt aan een marketingplan, dat
we daar echt goede keuzes in maken, want in de stukken die nu voorliggen wordt al wel
een keuze gemaakt in de kavelgrootte en dat werkt dan toch ook inperkend voor
bepaalde bedrijven, of juist stimulerend voor een aantal bedrijven. Ik verbaas me daar
een beetje over dat we de kern van: welke bedrijven willen we nou hebben, dat is voor
mij uiteindelijk nog niet scherp, maar we kiezen wel al voor een bepaalde inperking van
de kavelgrootte, waarmee je dus uiteindelijk ook ai aan het kiezen bent. Voorzitter, dan
ons laatste punt. Dat betreft de historische waterlopen die in het gebied zijn. Die gaan
met dit plan volledig verloren, tenminste als ik de tekeningen goed heb geïnterpreteerd.
Wij vroegen ons toch ook in dat kader ook wel een beetje af of dat ook niet gewoon
onder duurzaamheid valt en of daar nog iets aan te doen is.
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De voorzitter Dank u wel. Meneer Tiebosch.

De heer Tiebosch Ja, wat betreft die milieucategorie sluit ik me aan bij de woorden van
Veldman. Ik vind ook dat het niet heel helder in dat stuk staat. Ik kom ergens ook een
scenario 4.2, milieucategorie 4.2 tegen. Als je dan gaat kijken naar de definities: over
wat voor soort bedrijven hebben we het dan, dan hebben we het bijvoorbeeld over een
verwerkingsfabriek vleesafval, of een visverwerkingsbedrijf, of een betonfabriek of een
verf- en lakkenfabriek en dan is het maar de vraag of dat, als je vanaf anderhalve
hectare daar gaat uitgeven, of dat past. Maar verder vinden wij ook, als het dan gaat
over kaders: wij zouden toch niet graag in die discussie blijven hangen zoals die door de
heer Sas op de avond van de inspraak naar voren is gebracht. In ieder geval, zo kwam
dat bij ons over in zijn woorden, dat hij zegt: eigenlijk heeft het havenbedrijf Rotterdam
zo'n behoorlijke vinger in dit plan. Die bepaalt eigenlijk dat, wat allemaal in Rotterdam
niet mag, dat moet dan daar maar gebeuren. Het zou wel fijn zijn als het college daar in
ieder geval iets concreets, ook in relatie met die milieucategorie, over zou kunnen
zeggen. Ik ben het wel eens met wat de inspreker net aangaf: 10 november dat stuk, en
17 november hebben we het erover. Ja, ik voel het zelf ook wel als de amateur - nou,
niet tegen de professionals, want we doen het met elkaar, dat wil ik wel benadrukken,
want wij zijn niet tegen dit plan, maar ik vind wel, zeker de komende tijd, het is een plan
wat veel generaties Dordtenaren overstijgt, het loopt tot 2040, dat we wel een goede
manier met elkaar moeten afspreken dat we het ook allemaal nog blijven begrijpen. Het
is wel erg veel en erg technisch. Wat ik ook boeiend vind, om het woord van Mos dan ook
maar over te nemen, is als wij bij een ander onderwerp, stadsverwarming bijvoorbeeld,
restwarmte, waar wij dan met wethouder van der Linden bezig zijn om te kijken: zijn er
nou geen alternatieven mogelijk, dat die dan eigenlijk in dit stuk volop worden
aangeleverd. Daar wordt juist heel veel naar voren gebracht wat er dan kan. En dan
hebben wij zoiets van: dan moet het toch niet zo zijn dat dan binnen Dordt een apart
bureautje is, wat zich dan hier specialiseert met allerlei duurzaamheidsmogelijkheden die
dan wel kunnen en in de rest van de stad blijf je volhouden datje volop blijft investeren
en dat enige scenario is die restwarmte. Ik wil graag dat het college de rest van de stad
ook betrekt in wat dan hier allemaal aan toekomstzaken worden neergezet. Als het dan
gaat over duurzaamheid, wat ik al aangaf: dit gaat tot 2040. Het college zegt eigenlijk in
het stuk: wij beroepen ons op een moment dat wij gaan besluiten of daar mogelijk
restwarmte naartoe zou worden gebracht. Dat is zo'n punt in dat stuk. Maar vervolgens
zeg je ergens ook dat verdere duurzaamheidzaken, de windmolens, de zonnepanelen die
hierin staan, dat moet dan zijn normale, ruimtelijke planologische procedures gaan
doorlopen. Dan denk ik: ja, dat is niet echt duurzaam bestendig. Als we richting 2040
gaan met allerlei ontwikkelingen die u zelf ook aangeeft, die er mogelijk in zitten, dan
zou je qua duurzaamheid en dit is dan het meest duurzame bedrijventerrein wat we gaan
ontwikkelen, dan zou je ook heel erg flexibel moeten opstellen wat we in de komende
jaren mogelijk is, dat dan ook hier ingebracht kan worden. Dat zou ik allemaal niet te
strak nu uitsluiten. Dan is het meer de manier waarop je dingen kunt lezen. Dat is ook
een beetje vanuit, als je daar een beetje op gaat zitten Googlen, de voorstanders van
windmolens hebben het vooral over ashoogte, die hebben het over masthoogte en de
tegenstanders van windenergie spreken graag over tiphoogte. Watje ook ziet,
tegenstanders van windenergie gaan al vrij snel een bepaald type opnemen in die
stukken. Dat vind ik ook niet verstandig om dat te doen. Je legt je al vast aan één
bepaald type windmolen. Doe dat nou niet. Zeg gewoon: die windmolens gaan 20 jaar
mee, er zijn windmolens nodig. Als je zegt: we beperken ons in dit stuk tot 2300 kWh
omdat daar vanwege allerlei veiligheidsmaatregelen, hè, dat is het dan. Prima, maar zorg
nou toch gewoon dat de beste windmolens die er zijn op dat terrein, dat die hier dan ook
geplaatst kunnen worden en beperk je niet tot één bepaald type, zou ik willen zeggen.
De voorzitter Meneer Karapinar.
De heer Karapinar Voorzitter? Misschien ter verduidelijking. In de presentatie van 19.00
uur kregen we juist te horen: het college kiest weliswaar voor 100 meter hoge
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windturbines, maar dat aan de initiatiefnemers overlaat, dat kan minder zijn, zeg maar
70 meter hoog, 50 meter hoog. Wat wij hebben begrepen is dat het niet vaststaat. Het
staat wel vast: maximaal 100, maar daaronder mag nog wel.
De voorzitter Prima.
De heer Tiebosch Als laatste dan nog zo'n opmerking over de externe veiligheid:
bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen BEVI, worden niet bij voorbaat uitgesloten.
Ik zou zeggen: sluit die nou toch gewoon uit, vanuit de kaderstelling.
De voorzitter Dank u wel. Dan nu mevrouw van den Bergh.
Mevrouw Van den Bergh We hebben nog een paar opmerkingen, met name over de
natuur en duurzaamheid, Kil IV is daar bij uitstek geschikt voor. Daar is het ook voor
bedoeld. Daar hebben we het al diverse malen over gehad. Ook de natuur moet kwaliteit
hebben, daar zijn we ook erg voor. Dat willen we ook verder uitgewerkt zien, hoe dat
vorm gaat krijgen in relatie ook met duurzaamheid. Wij vinden dat eigenlijk niet
helemaal passen, maar daar wil ik toch ook even van de wethouder horen wat voor type
bedrijven daar nu gepland gaan worden, maar ik wil even horen hoe hij dat ziet in een
hoogwaardige natuur en duurzaamheid. Er komt ook een horecavoorziening, is er
gepland, en even terzijde, dat is niet het allerbelangrijkste, maar misschien is dat ook
belangrijk als dat gewoon ook algemeen toegankelijk is. Ik begrijp dat dat alleen voor
bedrijven is, maar wij zien toch liever ook algemeen toegankelijk, dat mensen ook
gewoon op dat terrein kunnen komen. Ik lees dat een deel van de woningen bestemd is
als monument en gezien nu even de discussie die we hiervoor hebben gehad: hoe moet
ik dat zien? Gaat dat ook een belemmering vormen voor de duurzaamheidsambities die
we hebben, omdat ze ook bepaalde dingen niet op of aan de woning mogen hebben, of in
de buurt? Daar wil ik meer tekst op van de wethouder, want dat lijkt mij niet zo slim.
