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1. OPENING, MEDEDELINGEN EN VASTSTELLEN AGENDA
De voorzitter Ik open de vergadering van de commissie Fysiek van hedenavond
en heet iedereen heel hartelijk welkom. Dan zou ik de agenda willen vaststellen
zoals die bekend is gemaakt. Als er geen op- of aanmerkingen zijn, dan doen we
dat zo. Ik wil wel vast voorstellen dat we enigszins scherp op de tijd letten. Dat
betekent dat ik om 20.30 uur wil stoppen met het onderwerp wind, zodat we
daarna voldoende tijd hebben om ons te concentreren op de veiligheid en het
geluid rond het spoor, want dat is ook een voorbereide presentatie en het zou
zonde zijn als we daar onvoldoende tijd voor hebben. Als u daar mee kunt leven,
dan gaan we dat zo doen.
De heer Nederhof Voorzitter? Wij hadden het in onze fractie even over de
prognose grondbedrijf, de voorlopige, die wordt in Bestuur en Middelen
gepresenteerd. De vorige keer hadden wij daar ook al zo'n probleem mee. Wij
gaan over de gronden, maar de exploitatie, die zien wij niet. Toen was al eens
het voorstel om dat samen te doen, of wij. Want regelmatig worden wij er mee
geconfronteerd. Dat is eigenlijk de vraag aan de griffie: of ze dat toch kunnen
organiseren, want het is wel jammer dat we dat missen. Ik weet niet of de
overige commissieleden dat ook vinden?
De heer Tiebosch Wij delen dat, hoor.
Mevrouw Van den Bergh Wij delen het ook.
De heer Pols Wij delen het ook.

De voorzitter Er is brede steun voor dit verzoek. Dan kijk ik even naar links.
Daar kunnen we denk ik op dit moment niets meer aan veranderen, maar voor
de volgende keer kunnen we wel vragen of dat ingepland kan worden op die
manier. Dat staat genoteerd.
De heer Nederhof Ik heb nog een andere vraag, 8 december hebben we de
herontwikkeling van Wielwijk. Dat is een behoorlijk dossier, dat wordt weer
opgepakt. Is het misschien mogelijk om aan de wethouder te vragen dat er een
soort presentatie is of zo? Ik weet niet of de commissie daar ook behoefte aan
heeft. Het is best wel een behoorlijk stuk. Er staat heel wat op de planning, dus
voor ons zou het wel fijn zijn om eens even misschien met een presentatie in
grote lijnen dat stuk door te nemen en dan te presenteren.
De voorzitter Deelt de commissie dit verzoek?
De heer Vroon Wij ondersteunen dit verzoek.
De voorzitter Prima, dan zullen we dit verzoek doorgeleiden via de griffie naar
de wethouder.
De heer Tiebosch Voorzitter, dan ook nog voor die 8 december. Dan staat ook
het gemeentelijk rioleringsplan geagendeerd, op verzoek van het college. 17
oktober hebben ze het al gevraagd, maar dat stuk is nog niet. Nou is ook de
vraag: hoeveel voorbereidingstijd krijgen we daar dan op en ook een beetje in
relatie met zoals net het verhaal is gemeld?
De voorzitter Kan de wethouder hier iets over zeggen?
Wethouder van der Linden Dat plan, dat is vanochtend vastgesteld in het
college, dus dat zal snel uw kant opkomen.
De voorzitter Dan stel ik voor dat de griffie informeert dat dat zo snel mogelijk
de kant van de commissie op kan komen, want anders is er te weinig tijd om het
voor te bereiden. Met deze opmerkingen wil ik dan het punt agenda afsluiten,
althans dat deelpunt. Ik begreep dat wethouder van der Linden nog mededeling
heeft over fietssilhouetten.
De heer Oostenrijk Slaan we de besluitenlijst over? Want die zit voor de
fietssilhouetten.
De voorzitter Excuus, op mijn voorbereiding stond die daarna. Ik stel voor dat
we dat dan zo even doen. We doen even de fietssilhouetten, daar is de
wethouder nu eenmaal aan begonnen en dan doen we daarna de besluitenlijst.