Dan lees ik ook dat er maatregelen met betrekking tot duurzaamheid op individueel
bedrijvenniveau niet worden opgenomen in een BP. Nou kan ik me voorstellen dat die
niet zo specialistisch wordt, maar er wordt gezegd dat dat verder uitgewerkt wordt in de
omgevingsvergunning, maar het lijkt mij toch verstandiger om in het bestemmingsplan
wel degelijk duidelijkheid te geven over de mate van duurzaamheid die ook van de
bedrijven verwacht wordt. Dat dat niet achteraf geregeld wordt; die duidelijkheid moet
ook vooraf zijn. Wat betreft ook het type windmolens: daar ben ik het mee eens en dat is
ook dan al hiervoor gezegd, dat dat overgelaten wordt aan de markt hoe je dat het beste
kunt realiseren. Dan wil ik tot slot nog even toch de opmerkingen over de inspreker die
we hier hadden, over de schermen langs de N3, stil asfalt en maximum 80 kilometer per
uur - het heeft wel niet direct met het bestemmingsplan of met Kil III te maken, maar
het is wel belangrijk dat dat meegenomen wordt, vinden wij, in het kader van
duurzaamheid.
De voorzitter Nee, nee, nee. Meneer Vroon was nog eerst.
De heer Groeneweg Mag ik een vraag stellen aan mevrouw Van den Bergh en dan is
even niet de discussie of we het eens zijn met die maatregelen langs de N3, maar die is
van Rijkswaterstaat. We stellen hier iets vast waar Dordrecht over gaat. Populaire
uitspraak, 80 kilometer per uur. U kent ons standpunt daarop, maar hoe wilt u dat gaan
doen?
Mevrouw van den Bergh Daar hebben we het al eerder over gehad en toen heeft de
wethouder duurzaamheid, milieu gezegd: natuurlijk is dat lastig, maar dat hij wel
degelijk in gesprek ging met partijen om dat toch te gaan realiseren. Het is namelijk niet
onmogelijk, maar je moetje daar ontzettend voor inspannen.
De heer Groeneweg Dus we zijn het in ieder geval met elkaar eens, u doet het
misschien een beetje richting de inspreker voorkomen dat wij, we gaan niet over de N3
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en we gaan ook geen geluidsarm asfalt betalen. Daar zijn we het denk ik ook gewoon
over eens, maar....
Mevrouw van den Bergh Het lijkt mij waar mogelijk dat je dat wel moet doen en zeker
met partijen daarvoor compensatie moet gaan vragen, met andere wegbeheerders.
De heer Groeneweg Ja, daar was ik benieuwd naar, want u wilt nu blijkbaar het
exploitatieplan van Kil IV dan uitbreiden. Ik hoor u heel enthousiast zeggen, het klinkt
best populair richting de insprekers, die wal moet er komen en dat geluidsarme asfalt,
maar cuanta costa en wie gaat dat betalen? Ik hoor u nu dus pleiten dat u de
exploitatiebegroting wilt veranderen omdat dat ergens binnen WDO gezocht moet
worden, die centen.
Mevrouw van den Bergh Je moet het wel verrekenen met Rijkswaterstaat. Daar moetje
toch gewoon over in gesprek gaan? Maar je moet laten zien datje het wilt.
De heer Groeneweg Nu ben ik hem kwijt voorzitter. Want stelt u nu dat u hem wil, of
stelt u nu dat we hem moeten gaan betalen? Wat stelt u nu?
Mevrouw van den Bergh We stellen dat we dat willen, maar dat je natuurlijk uiteraard
moet kijken wie die kosten kan betalen en dat we niet in eerste instantie doen.
De voorzitter Goed, dan wil ik graag verder bij meneer Vroon.
De heer Vroon Dank u wel, voorzitter. Ik had een opmerking inderdaad over het plaatje
van de woningen en net het verhaal over de windmolens wat wij zagen en ook kijkend
naar de toekomst, wat meneer Tiebosch ook zegt over 2040 en wethouder van der
Linden had het er inderdaad over om daar meer windmolens te kunnen gaan plaatsen in
de toekomst; hoe past dat dan in het plaatje van woningen en de kavels die zijn
ingericht?
De voorzitter Dank u wel. Meneer Frantzen.
De heer Frantzen Ik heb drie kleine vraagjes. Op pagina 2 staat dat er relaties met
lokale, regionale en bovenregionale programma's op het gebied van duurzaamheid,
onderwijs, arbeidsmarkt en innovatiestimulering worden gelegd. Wat moet ik denken bij
onderwijs in deze? Dan op pagina 3 hebben we de volgende. De beperking op kantoren,
tot maximaal 25%. We hebben destijds over Kil IV gezegd dat we in principe daar mee
akkoord zijn omdat het een toename is van de werkgelegenheid van Dordrecht en daar
we nogal met een hoog werkloosheidspercentage zitten, zijn we voor alle vormen van
werk die er in Dordt bij komen. Waarom dan een limitering leggen van 25% op kantoren?
Juist bedrijven waar vrij veel mensen nodig zijn. Als je een logistiek bedrijf van
tegenwoordig neemt is het grootste deel daarvan geautomatiseerd en werken er in
principe niet zo gek veel mensen. Een kantoor, dat zit nog aardig vol. Dat zijn allemaal
mensen die in Dordt werkloos zijn en die daar aan het werk kunnen. Waarom leggen we
daar een limitatie op? Dan heb ik nog de vraag van: hoe duurzaam vindt u tank cleaning
op de zogenaamde, ja, hoe heet dat ding, in mijn ogen is dat gewoon een Truckstop.
Daar komt een tank cleaning bij. Nou, ik vind dat niet echt passen in de duurzaamheid
van Kil IV. Bij het werkbezoek wat wij met wethouder Mos in het betreffende gebied
hebben gehad is me verteld dat Kil IV ontwikkeld zou worden naar de kavels die er
verkocht zouden worden en dat de verdere ontwikkeling van Kil IV naarmate er meer
kavels verkocht worden, dan zou de ontwikkeling verder doorgaan. Ook is in diezelfde
rondleiding door het gebied me verteld dat we onder geen voorwaarde daar risicovolle
bedrijven zouden krijgen. Nou hoor ik alweer licht chemische bedrijven en dergelijke. Ik
heb toen nadrukkelijk daar vragen over gesteld, van: gaan we hier een Chemopak
krijgen, of soortgelijke bedrijven? We zitten namelijk al tussen Dupont en Shell Moerdijk
in - ik vind dat we wel genoeg hebben, zo langzamerhand. Dat zijn de vragen.
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De voorzitter Dat was het? Meneer Pols wil nog reageren.

De heer Pols Voorzitter, de meeste vragen die ik had zijn al gesteld door mijn collega's.
Ik wil alleen de wethouder toch eens vragen: we hadden hiervoor een technische
discussie over windmolens en dan zie ik plaatjes getekend dat we daar wel negen
windmolens neer kunnen zetten als we dat zouden willen. Voorzitter, wat zijn daar de
gevolgen van? Daar zou ik wel eens willen weten of dat mogelijk is, want dan moeten we
ze gewoon niet tekenen. En wat zijn de kosten daarvan wat de grondprijzen betreft?
Volgens mij geeft dat een fors probleem. Dan verder de verkaveling; ja, ik zie ook dat er
kleine kavels uitgegeven kunnen worden, maar ik zou van de wethouder precies duidelijk
willen weten wat hij in eerste instantie wil aanleggen en hoe hij die verkaveling denkt.
Want we gaan dit plan over 30 jaar spreiden en we moeten hopen dat het sneller kan,
want dan houdt de gemeente er echt wat aan over. Maar ik vraag me af, wat is nou de
eerste stap die we doen, want we nemen het totale bestemmingsplan aan en wat gaan
we op een gegeven ogenblik als eerste uitvoeren? Dank u wel.
De heer Groeneweg Voorzitter? Mag ik de heer Pols een vraag stellen? Want ik heb
eigenlijk nog niemand gehoord over wat we er nu aan overhouden. U bent er dus wel van
overtuigd dat we hier wat aan gaan overhouden?
De heer Pols We hebben het nu niet over de business case, die hebben we eind vorig
jaar behandeld in de raad. Volgens mij was de raad het er unaniem over eens dat we er
geld aan overhielden en dat bleek ook uit de berekeningen. Gezien dat we nu ook de
rente omlaag gebracht hebben en het was voor 30 jaar uitgerekend en de rente is
omlaag, ga ik er vanuit dat we er wat aan overhouden als het binnen die 30 jaar is.
Misschien levert het wel wat meer op, want wie weet is er wel iemand die geïnteresseerd
is om het te ontwikkelen. Nou, dat zou heel fijn zijn voor de gemeente Dordt.
De heer Groeneweg Meneer Pols, inderdaad die industrieterreinen in Dordt liggen
behoorlijk vol met bedrijven, inderdaad. Weinig leegstand.
De heer Pols Ik vind dat weer zo'n opmerking., we doen hier een andere mogelijkheid
voor industrieterreinen maken. Dit is anders dan Kil III en we hebben in Kil III ook
toegegeven dat we daar een andere ontsluiting zouden gaan maken. Nou, het wordt
hoog tijd dat we dat nu eens een keer gaan doen, want we hebben die ondernemers die
daar grond kochten, toegezegd dat er een andere ontsluiting kwam. Tot nu toe is er nog
niets gebeurd; het is alleen maar zaken die op papier staan.
De heer Groeneweg Ja, voorzitter, ik denk: ik wacht even af wat iedereen zegt. Wij
staan niet te springen bij Kil IV, zoals bekend is bij iedereen en, nou, ik durf hier wel een
stevige uitspraak te doen dat misschien Kil IV, nou misschien durf ik eigenlijk wel weg te
laten, financieel wel het Energiehuis in het kwadraat gaat worden, meneer Pols. Dus ik
denk dat uw enthousiasme in ieder geval van mijn kant niet...
De voorzitter Meneer Pols, bij interruptie.
De heer Pols Leest u dan de stukken eens die we vastgesteld hebben in de raad. Volgens
mij was de raad unaniem voor. U was misschien één van de weinige tegenstanders, dat
het een fors bedrag oplevert voor de gemeente, plus zorgen we dat de werkgelegenheid
toeneemt. We doen daar redelijk veel investeringen, ook door derden.
De heer Groeneweg Ja, meneer Pols, u mag uw standpunt hebben en ik het mijne,
voorzitter. Ik ga graag verder. Twee derde van de grond is al in eigendom van de
gemeente, voor fors hogere bedragen per vierkante meter zoals we weten dan
landbouwgrond. Een derde moeten we nog verkrijgen en er heeft nog geen enkel bedrijf
getekend uiteraard, wat misschien heel gek is, maar bedrijfsmatig zou dat helemaal niet
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zo gek zijn dat je al gaat werven voordat je met iets gaat beginnen. Ik help toch meneer
Pols er dan even aan herinneren dat Amstelwijck, daar lagen ook dit soort cases
allemaal, grondprijzen 300, 350 euro de vierkante meter en mijn enige waarschuwing
richting de heer Pols is dat we ons af en toe best wel eens wat rijk rekenen. De
opbrengstenkant was een vraag, naar mijn mening, maar misschien kan de wethouder
daar op antwoorden, verhuren we dat gewoon agrarisch, uiteraard tegen die veel lagere
agrarische prijzen, maar goed, dan levert het in ieder geval iets op. Ik sluit me bij
meneer Veldman aan om de Aquamarijn, dat doortrekken, ja, je kan roepen, dat is nu
allemaal zo goedkoop, maar ik denk dat dat maar de vraag is. Voor mij is het gewoon
grond met een stukje asfalt. De parallelinfrastructuur, daar kan ik me van voorstellen dat
je dat in één keer af wilt maken. Een vraag even over het bestemmingsplan aan de
wethouder. Dat sluit ook aan bij de heer Veldman: wat is nou het back up scenario? Ik
ben daar wel benieuwd naar of dat er is. Ik heb deze vraag ook al aan de wethouder
gesteld, telefonisch, maar nog geen antwoord gekregen. Is het niet mogelijk en we doen
dat gewoon op meer plekken, kijk naar wat we bij het stadion hebben gedaan, om
gewoon landbouwgrond vooralsnog te laten met gewoon een wijzigingsbevoegdheid met
het plan zoals dat nu ligt? Dan kunnen we allemaal zeggen, dat is heel gek. Dan kan ik u
meenemen naar andere bestemmingsplannen en ik vraag me af of we daarmee het risico
niet verlagen. Misschien kan de wethouder daar op reageren. Verder heb ik een hele
concrete vraag, dan kunnen we vast voorsorteren voor de volgende discussie. Hoeveel
windmolens wil het college daar nu opnemen? En graag gewoon een getal: drie, vier, vijf,
dan weet ik gewoon waar we het over hebben voor de volgende discussie. Verder de
gefaseerde ontwikkeling - is dat op de één of andere manier ook echt op te nemen in dat
bestemmingsplan? Want ja, nu komt gegadigde 1 en die wil aan de ene kant bouwen en
nu komt gegadigde 2 en die komt aan de andere kant bouwen. Ja, dan roepen wij nu
heel handig, we willen gewoon gefaseerde ontwikkeling en ik ben dan wel benieuwd wat
het college tegen gegadigde 2 gaat zeggen.
De voorzitter Dank u wel. Dan wordt het nu tijd voor de wethouder.
Wethouder Sleeking Volgens mij is het een coproductie, voorzitter, dus ik laat denk ik
een deel van de beantwoording aan collega Mos, dan wel als het gaat om duurzaamheid
ook nog aan collega van der Linden over. De besluitvorming rond Kil IV is denk ik één
van de meest ingrijpende besluiten die de gemeente Dordrecht in dit decennium gaat
nemen. Het is een gigantisch plangebied van 68 hectare en de ontwikkeling daarvan zal
zich over de komende tientallen jaren gaan uitstrekken. We ontwikkelen geen
natuurgebied. Alle aandacht die wordt gevraagd naar natuur, die kun je in verband
brengen met duurzaamheid of kijken welke elementen eventueel nog een plek kunnen
krijgen in de verdere ontwikkeling van dit gebied, maar je moet er niet omheen draaien:
we leggen hier geen nieuwe Dordtse Biesbosch aan, of een verlengstuk daarvan. Het is
een bedrijventerrein wat op een efficiënte manier wordt ingericht, met veilige fietsroutes,
scheiding van autoverkeer en fietsverkeer, met een extra ontsluiting, met een bufferzone
voor de woningen aan de Wieldrechtse Zeedijk die volgens mij ongeveer conform is aan
wat we aan de noordkant hebben gedaan. Daar is aandacht voor waterpartijen. Als u
door de Dordtse Kil III rijdt, dan ziet u ook nog veel groen, maar eigenlijk was dat
natuurlijk niet de bedoeling, want er hadden daar allemaal bedrijven moeten staan.
Daarom maakt het een nog wat natuurlijker uitstraling, denk ik, maar niet als het
helemaal volgebouwd is en dat besluit ligt hier ook aan ten grondslag. Daar zit één van
de risico's van dit hele plan. Het is niet voor niets dat er ook in het college uitgebreid
over gesproken is, ook in relatie tot de zeer trage uitgifte van Dordtse Kil III. Dat risico
wordt ook aangegeven in het stuk. Dat zal ook, naar wij inschatten, getoetst gaan
worden, in ieder geval door de provincie, maar wellicht ook door de Raad van State bij
bezwaarprocedures. Daar moet een goede onderbouwing zijn of de noodzaak voldoende
aangetoond kan worden dat dit bedrijventerrein ook echt noodzakelijk is op dit moment
om verder in procedure te worden gebracht. Daarbij zal gekeken worden naar de ladder
van duurzame verstedelijking en naar mogelijke alternatieven in de omgeving. Als
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Dordtse Kil III nagenoeg volgebouwd zou zijn, dan zou het een stuk makkelijker te
motiveren zijn.
De voorzitter Meneer Groeneweg bij interruptie.
De heer Groeneweg Hoor ik u nu zeggen dat als iemand bezwaar gaat maken bij een
rechter in het kader van goede ruimtelijke ordening, dat we daar nog wel eens een
probleem zouden kunnen krijgen, danwel dat dat nog getoetst gaat worden?
Wethouder Sleeking Dat staat in het stuk toegelicht als één van de benoemde risico's.
Maar goed, dat is met elk bestemmingsplanprocedure zo. Als wij het idee hadden, op
voorhand, dat dit geen stand zou houden, na toetsing die er nu is gedaan met de MER,
met de onderzoeken die zijn bijgeleverd, ja, dan zou dit voorstel ook niet aan de raad
worden voorgelegd. Maar het is wel als concreet risico benoemd, dus dat moeten wij ons
ook realiseren, ook gezien de stappen die nu genomen gaan worden, hierna. Met
verwerving, met aanleg van infrastructuur. Als wethouder RO is het ook mijn opvatting
dat dit gebied alleen ontwikkeld moet gaan worden als er ook daadwerkelijk vraag is, dus
dat wij niet een bedrijventerrein gaan aanleggen, analoog aan Dordtse Kil III dat er
jarenlang braak bij blijft liggen. Daarom is denk ik de ontwikkelstrategie ook van groot
belang. Dat kun je van noord naar zuid doen, waarbij een groot deel van het gebied,
zolang dat niet bouwrijp gemaakt hoeft te worden voor bedrijventerreinen, gewoon in
gebruik kan blijven als agrarisch gebied, zoals het ook nu is. Ook de grond die intussen al
verworven is heeft nog steeds een agrarische verwerving.