Wethouder van der Linden Een paar weken terug zijn er kort achter elkaar een
paar ongevalletjes gebeurd en ongevalletjes wil zeggen: vervelende blikschade,
maar geen echte gewonden, bij de Groenezoom, kruising Chico Mendesring. Een
beetje vreemd soms, want het is een plek die natuurlijk al bij heel veel mensen
gewoon bekend is, waar ook wel goed aangegeven is wie waar rijdt. We hebben
wel een paar dingen teruggehoord over de aard van die ongevallen. Eén keer zei
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iemand: ja, ik vind het verschrikkelijk, maar er was laaghangende zon, ik zag
gewoon niet wat er gebeurde en heb daardoor een fietser aangereden. Het
gebeurde iets te vaak om te zeggen: dat kan gebeuren, dus we hebben, ook
omdat er wel op andere plekken soms vragen zijn over ongevallen die gebeuren,
gekeken: wat kunnen we nou doen zonder nou meteen een heel infraproject op
te tuigen of te gaan praten over tunnels, bruggen of anderszins? Dat kan altijd,
hoor, als je dat wilt, maar laten we nou eens beginnen met wat kleine dingen.
We zijn uitgekomen op fietssilhouetten. Dit is de schaal 1:10, dus dat worden
best stevige silhouetten. In Breda worden ze al toegepast. Die zetje dus langs
de weg zodat een automobilist ziet dat hij een kruising nadert waar gefietst kan
worden. Ze worden uitgevoerd in wit met reflecterende dingetjes erop, zodat ze
ook in het donker goed zichtbaar zijn. Dit is er dan zo één in Breda. Ik denk dat
we daar gewoon eens eventjes ervaring mee gaan opdoen om te kijken: hoe
gaat zoiets bevallen? Mocht het dan zo zijn dat we denken, hier wordt het een
beetje overzichtelijker van zonder dat je allemaal dingen uit de kast haalt, dan
kunnen we het wellicht ook op andere plekken gaan toepassen. Dat over de
fietssilhouetten.
De heer Oostenrijk In welke situatie wordt er een mannetje en wanneer een
vrouwtje toegepast?
Wethouder van der Linden Als u hier nu een politieke vraag van maakt, dan
kunt u hem stellen in de raad, de 15de december. Ik denk dat u daar wel toe in
staat bent.
De heer Oostenrijk Ik mag hem niet stellen in de raad.
De voorzitter Meneer Frantzen, u heeft het woord.
De heer Frantzen Even iets serieuzer. In hoeverre zijn die dingen 'hufterproof',
vlak bij een school namelijk?
Wethouder van der Linden Ze worden uitgevoerd in, naar we mogen
aannemen, 'hufterproof' genoeg materiaal. Ik fiets er elke dag langs, dus ik zal
persoonlijk controleren of dat het geval blijkt te zijn.
De voorzitter Mevrouw van den Bergh, maar ik wil eigenlijk de fietssilhouetten
wel af gaan sluiten. Het was slechts een mededeling.
Mevrouw van den Bergh Dat begrijp ik, maar heel kort. Komt er nog iets van,
'kijk uit, fietsers!' of is het alleen maar een fietssilhouet?
Wethouder van der Linden De verkeerssituatie wijst al uit: er kunnen fietsers
aankomen. Er staan ook bordjes bij. U heeft ook de opdracht gegeven, doe
zoveel mogelijk met minder bordjes. Ik denk dat dit het even moet zijn en
natuurlijk blijf je altijd in de gaten houden: hoe gaat het eigenlijk op een bepaald
gebied? Ik wil nog twee hele korte mededelingen doen.
De voorzitter Kort, inderdaad.
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Wethouder van der Linden Inderdaad. Vorige week is een vraag gesteld in de
discussie over de te kiezen bouwstoffen voor de Merwedeheuvel; D66 heeft die
vraag gesteld. We kwamen daar even niet helemaal snel uit; ik heb een
verduidelijkende vraag gesteld gekregen en daar heb ik nu een antwoord op. Dat
kan ik nu gaan voorlezen, maar dat ga ik niet doen. Ik stuur die aan u, maar aan
u allemaal, met een plaatje erbij zodat duidelijk wordt welke stoffen we op welk
niveau gaan gebruiken. Tweede mededeling. Vorige week en gisteren is in de
Tweede Kamer gesproken over de IC-verbinding die we hebben met Breda. Het
deed me erg veel deugd dat, volgens mij ik alle landelijke fracties die hier
vertegenwoordigd zijn, of gehoord, of over de mail of op een andere manier
contact mee gehad. Er ligt nu ook een motie, ingediend door mevrouw Hachchi
en de heer Smaling, D66 en SP, heel mooi. Die komt volgende week in
stemming, op 1 december. Ik ga met alle Kamerleden waar ik contact mee
gehad heb en die zijn van alle partijen, wel, deze week nog even contact
opnemen via de mail. Als u nou zelf zegt: dat is hartstikke fijn, maar ik doe het
liever zelf ook even vanuit mijn partijlijn en dat kan ik me heel goed voorstellen,
want zo werkt dat: laat het even weten.
De voorzitter Ik zie nu ook waardoor de onduidelijkheid net ontstond. We
hebben de mededelingen en de vragen aan het college bijeen gevoegd. Maar we
gaan nu eerst naar het vaststellen van de besluitenlijst van 17 november 2015.
2. VASTSTELLEN BESLUITENLIJST ADVIESCOMMISSIE VAN 17
NOVEMBER 2015
De voorzitter Zijn er op- of aanmerkingen over die besluitenlijst? De heer
Oostenrijk.
De heer Oostenrijk Voorzitter? Een kleine correctie. Er staat in regel 5, 6, 'de
vraag aan wethouder Reynvaan over het nieuwe bestek van BTL'. Daar is de
vraag niet over gegaan. Het gaat over de nieuwe wijze van aanbesteding over de
te onderhouden openbare gebieden en niet het bestek van BTL.
De voorzitter Dat wordt genoteerd. Verder geen op- of aanmerkingen? Dan
wordt de besluitenlijst vastgesteld.
3. VRAGEN AAN HET COLLEGE
De voorzitter Naar mijn weten zijn er geen vragen binnengekomen. Als dat
correct is, dan gaan we gelijk door naar de stukken die ter bespreking staan.

STUKKEN TER BESPREKING
4. INSTEMMEN MET ONTWERP-PLAN-MILIEUEFFECTRAPPORTAGE
WINDPARK IN DORDRECHT EN ONTWERP-STRUCTUURVISIE
WINDENERGIE IN DORDRECHT (1571012)
Het betreft een inhoudelijke commissiebehandeling van het raadsvoorstel. Op 27
oktober heeft een sprekersplein over dit onderwerp plaatsgevonden. Op 17
november is er de mogelijkheid geweest om technische vragen te stellen.
De voorzitter De eerste gaat over de MER Windpark, of de structuurvisie, dat
gaan we in één keer bespreken. Naar ik begreep wil de wethouder kort nog even
een paar dingen daarover zeggen; klopt dat?
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Wethouder van der Linden Ja, dat is misschien wel goed voor de discussie.
Vorige week hebben we al een heel klein aanzetje gemaakt in de discussie over
het bestemmingsplan Kil IV. Om even aan te geven waar we nu zitten en waar
we vandaan komen. De aanloop - we zijn hier niet zomaar mee begonnen. Twee
en een halfjaar terug heeft er een uitgebreide discussie plaatsgevonden in de
raad over de vraag: stel een structuurvisie op. Al eerder, in 2010, heeft de raad
aangegeven: in 2050 willen klimaatneutraal zijn. Er is een heel programma
opgezet. Onderdeel daarvan is, we gaan ook wat doen aan wind. Toen is er ook
al gezegd, in 2013: we kiezen voor wind als onderdeel van die hele strategie en
wat we ook willen is dat Dordtenaren daarbij de mogelijkheid hebben om te
investeren in ontwikkeling van wind. Tegelijkertijd kregen we ook de vraag van
de provincie: kijk eens even goed of er ruimte is voor wind. Uiteindelijk is na veel
debat gekozen voor vier zoekgebieden. De vier zoekgebieden hebben we
uitgezocht, daar is een milieueffectrapport over verschenen. Dat kijkt op basis
van negen aspecten van: kan het hier? Vervolgens is in de structuurvisie die we
nu ter besluitvorming voor hebben liggen de vraag gesteld: waar willen we het?