De heer Groeneweg Voorzitter? Misschien is het een soort technische vraag, maar stel,
je stelt dit bestemmingsplan vast en je wil daar blijven boeren, om het maar zo te
zeggen, dus landbouwgrond - we refreshen zo'n bestemmingsplan iedere tien jaar. Het
overgangsrecht is volgens mij niet allerlei bestemmingsplannen terug nog geldig, maar ik
ben geen jurist, dus dat betekent dan, ook op de vraag van de heer Veldman: kunnen we
dan nog terug? Het is een lang plan, zoals de heer Tiebosch al aangaf. Als je nu het
geheel vaststelt, kun je dan niet beter zeggen: ik laat het landbouwgrond met een
wijzigingsbevoegdheid? Of deels, datje per strook kijkt?
Wethouder Sleeking Dat is lastig. Er is gekeken naar gefaseerde uitrol van het
bestemmingsplan. Dat is eigenlijk onmogelijk gebleken. Een wijzigingsbevoegdheid is, als
je kijkt naar wijziging van agrarisch naar bedrijventerrein, gewoon een te groot verschil
om op te nemen als wijzigingsbevoegdheid. Dat kan niet. Het vaststellen van een
deelbestemmingsplan kan ook niet omdat er een grex is vastgesteld voor het hele gebied
en ook de infrastructuur afhankelijk is van vaststelling van het hele bestemmingsplan.
Het aantal windmolens, dat is het voorstel om in Dordtse Kil IV maximaal vier
windmolens te realiseren en ik weet niet welke plaatjes allemaal gepresenteerd zijn,
maar vanuit het college is in ieder geval het voorstel om in het bestemmingsplan Dordtse
Kil IV vier windmolens te realiseren en niet meer.
De heer Tiebosch Voorzitter? En dan even denk ik ook voor alle Dordtenaren: zijn dat
dan de vier windmolens die in het politiek akkoord staan, of zijn d a t...
Wethouder Sleeking Nee, dat zijn de vier windmolens die in het politiek akkoord staan.
Die al heel lang onderdeel hebben uitgemaakt van besluitvorming en ze zijn al vergund,
hoor ik net. Alleen moeten ze nog even betaald worden.
De voorzitter Meneer Frantzen even.
De heer Frantzen Nou hebben we net in de presentatie van de windmolens te horen
gekregen dat behalve de vier molens van Kilwind er een vijfde molen onder komt. Nou,
dat werd eigenlijk als doorslaggevend gepresenteerd.
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Wethouder Sleeking Daar kan wethouder van der Linden waarschijnlijk nog wel iets
meer over zeggen, maar de vier windmolens die zijn vergund, die worden ook bestendigd
in dit bestemmingsplan.
De voorzitter Meneer Groeneweg.
De heer Groeneweg Begrijp ik nu dat er ergens gewoon een Wabo vergunning, of hoe
zo'n ding mag heten, verleend is voor die windmolens in het vorige bestemmingsplan
waarin dat nog niet kon?
Wethouder Sleeking Ik kijk zo meteen even naar de planjurist die dat ongetwijfeld kan
aanvullen, maar als ze vergund zijn betekent het dat het in het bestaande
bestemmingsplan ook al geregeld zou moeten zijn. Want anders had het nooit vergund
kunnen worden. De raad heeft een verklaring van geen bedenkingen verleend, hoor ik,
een afwijkingsbevoegdheid.
De voorzitter Meneer Veldman.
De heer Veldman Voorzitter, even kort op dit punt. In de stukken die we misschien nog
zo meteen gaan bespreken, maar dat weet ik niet, daar staat in ieder geval....
De voorzitter Ja, dat gaan we gewoon, gezien de grote belangstelling, gewoon doen, al
wordt het drie uur vannacht.
De heer Veldman Ik wil er toch op wijzen: daar staat in en dat zal vast wel afhankelijk
zijn van honderdduizend factoren, dat één windmolen net zoveel oplevert als tien hectare
zonnepanelen. Ik wil dat gewoon als feit toch wel even neerleggen; over ruimtebeslag
gesproken.
Wethouder Sleeking Ja, daar neem ik kennis van, voorzitter.
De heer Karapinar Voorzitter? Ik neem aan dat de heer van der Linden even nog straks
op die vier molens of negen molens in wil gaan?
De voorzitter Ja, dat neem ik ook wel aan, maar dat kunnen we sowieso wel aannemen,
denk ik.
Wethouder Sleeking Voorzitter, nog enkele zaken vanuit mijn portefeuille,.
Milieucategorie die mogelijk wordt gemaakt is 4.2. en dat is gelijk aan wat we ook in
Dordtse Kil III toestaan. Dat is ook gelijk aan wat we rond de Derde Merwedehaven in
het nieuwe bestemmingsplan hebben vastgesteld. Waarom niet meer ruimte aan
kantoorlocaties? Omdat wij Amstelwijck hebben als onze locatie voor kantoorontwikkeling
en dit duidelijk een andere categorie is van bedrijventerrein, wie hier geen nieuwe
kantoorlocatie willen gaan realiseren, maar die dient ondergeschikt te zijn aan de rest
van het plan.
De voorzitter Meneer Frantzen.
De heer'Frantzen Mag ik hier uit opmaken - stel dat Nationale Nederlanden beslist om
hun hoofdkantoor daar te vestigen met 400 arbeidsplaatsen?
Wethouder Sleeking Dat kan dus niet. Omdat we daar ofwel prachtige locaties aan de
Spuiboulevard voor beschikbaar hebben, of de locatie Amstelwijck. We gaan hier geen
kantoorlocatie ontwikkelen. Het lijkt me ook uitgesloten dat de provincie toestemming
zou geven voor een kantoorlocatie op Dordtse Kil IV. Uitgesloten.
De heer Frantzen Ook niet met werkgelegenheid....
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Wethouder Sleeking Ook niet!
De heer Frantzen Ook niet met werkgelegenheid in het achterhoofd, waar we zo
dringend om zitten te springen?
Wethouder Sleeking Nee.
De heer Frantzen Dat is fijn dat het duidelijk is, dan.
De voorzitter Dit was het? Oké. Oh wethouder Mos heeft ook al zo'n heel groot epistel.
Het woord is aan wethouder Mos.
Wethouder Mos Nee, wethouder Mos constateerde dat er relatief veel technische vragen
zijn gesteld, wat ik me wel kan voorstellen gezien de beperkte voorbereidingstijd, maar
ik ga kijken hoe we er doorheen kunnen wandelen. Een aantal zaken zijn windgerelateerd en die laat ik even aan collega van der Linden. We zullen hem maar
wethouder windmolens noemen. De opmerking van de heer Veldman; ja, de Christenunie
is daar consistent in. Ook bij de grondexploitatie heeft u aangegeven, we hebben liever
kwaliteit dan kwantiteit, kijk nu goed watje met dat laatste uitgeefbare grond van Dordt
doet. Ik kan me ook nog herinneren dat u zei, destijds in het debat met mevrouw van
den Bergh: het mag misschien ook nog wel wat kosten, als het betekent dat er minder
snel volgebouwd wordt, maar wel leidt tot een kwalitatief beter bedrijventerrein qua
bedrijven die er zitten. Wij gaan natuurlijk in de tussentijd kijken, net als nu gebeurt,
gewoon voor de agrarische invulling. Wij krijgen gewoon pachtinkomsten van de grond
die we hebben. Als de Aquamarijnweg er ligt, gaat er natuurlijk ook gewoon zoveel
mogelijk agrarisch gebruik worden toegestaan voor zover er geen voorbelasting nodig is.