We hebben dus niet gekeken naar gebieden buiten die vier zoekgebieden, want
dat was niet de vraag en we hebben ook niet gezegd, overal waar het
mogelijkerwijs maar zou kunnen, gaan we het ook meteen doen. Want we
hebben een keus gemaakt die in de structuurvisie wordt verwoord. Dat eventjes
als aanloop op wat er staat en dan ook nog even over de rol. Veel discussies over
wind gaan over: waar gaat het heen met de wereld en hoe moet het verder?
Heel goed. Onze rol is nu een hele overzichtelijke. Namelijk, ons wordt gevraagd
om het ruimtelijk mogelijk te maken op bepaalde plekken. Of er initiatieven
komen - u heeft gezien waar het allemaal wellicht mogelijk zou kunnen zijn.
Bijna al die terreinen zijn in handen van derden. Dus of er ooit windmolens
komen is niet aan ons, ook niet aan u, dat is aan de initiatiefnemers en ik hoop
dat de initiatiefnemers de kansen zien die er dan worden geboden. Maar het is
aan hen om die molens te realiseren. Daarom blijf ik ook een beetje, zeg ik op
voorhand, weg van aantallen molens, want hoe groter, hoe minder er kunnen
komen en wat kleinere, dan kunnen er meer. Het gaat ons om de rol die we
hebben: ruimtelijk mogelijk maken en daarmee invulling geven aan vragen die
twee jaar terug zijn gesteld en is er uiteindelijk een aantal molens wat wel of niet
gerealiseerd kan worden. Tot zover.
De voorzitter Dank voor deze inleidende woorden. Wie van de commissieleden
kan ik het woord geven om af te trappen? De heer Karapinar en dan mevrouw
van den Bergh.
De heer Karapinar Dank u, voorzitter. Voorzitter, ik was vorige week even in
Zoetermeer. Daar reed ik langs een bedrijventerrein en daar zag ik ze, vijf op
een rij, op een bedrijventerrein. Ik vond het eigenlijk heel mooi om te zien, moet
ik zeggen. Dat is niet gek als je van GroenLinks bent, natuurlijk. Ik kwam terug
en dacht, even kijken hoeveel inwoners Zoetermeer heeft. Het heeft iets van
124.000 inwoners, dus vroeg ik me af hoeveel van de middelgrote gemeenten in
Nederland windmolens hebben en hoeveel niet. Eén ervan weet ik wel, dat is
Dordrecht. Als GroenLinks vinden wij dat wij alles op alles moeten zetten om de
C02 uitstoot terug te dringen. Wij kunnen en willen niet wachten. Op dit moment
zijn naast inzet op de energiebesparing, zon- en windenergie de belangrijkste
duurzame energiebronnen. Windenergie zal zeker de komende twintig jaar
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belangrijk zijn om voldoende voortgang te maken. Duurzame energie levert
naast duurzame energie ook nieuwe werkgelegenheid op. In onze regio zijn er
voor verschillende bedrijven kansen in de windmolenbouw en onderhoud. We
hebben hiervoor een presentatie gezien van de heer Ab de Beuk tijdens de
thema-avond over de windenergie. Wij vinden dat wij in het vervolg bij de
beleidsvorming over windmolens en de discussie daaromtrent ook de
economische meerwaarde hiervan voor onze regio moeten meenemen. Graag
zou ik hier een antwoord van de wethouder op willen. Met de structuurvisie
wordt er ruimte gemaakt voor windmolens op het eiland van Dordt. De
voorgestelde plekken zorgen voor de bewoners nauwelijks voor overlast; ze
staan verder dan één kilometer van woningen in Dordt vandaan. De voorwaarden
waaronder de windmolens mogen worden geplaatst gaan verder dan de
wettelijke normen. Voor deze locatie zijn ze relatief ver van de woonbebouwing,
en de vraag van ons is: is dat wel nodig? Waarom zijn deze extra normen in
Dordrecht opgelegd? Het kan ook minder. In het Zeehavengebied, met name op
de Krabbenpolder zijn deze normen nog strenger. Hier wordt mogelijk gemaakt
om zwaar risicovolle bedrijvigheid te vestigen, bedrijven in de hoogste
milieucategorie, 5, maar de plaatsing van windmolens wordt hier moeilijk
gemaakt. Hoe strookt dit met de ambities om een duurzame stad te zijn? Bij de
thema avond, maakte Milieudefensie, mevrouw Mol hier een hele goede
opmerking over. Op deze locatie, vinden wij, is een windmolen niet het
probleem, maar nieuwe risicovolle bedrijven. We hebben al genoeg van dat soort
risico's. Het spoor, de weg, de rivier, Du Pont, Moerdijk en de andere
risicobedrijven in het havengebied. De recente incidenten op Moerdijk
onderstrepen dat het om reële risico's gaat. Wij vinden dat we er met de
structuurvisie nog niet zijn. Wij willen méér ruimte in Dordtse Kil IV en ook de
locatie aan de oostzijde van de A16 blijft voor ons reëel. U begon daarnet al,
wethouder, maar vorige week hebben wij een inleidende discussie gehad over
die meerdere windmolens, en als GroenLinks vinden wij: als wij die ambitie
hebben, een grote ambitie, voor onszelf en voor onze stad, als college maar ook
als raad om in 2050 energieneutraal te zijn en in 2020 20% te halen, dan
hebben wij windmolens nodig. We kunnen er niet omheen. Vier is een goed
begin, een goede start, maar we zouden er graag meer willen hebben. U zei van,
vier zoeklocaties - wat ons betreft, de eerste zoeklocatie is al duidelijk, dus in
plaats van vier, doe maar negen. Op de Krabbepolder en Duivelseiland hebben
wij ook gezien bij de presentie, wij gingen er van uit in de structuurvisie dat er
maar één windmolen mogelijk was; we kregen te horen dat er juist drie mogelijk
waren.
Mevrouw van der Vorm Voorzitter?
De voorzitter Mevrouw van der Vorm.
Mevrouw van der Vorm Voorzitter, als ik een verduidelijkende vraag mag
stellen aan de heer Karapinar. Is het nou 'doe maar negen?'. Dat is klare taal.
Betekent dat dat u een amendement gaat indienen op het bestemmingsplan van
Dordtse Kil IV?
De heer Karapinar Daar kom ik zo wel op. Dank u wel voor de vraag, hoor.
Waarom niet, zou ik zeggen, mevrouw van der Vorm? De wethouder zei in zijn
toelichting: de taak van de gemeente is eigenlijk: we gaan het niet realiseren,
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maar we gaan het mogelijk maken. Je kan ook in het bestemmingsplan
opnemen, nu vier en in de toekomst mogelijk als er interesse is van bedrijven en
van particulieren, dat je het gewoon mogelijk maakt. Daar gaat het om. Rest ons
nog drie vragen. Heeft het college al afspraken gemaakt met de Drechtse Wind
om windenergie van en voor burgers te realiseren? Welke locaties zijn dan in
beeld? Het tweede is, de definitieve besluitvorming loopt weer verder uit. Zijn er
mogelijkheden om vrij snel na de definitieve vaststelling van de structuurvisie
ook te besluiten over concreet ingediende bouwplannen? Als derde, er is een
besluit in Zwijndrecht gevallen. Het college wil de afspraak met de provincie niet
uitvoeren om op de Groote Lindt windmolens neer te zetten en onze vraag is
natuurlijk: heeft dat gevolgen voor Dordrecht? Wij hopen van niet. Graag een
toelichting daarop. Dank u wel.
De voorzitter Meneer Pols, u heeft het woord.