Als we iets geleerd hebben van Kil III is het datje niet de hele infrastructuur
ondergronds moet aanleggen. Mooie kreken: historisch gezien fantastisch, maar in de
uitgifte van een bedrijventerrein, als je die er in laat, betekent datje alleen nog maar
taartvormige kavels hebt uitgegeven. Het rare aan een loods is dat hij meestal
rechthoekig is, dus in de uitgiftestrategie heeft het college ingezet op: vanaf de dijk naar
beneden toe eigenlijk proberen uit te geven, te beginnen met de grootst mogelijke
kavels. Daarom zit er ook het voorstel in om anderhalf tot vijf hectare te doen. De
ondergrens van anderhalf is gehanteerd, juist omdat er in andere terreinen nog kleine
kavels zijn uit te geven. In voorkomende gevallen, de heer Frantzen noemde net een
extreem voorbeeld, maar in voorkomende gevallen zullen we u natuurlijk altijd
informeren als er wel een interessant bedrijf is, wat nou net niet in het profiel past. Maar
de inzet, ook de gesprekken met mogelijke investeerders en vastgoedpartijen gaat juist
over grootschalige panden, grootschalige kavels en die zijn doorgaans logistiek. Soms is
dat overigens dozen schuiven; dat klinkt wat oneerbiedig, maar daar is, afhankelijk van
hoe je het doet, best wel werkgelegenheid mee te vinden. Het bedrijf BNS wat nu
uitbreidt op de Drechtwerklocatie had veel interesse gehad in Kil IV om nog groter te
kunnen uitbreiden in de toekomst en die sluiten dat ook niet uit, want het is toch een
bedrijf wat nu al een kleine duizend mensen aan het werk heeft met logistiek en dan nog
eens een paar honderd banen er bij krijgt. We richten ons wel op die markt, maar qua
milieucategorie, collega Sleeking zei het, 4.2., sluiten we ook niet dat er andere
bedrijven zijn die logistiek en value edit logistics wil doen: een doos uitpakken, er iets
uithalen, iets toevoegen en weer herverpakken, er zitten meer bedrijven in Dordt die dat
in kleine schaal doen. We sluiten niet uit dat die er ook komen en dat die wel een iets
hogere milieucategorie nodig hebben, maar wel blijven binnen 4.2. Over de relatie met
havenbedrijf Rotterdam een vraag van D6‘6: heeft die niet teveel invloed? Nee, HBR
bepaalt niet wat er op Kil IV gebeurt. We hebben HBR vooral erbij betrokken in het kader
van uitdragen van: wat kun je met het gebied en hoe kan je het in de markt zetten? Ze
hebben een aantal bedrijven die in Rotterdam zitten en die daar misschien niet helemaal
op hun plek zitten, of waar HBR meerwaarde denkt te kunnen halen uit de kade en er is
wel behoefte om bedrijven uit te plaatsen, dus daarover hebben we een overeenkomst
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gesloten en niet over: wie komt waar zitten? Ze hebben vooral aangegeven: wij willen
meedenken, wij hebben ook een netwerk. Als er klanten zijn, dan willen we die graag in
de regio laten landen en ze hebben er indirect belang bij omdat er ook een directe
toegangsweg naar de Zeehaven zit. Dus de invloed zit hem daarin, maar niet in: wie mag
waar zitten en de uitgiftestrategie, want daar gaat u over en niet het havenbedrijf
Rotterdam.
De heer Karapinar De essentie van de vraag van de heer Tiebosch was eigenlijk, over
dat havenbedrijf, dat daar zwaardere industrie wel mag, of gevaarlijke bedrijvigheid wel
mag en windmolens niet. Dat was de context waarin Cock Sas het naar voren bracht.
Daar zijn bovenwettelijke eisen in Dordrecht strenger dan elders in het land, hebben we
begrepen; de insprekers hebben dat bijna allemaal gezegd. De vraag is eigenlijk: heeft
havenbedrijf Rotterdam daar enige invloed op gehad, dat die bovenwettelijke eisen in
Dordrecht strenger zijn?
Wethouder Mos Voorzitter, we zitten bij het bestemmingsplan Kil IV en de infra, maar ik
wil de vraag toch beantwoorden. Ja, daar heeft HBR invloed op gehad, want die is
hoofderfpachter van de grond en die hebben aangegeven: u wilt dat wij de Prins Willem
Alexanderkade uit gaan geven. Dat willen we best doen met een windmolen erop, maar
wel onder de voorwaarde dat eerst een bedrijf vestigt en dan de molen komt en niet
eerst de molen neerzetten op een plek waarmee de kavel niet meer uitgeefbaar is,
bijvoorbeeld vanwege een veiligheidsrisicocontour. Dat is verwerkt in het stuk zoals wind
door college Rick van der Linden eerder is behandeld. Er is dus wel over gesproken, maar
met name ook op ons verzoek omdat wij gewoon daar een uitgeefbare kavel hebben en
willen voorkomen dat we een overeenkomst hebben waarin hen gevraagd wordt om een
klant te laten landen, om het zo maar te noemen en we door het toestaan van een
windmolen misschien straks een veiligheidsrisicocontour hebben waar we na tien jaar
nog niet kunnen uitgeven op de Prins Willem Alexanderkade en dat zou ik pas echt
kapitaalvernietiging vinden.
De heer Tiebosch Dan stel ik vast dat in die volgorde zoals wethouder Mos het noemt,
dat als die kade dan eenmaal tot bloei komt, dan kan die windmolen er nog bij, dan geeft
u daar een vergunning voor?
Wethouder Mos U kent mij als een liberaal. Ik ben daar best ruimdenkend in. Maar
daarbij geldt wel dat het economische en het contractuele belang natuurlijk niet
geschaad mag worden. Dus als er een bedrijf komt dat zegt, ik wil op de Prins Willem
Alexanderkade en ik wil er een windmolen hebben en ik wil die zelf neerzetten, of ik wil
het met crowdfunding doen, dan staan we daar voor open. Maar wel in die volgorde.
De heer Tiebosch En daar gaat het havenbedrijf dan mee akkoord?
Wethouder Mos Wel als het bedrijf wat daar gevestigd is, daar geen bezwaren tegen
heeft. Maar we zitten daar buiten het plangebied. Er zijn nog vragen gesteld over de
monumenten in dat gebied. Er zijn een aantal monumentale woningen. Een monument
op zichzelf is al een uiting van duurzaamheid, alleen al door het feit dat het er zo lang is
en nog gebruikt kan worden. We zijn er als college wel eerlijk in: de woonkwaliteit gaat
er niet op vooruit in dat gebied, omdat niet alleen de A16 druk is en er meer infra komt
te liggen, maar er ook gewoon meer bebouwing in dat gebied is. Dat is ook wel naar de
bewoners gecommuniceerd: u kan daar blijven wonen, die bestemming blijft er ook
gewoon op zitten, maar er gaat het nodige in uw gebied veranderen. Dat is eerder zo
geweest bij de ontwikkeling van Kil III en dat zal nu ook zijn bij de ontwikkeling van Kil
IV. De woningen aan de Rijksstraatweg, die staan er al een kleine honderd jaar; die
zullen daar wel degelijk last van hebben, maar dat is de reden waarom ze in het plan zijn
opgenomen. We leggen er geen aanvullende eisen qua duurzaamheid op.
De voorzitter Kunt u naar een afronding toe, alstublieft?
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Mevrouw van den Bergh De vraag was meer of dat zij in het kader van duurzaamheid
konden doen met hun woningen wat ze wilden, gezien de eerdere discussie hier. Daar
komt wel verandering in, waarschijnlijk, maar zoals het nu nog is. Er zijn sterke
beperkingen wat duurzaamheid betreft op monumenten.
Wethouder Mos Dat is een andere discussie, stel ik dan maar vast, voorzitter, dus daar
wou ik inhoudelijk niet op in gaan.
De voorzitter Dat is ook zo. Ik wilde dus ook vragen of de wethouder tot een afronding
kan komen. Ik gun hem alle tijd van de wereld, en iedereen, maar we hebben nog het
één en ander te gaan.
De heer Karapinar Dat begrijp ik, maar ik wil toch graag een antwoord op die vraag
over reconstructie N3/A16 en de gevolgen voor geluidsbeperking en/of uitstoot, of er
extra maatregelen voor genomen worden.
De heer Frantzen Mevrouw de voorzitter, ik heb ook nog twee vragen waar ik geen
antwoord op heb gehad.
De voorzitter Dat kan. We hebben ook nog een wethouder te gaan.
De heer Oostenrijk Een vraag die betrekking heeft op de beantwoording door wethouder
Mos.
De voorzitter De wethouder was ook nog niet klaar. Ik heb alleen gevraagd of hij
zachtjes richting een afronding wilde gaan.
Wethouder Mos Dat zijn we zachtjes aan ook aan het gaan. Er is nog gesteld van: de
Aquamarijnweg niet aanleggen. Technisch zou het kunnen, maar dan heb je al wel in één
keer de toegangsweg en de rotonde richting Rijksstraatweg aan moeten leggen en dan
zou ik het een hele rare gewaarwording vinden om zo'n relatief klein stuk dan niet aan te
leggen in die aanbesteding. Als de asfalteermachine toch besteld is, zou ik zeggen, schep
er wat meer asfalt in en leg het laatste stuk ook aan, ook om de historische verplichting
richting 3 na te komen. De uitgeefbaarheid van 3 wordt daarmee ook verbeterd.
Gefaseerde ontwikkeling ben ik net al op ingegaan. Het werven van klanten, een vraag
vanuit BVD heeft niet met het bestemmingsplan te maken, maar wel met de
grondexploitatie. Daar zijn we natuurlijk al volop mee bezig. Er zijn ook al gesprekken
gevoerd met investeerders en beleggers, ontwikkelaars of zij interesse hebben, onder
welke voorwaarden, maar daar zitten ook voorwaarden van de ontwikkelaar aan waar wij
met elkaar, ook als college en raad denk ik, nog een gesprek over moeten hebben.