De heer Pols Even een vraag aan mijn collega, voorzitter. Ik had begrepen dat
Zwijndrecht die windmolens niet gaan plaatsen.
De voorzitter Dat zegt hij ook. Mevrouw van den Bergh, u heeft het woord.
Mevrouw van den Bergh Voorzitter, leden van de commissie. In uw inleiding zei
u: ik wil wegblijven van de aantallen en wij laten alleen locaties zien waar het
mogelijk is, afgezien nou even van die 4 op Kil IV die dan eigenlijk al wel te
realiseren zijn. Ik denk: hoe kun je nu wegblijven van de aantallen en hoogtes
als je met een doelstelling zit? Wij hebben onszelf vastgezet, al of niet uit groot
enthousiasme of gewoon uit zakelijkheid dat je je afspraken moet nakomen,
maar we hebben ons vastgezet op een afspraak dat we in 2020 20%
energieneutraal zijn en in 2050 helemaal energieneutraal. Dan denk ik: dan kun
je niet zeggen van, we blijven weg van aantallen. Dat vind ik dan een beetje
onlogisch. Of u moet andere dingen in uw hoofd hebben die nu niet in de stukken
staan. Vorige week bleek dat ook een beetje toen we het over Kil IV hadden,
toen zaten we met drie wethouders, wethouder Sleeking, wethouder Mos en u.
Toen ging het ook over de mogelijkheden van Kil IV, dat er dus meer
windmolens kunnen, maar dat er 4 ingeboekt zijn, zeg maar. Wethouder Mos
was daar heel stellig in: nee, niet meer dan 4 en wethouder Sleeking ook, maar
ik wilde aan u, want u reageerde toen niet, maar hoe staat u daar tegenover?
Want ik zou zeggen, pak de ruimte die geboden wordt in de structuurvisie. Ik
weet wel, bestemmingsplannen gaan boven structuurvisie, maar je kunt dan
natuurlijk structuurvisies daar op aanpassen. Dat was even het begin, want we
hebben oorspronkelijk, u zei het al, in 2013 allerlei afspraken gemaakt en daar
waren ook toen hele andere aantallen die genoemd werden, 17 tot 34
windmolens. Nou kan je zeggen: dat is nou ook weer niet de bedoeling, dat is
weer het andere uiterste, we gaan het hele eiland niet volbouwen met
windmolens, maar 4, eventueel 5 is dan toch wel een beetje erg mager, waar we
het nu eigenlijk over hebben. Ook een merkwaardig fenomeen dat in die MER en
in die structuurvisie, dat die veel meer mogelijkheden aangeven dan uiteindelijk
toch in een bestemmingsplan belandt. Dan denk ik: daar willen wij toch
duidelijkheid over, want je schept toch mogelijkheden. U zegt al, die grond is
niet van de gemeente. Dan is het natuurlijk ook terecht, dan kun je niet zomaar
alles willen, maar als gemeente, hoe je je opstelt naar buiten toe en naar
bedrijven en naar je burgers, kun je toch zien hoe je erin zit. Want ik kreeg
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vorige week nou niet bepaald het idee dat we enthousiast zijn over die, zeg
maar, transitieopgave. Want over Kil IV, wat dan heet een hoogwaardig
duurzaam bedrijventerrein te zijn, maar daar komen we wel een andere keer op,
maar toen werd er duidelijk gezegd: ja. maar je moet niet al te veel daarvoor
willen, en niet al te veel daarmee naar buiten treden, want dat schrikt bedrijven
alleen maar af. Dan denk ik, ja, dat is toch niet de houding die we uit willen
stralen als stad? Ik denk van, is het nou zo dat geen enkel bedrijf duurzaam wil
zijn? Het is ook de manier waarop je het brengt en ook een beetje hoe je
tegemoet komt. Want bijvoorbeeld, zo las ik, in Deventer of Enschede, hoefje al
geen leges meer te betalen als je met duurzame plannen komt op wat te bouwen
ofte verbouwen is. Dan denk ik: dan ben je als stad toch een beetje met iets
bezig en dan straal je het ook een beetje uit, zonder overdreven te zijn. Je kunt
ook zakelijk zijn in je enthousiasme en zeker als de grond niet van jezelf is.
Volgens mij zijn er best bedrijven die er juist dan weer wel op afkomen. Over de
provincie, want er is natuurlijk een soort deadline, 1 januari 2016 hoort het
besluit er te liggen, maar ik heb ook gelezen in de stukken dat u bezig bent om
die datum op te rekken. Tenminste, dat staat er in, dus ik wilde even weten: is
dat correct en hoe staat het er mee? Want ik vind niet dat we het zo ver moeten
laten komen dat wij straks helemaal geen beslissing hebben, uit wat voor
motieven dan ook en dat we dan de provincie maar laten bepalen wat er hier
gebeurt en dat we dan zeggen: daar konden we allemaal niets aan doen, want
dat doet de provincie. Dat vind ik dan dus onvolwassen gedrag. Wij zijn hier
volwassen en we nemen een beslissing daarin. De PvdA wil meer en daar kom ik
straks wel op terug. Ik wil het hier even bij laten. Ook de plekken, daar hebben
wij specifiek ook wel wensen over. Met name ook de A16. Er wordt gezegd, de
provincie wil dit niet, het past niet in de visie van de provincie, maar er wordt
verder geen uitleg gegeven waarom niet. Wij missen bijvoorbeeld ook
boerenerven; die zijn ook niet van ons, maar waarom zou een boer niet een
windmolen mogen plaatsen, als hij dat wil? Want het gaat ook om particuliere
initiatieven, en ook willen wij dat de burgers toch meer gestimuleerd worden of
er bij betrokken worden. Daar wil ik het even bij laten.
De voorzitter Hartelijk dank. De heer Pols.
De heer Pols Voorzitter, we hebben een fors probleem op te lossen. Dat hebben
mijn collega's al aangegeven: 20% minder C02 uitstoot in 2020, een hele klus,
ook met het aantal molens dat we nu hebben. Mar windmolens zijn toch moeilijk
inpasbaar in stedelijk gebied, als ik het zo bekijk. Als ik het MER-rapport lees,
daar staan allemaal plaatjes ook in en er staan ook aangegeven de
slagschaduwen, de geluidscontouren en de veiligheidscontouren. De
veiligheidscontouren, dat is redelijk goed te volgen, maar de schaduw- en de
geluidscontouren, die zijn heel groot en dat zijn grote oppervlaktes, ook. U
neemt dan alleen maar woningen mee, maar ja, er zijn ook op een heleboel
bedrijventerreinen kantoren gevestigd waar mensen ook werken. Die mensen
werken daar ook tien uur. Wat doen we daar nou mee? Daar zou ik wel eens
duidelijkheid over willen hebben. Dat klinkt zeker op Kil III. U tekent daar heel
Kil III vol met windmolens. Als ik dat zo bekijk, dan heb ik het idee: je kan er
beter geen industrieterrein meer van maken, maar een windmolenpark van gaan
maken. Maar dat is niet de bedoeling, want we hebben vorige week juist een
discussie gehad over het bestemmingsplan wat we daar gaan doen.
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Mevrouw van den Bergh Voorzitter? Mag ik even iets vragen aan de heer Pols?
U zegt van: ja, zoveel windmolens staan er niet ingetekend, op Kil III hebben we
het dan even over, daar kwam u mee naar voren. Hoogstens twee en dat is nog
in discussie met de ondernemers, wat ik terecht vind. U zegt: wat doen we daar
nou mee? Maar ik denk, wat wil de VVD daar mee, op dat bedrijventerrein Kil
III?
De heer Pols Ik wil dus een stuk duidelijkheid hebben. U bedoelt, op Kil III daar
zou je 1 of 2 molens misschien kwijt kunnen, maar ik vind ook: als ik de
bedrijven daarover hoor, die zijn er helemaal niet gelukkig mee en ik weet niet of
het waar is, maar ik hoor ook nu al dat er bedrijven afhaken daar, om niet te
bouwen, omdat er mogelijk windmolens komen. Daar zou ik ook duidelijkheid
over willen hebben. Over Kil IV ook: als u daar zoveel windmolens neer wil
zetten, dat zou een mogelijkheid zijn, maar we lopen daar al redelijk veel risico.