Bijvoorbeeld of u bereid bent in enige vorm te werken met het afzien van een deel van
de opbrengst als een marktpartij zorgt dat een x aantal hectare binnen een aantal jaar
wordt uitgegeven. Dat voert te ver voor nu bij het bestemmingsplan, maar er is een
partij geweest die heeft aangegeven: wij willen mogelijk met een andere partij zo'n 17
hectare in één keer afnemen. Wel onder de voorwaarde dat er een korting op de prijs
komt en voor hun rekening en risico zorgen dat het ook binnen een bepaalde termijn
volgebouwd gaat worden. Dat betekent dat we er een financieel nadeel van hebben in de
zin van een lagere grondprijs. Een voordeel kan zijn dat we eerder volgebouwd hebben.
Dat heeft niet te maken met het bestemmingsplan, wel met de uitgiftestrategie, dus er
zijn al gesprekken met partijen en grote beleggers/ontwikkelaars.
De voorzitter Meneer Groeneweg.
De heer Groeneweg Voorzitter? Meneer Mos, is dit nu niet juist de strategie die we
hebben gevoerd bij Kil III, wat nu nog voor een groot deel leeg staat en waar we hebben
gezegd: we hebben de vierkante meterprijs in de knip, maar we zitten wel met een leeg
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industrieterrein. De situatie die u nu aangeeft - je zou kunnen zeggen, dan dwing ik
iemand om binnen zoveel jaar te bouwen, maar dan kan ik u al voorspellen dat als dat
niet gebeurt, dat we gewoon weer door de knietjes gaan en zeggen: nou, we geven u
nog wel wat meer tijd. Ik bespreek het ook even in mijn fractie, maar ik durf hier al bijna
met zekerheid te zeggen dat wij geen voorstander zullen zijn van die strategie, omdat je
dan zeker bent dat Kil IV een tweede Kil III wordt.
Wethouder Mos Voorzitter, dat laatste is voor mij een politieke stellingname. Ik wil
alleen maar aangeven dat een deel van de financiële risico's die u als raad ook ziet, dat
daar een beheersmaatregel op te nemen is door zo'n overeenkomst aan te gaan en dat
het nadeel kan zijn datje betaalde, maar niet ontwikkelde grond hebt. Je kan overigens
ook werken met een bankgarantie met een ontwikkelaar en gewoon zorgen datje hoe
dan ook een deel van je geld krijgt, dan wel uiteindelijk de levering niet door laat gaan.
Dat is bij Kil III wel gebeurd. De fout die bij Kil III gemaakt is door ROM-D is dat er geen
eindtijd aan een aantal opties is gegeven, of in een enkel geval geen optievergoeding is
opgestreken. Dat is natuurlijk, in mijn ogen, een beginnersfout die we hier niet zouden
mogen maken. Als we het goed doen kunnen we marktpartijen gebruiken om de
ontwikkeling in ieder geval conform planning te laten lopen, danwel te versnellen. De
vraag van de heer Frantzen, hoe duurzaam is tank cleaning? Daar kunnen we kort over
zijn: dat is in beginsel niet duurzaam, maar dat heb je wel nodig ergens binnen een
industriegebied. Gegeven het feit dat het er toch is kan je het maar beter op een zo
duurzaam mogelijke manier doen. Dan moet u denken aan: hoe gaan we met het
afvalwater om, zijn er voorzieningen getroffen? De vraag over de relatie met onderwijs
ben ik ook nog schuldig. Er wordt al gekeken met collega Van de Burgt, maar ook met
het Da Vinei college: wat zou vestiging van een bedrijf kunnen betekenen voor de
arbeidsmarkt, maar ook naar de onderwijsbehoefte en/of zou je nog een cluster bij
elkaar kunnen zetten wat een grotere impact heeft op opleidingsplekken en uiteraard ook
banen? We zijn aan het kijken of we die kunnen verbinden. Niet alleen grond uitgeven,
maar ook zorgen dat mensen aan het werk kunnen, als ook in een sector aan het werk
kunnen waar we misschien nog opleidingsplekken hebben, want dan snijdt het mes aan
twee kanten. De mate van duurzaamheid, waarom die niet in het bestemmingsplan is
opgenomen, dat is nog een vraag van het PvdA. Collega Sleeking is daar niet heel diep
op ingegaan. Als u dat al zou willen, zouden we dat volgens mij in de kavel
uitgiftevoorwaarden moeten opnemen en ook daar, niet om vervelend te doen, wil ik
opmerken dat alles wat u er over opneemt mogelijk een waardedrukkend effect heeft.
Dus als uw zorg zit in 'is het duurzaam genoeg?' dan kunt u heel veel opnemen in de
voorwaarden van 'u moet dit, u moet dat, u moet zus, en het liefst met een windmolen,
zonnepanelen, warmtenet' et cetera. Wilt u eerder uitgeven, dan geldt doorgaans dat hoe
minder regels er aan verbonden zijn, hoe makkelijker het kavel te verkopen is, want hoe
meer de marktwaarde daarmee is. Daar zit een tegenstrijdigheid in die ik enkel wil
constateren.
Mevrouw Van den Bergh Ik wou net zeggen. Dan moet je het geen duurzaam
bedrijventerrein noemen. Of je geeft aan de voorkant duidelijkheid over de mate van
duurzaamheid, of je doet het niet, maar dan zijn de bedrijven er ook niet aan gehouden.
Wethouder Mos Voorzitter, er zit wel een mate van duurzaamheid in met de BREEAM
certificering. Waterberging komt er ook in terug. Ik wil alleen maar aangeven dat als u
als raad nog meer ambitie heeft dan dat er al inzit, de keerzijde kan zijn dat het
moeilijker wordt om bedrijven te vestigen. Dan zijn we bij de vraag van de heer
Groeneweg over en trouwens ook van de heer Veldman: wij zien risico's in de uitgifte in
financiële zin. Ik constateer enkel dat daar een spanningsveld op zit en we hebben als
college gezocht naar een gezonde balans tussen enerzijds zo duurzaam mogelijk en
anderzijds de handen vrij houden richting de toekomst. Wie weet gaat het hard lopen,
wie weet loopt het minder hard. Wie weet verandert de economie; 3D-printing komt er
aan. Aan de andere kant zien we weer allerlei logistiek rond webshops. Het blijft een
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balans zoeken waarbij als je bij de één meer doet, het misschien gevolgen heeft voor de
ander.
De voorzitter Ik geloof dat er nog één vraag openligt.
De heer Oostenrijk Voorzitter, ik heb in ieder geval gevraagd over de mogelijke
tegenstrijdigheid dat in de plantekening nogal wat kleine kavels expliciet staan aangeduid
en of dat niet een conflict kan betekenen rond je flexibiliteit van kaveluitgifte.
De voorzitter Dat is wel een ontzettend technische vraag.
Wethouder Mos Daar heb ik een heel kort antwoord op. In feite is dat al een soort van
terugvalscenario, want de intentie is op grote delen daarvan niet om die kleine kavels uit
te geven. Als u in de tekening kijkt, zijn ze gekoppeld aan een grotere kavel. Als je kijkt
naar wat nu de markt ongeveer vraagt, dan is het een soort van restruimte. Als daar nog
eventueel behoefte aan is, zou je er wat mee kunnen doen. Ik zeg er ook gelijk bij: we
hebben nog ruimte op andere plaatsen, dus wij zijn niet voornemens om daar al grond
bouwrijp te maken en ook kabels en leidingen en andere infra aan te leggen. Dat is meer
in het bestemmingsplan, in één van de tekeningen aan verbeelding opgenomen, met: dit
zou mogelijk kunnen zijn. Het uitgangspunt is bij voorkeur anderhalve hectare en groter
en enkel tussen de Rijksstraatweg en een deel van het gebied kleinere kavels. Maar dat
zijn Testruimtes. Om daar alvast duidelijkheid over te verschaffen: wij zijn niet
voornemens om het bord 'te koop' daarvoor eerst de grond in te prikken, want daar
hebben we het terrein niet voor aangelegd, in eerste instantie.
De voorzitter Dank u wel. Meneer Karapinar miste nog een vraag en dan houden we er
echt mee op, want anders gaat het fout.
De heer Karapinar Over de verkeersintensiteit en dat het, zeg maar, extra
geluidsoverlast en fijnstof veroorzaakt en welke maatregelen we daar tegen gaan nemen.
Wethouder Mos Voorzitter, vrij kort. Fijnstof is uiteraard onderdeel geweest van de
milieueffectrapportage. Qua geluid komt er een geluidscherm ter hoogte van
Willemsdorp, om daar een geluidswerende maatregel te nemen en daarmee wordt het in
feite straks stiller dan dat het nu is, omdat de ontwikkeling van dit terrein ons dwingt qua
geluidsschermen daar echt wat te doen. Nu is de geluidsbelasting al vrij hoog. Aanleg
hiervan betekent dat geluidsschermen worden verlengd, verhoogd, ook langs de A16 en
dat is één van de beheersmaatregelen. Qua fijnstof zit er naar mijn weten geen extra
maatregel in.
De voorzitter Nee, meneer Karapinar. Klaar is klaar! Wethouder van der Linden is aan
de beurt.
Wethouder van der Linden Dank u wel, voorzitter. Er zijn een paar vragen gesteld. Mag
ik de aandacht, voorzitter. Ik heb ontzettend leuke dingen te vertellen.
De voorzitter Meneer Karapinar, alstublieft. Ik kan de wethouder vragen het zo kort
mogelijk te houden, maar dat gaat niet als hij er niet tussendoor kan komen.
Wethouder van der Linden Precies. Dank u wel, voorzitter. Er zijn een paar
opmerkingen gemaakt en vragen gesteld over een aantal aspecten rond duurzaamheid
en luchtkwaliteit. Daar hebben we het pas over gehad. Dat is natuurlijk voor het grootste
deel een regionaal probleem en dat pakken we ook in regionaal verband op. Ik heb
destijds ook gezegd dat wij binnenkort het overleg starten met Rijkswaterstaat over wat
er nu moet gebeuren op de N3, want die gaat over twee jaar in groot onderhoud. Dan
nemen we alle aspecten mee die we daarbij willen betrekken. Natuurlijk, de kwaliteit van
het asfalt is één ding, maar ook de geluidsschermen, het fijnstof, andere dingen
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enzovoort. Dus dan nemen we dit element mee. Er is gevraagd: hoeveel windmolens
komen er nu? Het antwoord is dus vier, en die vier zitten ook in procedure. Het bevoegd
gezag is de Provincie, in dit geval, want dit is al een initiatief van tien jaar geleden. In
principe zijn ze vergund, maar er moet nog het één en ander gebeuren aan
omgevingsvergunningen, heb ik begrepen. Zoals u heeft kunnen zien op pagina 36 van
de ontwerpstructuurvisie staat er nog een vijfde locatie aangewezen in het Kil IV gebied
en dat is mogelijk een vijfde molen, waarbij geldt dat die plek er al heel lang is; al tien
jaar. Ook in het oude plan zat die al. Alleen omdat er een aantal woningen zit in de
nabijheid zal het heel moeilijk blijken te zijn in de praktijk om daar daadwerkelijk te
realiseren. Want dan moeten er heel veel mitigerende maatregelen worden genomen,
oftewel, hoe ga je om met het lawaai van zo'n apparaat in relatie tot het woongenot?
De heer Groeneweg Voorzitter?
De voorzitter Ik wil voordat we verder gaan, meneer Groeneweg is eerst aan de beurt,
daarna meneer Karapinar, er even op wijzen dat het elf uur is. Ik zou zeggen, bundel je
vragen, verzamel ze, doe iets, maar we hebben hier geen uren de tijd meer voor. Want
ik wil echt al die mensen die hier achter zitten, toch nog even de kans geven dat we de
windmolens behandelen. Meneer Karapinar stelt zijn vraag uit. Meneer Groeneweg.
De heer Groeneweg Dit soort dossiers, de heer Sleeking zei het al, het is het grootste
ruimtelijke besluit, dus om daar nou een beetje doorheen te gaan rushen... Ik ga dat
gewoon niet doen, zeg ik dan al van te voren. Dan zitten we maar een half uurtje langer.
De voorzitter Ja, mag ik daar even iets op zeggen? We moeten nog een besluit nemen
of we dit in de raad nog verder willen bespreken. Dat kunnen we ook nog doen, hè?
De heer Groeneweg Maar het lijkt mij handig om dit af te ronden, alleen, om dan wind
af te raffelen vind ik ook aan dat onderwerp geen recht doen. Laat ik mijn vraag gewoon
stellen, voorzitter, stel ik voor. Die vijfde windmolen staat niet in dat bestemmingsplan,
dus als u daar iets mee wilt, dan komt daar een wijzigingsvoorstel op dat
bestemmingsplan, want volgens mij is de wijzigingsbevoegdheid die ik in de regels zie
niet afdoende om dat een collegebesluit te laten zijn. Of heb ik dat verkeerd gelezen?
Wethouder van der Linden Ik weet niet hoe het exact nu in het bestemmingsplan staat,
maar dat zou kunnen. In de ontwerpstructuurvisie geven we aan: dat gaan we zo meteen
of op een later moment nog uitgebreid bespreken, waar het ruimtelijk zou kunnen, op
basis van een aantal afwegingen. Er is plek voor een vijfde windmolen en die was er tien
jaar terug ook al. We hebben eigenlijk geen wijziging in het beleid aangebracht, maar we
hebben ook gezien: de kans dat daar een windmolen komt, is niet zo groot, want het is
gewoon een hele moeilijke plek om te realiseren en dat heeft, neem ik aan, de
initiatiefnemer van Kilwind ook gezien. Maar in principe zou het dus eventueel kunnen.
Dan wil ik meteen doorgaan, want er zat nog een vraag omheen. Er was ook de
gedachte: hoeveel zouden er kunnen? Dat gaan we zo meteen uitgebreider doen, denk
ik. Er is een ontwerpstructuurvisie en die is deels gebaseerd op de milieu
effectrapportage. Die MER hebben we opgesteld omdat er een vraag was vanuit de raad
en een vraag vanuit de Provincie: breng nou eens in beeld voor een aantal gebieden
waaronder Kil IV, wat er allemaal zou kunnen. Nou, in principe zou je, onder een aantal
voorwaarden, veel meer molens kunnen realiseren. Dan heb je te maken met landschap,
dan heb je te maken geluid, dan heb je te maken met alle factoren. Dat is het milieu
effectrapport. Daar staan visualisaties in; die zijn heel mooi en daarnaast heb je een
keuzeproces gehad waarbij we hebben gezegd: op Kil IV kiezen wij voor deze lijn en dat
is het.
De voorzitter Meneer Pols.
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De heer Pols We stellen straks een bestemmingsplan voor, wat in de inspraak gaat. Daar
hebben we vier molens in staan. Dan hebben we de structuurvisie zo meteen; daar
kunnen geloof ik tien molens in staan, twaalf. U zegt nee, maar dat schrijft u daar toch
op, op een gegeven ogenblik? Het zijn zelfs twaalf molens. Hoe kan dan bestaan datje
het bestemmingsplan nou vaststelt en daar overheen nog een structuurvisie? Je maakt
het toch voor de mensen niet doorzichtig meer? Dan moet u toch gewoon zeggen: nou,
het is leuk dat het er op staat, maar dat gaan we niet doen, want dat kan niet, want dat
heeft met de grondprijs te maken, of daarmee. Maar geef dan een goede uitleg daarover.
Want nu vind ik het gewoon een verhaal waar je niets mee kan.
Wethouder van der Linden Ik ga het nog een keer doen. Er komt een bestemmingsplan,
daar staan molens in en dat zijn er vier. Punt. Ons is de vraag gesteld, net na Adam en
Eva, lang geleden: kijk eens even goed rond in het gebied en dan hebben we vier
zoekgebieden. Dat doen we in opdracht van de raad. U heeft hierom gevraagd; daar
gaan we dus fijn uitvoering aan geven. De Provincie heeft er ook om gevraagd: kijk wat
er mogelijk is. Bijvoorbeeld, ik neem even een voorschotje: kan het in de Merwedezone?
Nou is na heel veel onderzoek bedacht: in theorie is het denkbaar, op een paar plekjes,
maar dat moetje gewoon niet willen gezien de externe veiligheid, gezien geluid en een
aantal andere dingen. Dan concludeer je, op basis van heel veel onderzoek, dat het daar
niet kan. Kijkend naar Kil IV, daar zou het op basis van een aantal afwegingen, op basis
van de vraag die gesteld is, kijk naar Kil IV gebied, kan het daar? Nou, daar zou het op
basis van een aantal criteria kunnen. Punt. Vervolgvraag is, en ik wil toch even mijn zin
afmaken, anders gaat u weer zeggen, leg het beter uit: vervolgvraag is, geacht college,
gaat u het ook willen? Nee, wij gaan het nu niet willen. Stel - je moet aan alles denken het is een groot succes, dat hele Kil IV en over vijftien jaar, wie weet zit u dan allemaal
nog in de raad, komt er een heel groot bedrijf langs en dat zegt: leuk, dat Kil IV en ik wil
een grote investering doen. Ik heb behoefte aan mijn eigen energievoorziening en daar
horen ook windmolens bij. Andere windmolens dan nu; andere hoogtes, het terrein zit al
vol. Het huidige bestemmingsplan geeft geen ruimte voor die molens die zo'n man dan
wil bouwen, maar we hebben ooit wel een MER opgesteld waarin we zeggen: op basis
van de wetgeving die er is kun je dat gesprek voeren. Net zoals collega Mos net zei over
het haventerrein: ooit komen we misschien in gesprek met nieuwe investeerders tot de
conclusie: hé interessant, gaan we mogelijk maken. Hier staat het dus niet in het
bestemmingsplan, zul je altijd een bezwarenprocedure moeten doorlopen, op basis
waarvan je een conclusie trekt. Wij zeggen nee. Want de structuurvisie wordt vastgesteld
en het bestemmingsplan wordt vastgesteld, en het bestemmingsplan, dat is de basis
voor je uitgifte van je....
De heer Karapinar Voorzitter? U zegt gewoon: eigenlijk kunnen we daar meerdere
molens maken, maar het college kiest er niet voor. Punt.
De heer Pols Voorzitter? Daar is dan toch een onderbouwing voor? Is dat een gevolg dat
de grondprijs aanmerkelijk lager wordt als je daar die molens neerzet? Want dat moet
toch aangegeven worden, nu?
Wethouder van der Linden Dat is dus één van de thema's die heel lastig zijn. We weten
dat op een aantal terreinen die al heel lang functioneren, bijvoorbeeld in Rotterdam,
zeggen bedrijventerreinenverenigingen: wij willen graag een molen op ons terrein, want
wij zien dat dat ontstellend goed uit kan en we hebben heel veel energie nodig voor onze
productie, dus we willen een molen. Beste gemeente, maak het snel mogelijk, wij zijn
ondernemers, wij willen dat. Nou, dan kan er, afhankelijk van het college natuurlijk wat
er dan zit, in Rotterdam is dat zo, daar wordt gesproken over de mogelijkheid van zo'n
molen. Natuurlijk heb je dan wel weer een heleboel dingen in beeld te brengen, van: kan
het eigenlijk wel qua geluid, kan het wel qua, landschap is dan even wat minder relevant,
maar wordt er wel in meegenomen. Het hele traject wordt weer doorlopen, maar dan is
er een vraag vanuit een locatie die bestaat. Hier zitten wij met een terrein waarvan een
aantal van u al heeft gezegd: dit is hartstikke mooi en we zien kansen, maar we zien ook
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wel risico's. Dan moetje goed nadenken: hoe wil je dit gebied nou positioneren? Welke
bedrijven wil je in stelling laten komen om hier in te stappen? Een andere vraag was
nog: die energievisie, hoe ziet die eruit? De energievisie beschrijft een aantal
mogelijkheden op basis waarvan je het gebied van energie kan voorzien. Die energievisie
komt eerste kwartaal 2016 uw kant op. Daarin wordt ook een aantal mogelijkheden
beschreven, nu nog, maar op een gegeven moment ga je daar een keuze in maken. Als
je, bijvoorbeeld een gasnet zou gaan aanleggen, die kans is niet zo groot, dan ga je een
heleboel andere dingen over tien, twintig jaar niet meer doen. Een aantal keuzes zal
meteen gevolgen hebben; een aantal keuzes kun je later nog maken.
De voorzitter Goed. Ik heb het flauwe vermoeden dat we eigenlijk al zachtjes
overgelopen zijn in de volgende agendapunten. We hebben het wel erg veel over wind
gehad, nu net en daar gaan we het nog verder over hebben. Voordat we daartoe
overgaan, eventueel, wil ik wel graag van de commissie weten wat ze met het volgende
agendapunt willen.
De heer Tiebosch Voorzitter, wat mij betreft stoppen we nu.
De voorzitter Stoppen we nu?
De heer Groeneweg Daar sluit ik me bij aan.
De heer Pols Daar sluit ik me ook bij aan, voorzitter.
De voorzitter Wat doen we dan met de stukken? Doorschuiven naar volgende week?
De heer Veldman Voorzitter? Ik vind ook dat we het niet nu zouden moeten afraffelen,
maar we moeten ook zorgen dat als het volgende week op de agenda komt, dat het dan
ook niet afgeraffeld wordt. Daar wil ik wel echt aandacht voor vragen.
Mevrouw van den Bergh Voorzitter? Dan vind ik ook dat mensen die nu allemaal
gekomen zijn - ik ben het ermee eens dat je het nu niet meer moet behandelen, maar ik
vind het niet netjes naar de mensen die hier speciaal voor dat onderwerp zijn gekomen,
dan vind ik, dan moetje daar mee beginnen en die WDO had ook veel later gekund. Als
de mensen volgende week weer uitnodigt, dan vind ik, dan moeten we er inderdaad
gelijk mee beginnen, wantje kunt het niet maken om ze weer uren te laten wachten.
De voorzitter Nee, vandaar ook dat ik daarnet zei: al wordt het drie uur vannacht, ik
vind dat we het moeten behandelen. Maar als de commissie vindt dat we dat niet moeten
doen, dan doen we dat niet. Want dan wordt het inderdaad waarschijnlijk erg laat. Ik ben
het ook inderdaad met meneer Groeneweg helemaal eens dat we de wind niet af moeten
raffelen, met mevrouw Van den Bergh. Dat moeten we ook zeker niet doen, maar we
moeten wel een beetje voorzichtig zijn. We hebben wel een heleboel mensen hier zitten.
Nu wil ik even weten wat we met het bestemmingsplan Kil IV op dit moment doen.
Hebben we het genoeg besproken, of gaan we dit nog verder in de gemeenteraad
bespreken?
De heer Groeneweg Het lijkt mij, voorzitter, als we ongeveer de grootste ruimtelijke
ingreep sinds decennia gaan vaststellen, om dat in de raad te bespreken.
De voorzitter Uitstekend. Als iedereen het daar mee eens is?
De heer Karapinar Ik wil het nog wel even met mijn fractie bespreken, dus ik vind wel
dat we het in de raad moeten bespreken.
De voorzitter Dat is een goed plan. Dan is dat helder.
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De heer Nederhof Voorzitter? Wanneer wilt u nu die wind behandelen?
De voorzitter Dat gebeurt dan volgende week en dan aan het begin van de vergadering,
heb ik begrepen dat dat de wens is van een ieder. Gaat dat lukken?
De commissiesecretaris Jullie hebben met elkaar afgesproken dat je de agenda voor
volgende week pas definitief vaststelt in deze agenda. Op de conceptagenda voor
volgende week staat drie agendapunten. Eentje gaat over terugkoppeling van de NS: wat
is daar gebeurd, wat hebben we daar over afgesproken? Daar heeft u inmiddels vandaag
wat over gezegd en ook bij de begrotingsbehandeling over gesproken. Daarnaast staat
op de agenda een korte evaluatie van hoe het gaat met de voorzitters, en het
belangrijkste agendapunt is de themabijeenkomst over veiligheid. Alles wat jullie
toevoegen aan die avond, gaat denk ik ten koste van de tijd die je hebt voor die
themabijeenkomst. Die afweging zullen jullie moeten maken daarin.
De heer Nederhof Voorzitter, 8 december vind ik dan makkelijker door te schuiven dan
die themabijeenkomst over spoorveiligheid en geluidsoverlast. Dat hebben we al zo lang
voorbereid en nou opeens schuift het langzaam het jaar uit. Denk ik.
De commissiesecretaris Uit mijn hoofd staan investeringen in Wielwijk op de agenda,
met een werkbezoek daar aan gekoppeld, plus het gemeentelijk rioleringsplan, waar bij
mijn weten wel een fatale beslisdatum aan zit voor dit jaar, maar daar zou je in kunnen
gaan puzzelen.
De voorzitter Dan rest mij om naar de tribune achter mij een welgemeend excuus te
maken namens de commissie dat we niet toegekomen zijn aan het behandelen van het
onderwerp van de wind. We zullen u zeker laten weten of het nu volgende week wordt of
de week daarop. Iedereen die voor de wind hier was: excuus.
7. Instemmen met ontwerp-plan-milieueffectrapportage Windpark in Dordrecht
en ontwerp-structuurvisie Windenergie in Dordrecht (1571012)
8. Raadsinformatiebrief over beantwoording zienswijzen Notitie reikwijdte en
detailniveau MER Dordtse Kil IV (1515806)
Doorgeschoven
9. Rondvraag
10. Sluiting
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