Wordt het risicoprofiel dan weer niet veel groter waardoor de grondprijzen
aanmerkelijk lager worden dan we gerekend hebben? Daar wil ik ook van te
voren uitsluitsel over hebben, hoe dat mogelijk is. Wij zijn geen grote
voorstanders van windmolens, laat ik dat zeggen, maar er zijn natuurlijk ook
andere mogelijkheden om de C02 reductie te beperken en die kunnen we zeker
toepassen op Kil IV, ook.
De voorzitter Dank u wel.
De heer Oostenrijk Voorzitter, mag ik een vraag stellen aan de heer Pols?
De voorzitter Ja, dat mag. Heeft de heer de Looze ook een vraag?
De heer de Looze Ja.
De voorzitter Dan eerst de heer de Looze en dan de heer Oostenrijk.
De heer de Looze Ik heb ook een vraag. De VVD heeft de naam dat ze altijd
voor bedrijven opkomen. Nu was er hier vorige week een inspreker van Volker
Wessels en dat bedrijf wil graag een windmolen plaatsen, alleen, dat is niet
gelukt. Wat dat betreft... ik weet niet, dat is mijn vraag aan u.
De heer Pols Wat mij betreft, als het mogelijk is en het voldoet aan de MER,
maar dan niet alleen aan de 10 tot de -6de, maar ook slagschaduw en
geluidsbelasting, dan mag het van de VVD denk ik daar wel toegestaan worden.
Maar er moeten geen mogelijkheden zijn dat andere bedrijven niet gevestigd
kunnen worden op een gegeven ogenblik, of, wat ik ook al zeg, dat de
grondprijzen in de omgeving daardoor een heel eind omlaag gaan.
De heer de Looze Wat me stoort: u doet net alsof bedrijven het niet willen,
terwijl er juist heel veel bedrijven zijn die het wel willen.
De heer Pols Ik zeg alleen, dat ik dat hoor. Ik zeg niet dat bedrijven niet willen.
Ik heb redelijk wat dingen gelezen bij de stukken waar bedrijven ook zeggen dat
het heel goed is voor de werkgelegenheid om windmolens te plaatsen.
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De voorzitter De heer Schurink rechtstreeks hierover? Anders was de heer
Oostenrijk eerder.

De heer Schurink Over dit punt gaat het even.
De voorzitter Dan heeft u het woord.
De heer Schurink Even richting de heer Pols. Het navrante punt van de
vertegenwoordiger van Volker Stevin was nou juist dat hij aan één voorwaarde
niet had voldaan, namelijk, hij had moeten spreken met zijn buren, maar het
betrof een braakliggend terrein wat al 25 jaar braak lag.
De voorzitter De heer Pols.
De heer Pols Dat is mijn probleem ook met al die MER verhalen. Als je naar Kil
IV kijkt, daar staat nog niets getekend in de omgeving. Daar komen wel hele
hoge gebouwen te staan ook, dat we in het bestemmingsplan hebben
aangegeven. Geeft dat geen probleem met slagschaduw en zo, en met geluid? Ik
weet het niet, maar dat mis ik er totaal in, in de MER. De MER gaat niet uit van
de situatie zoals het wordt. Nee, die gaan gewoon uit in een rekenmodel, gewoon
van land wat gewoon vlak is.
De voorzitter Die vraag is denk ik helder. Meneer Oostenrijk, u heeft het woord.
De heer Oostenrijk Ja, voorzitter, de heer Pols geeft de indruk dat het nog een
vrijblijvende zaak is dat de 4 windmolens in Kil IV, van Kilwind, een vrijblijvende
iets is. Dat station zijn we naar mijn mening al lang gepasseerd. De suggestie
van: doen we het wel of doen we het niet? Geef dan maar duidelijkheid.
De heer Pols Dan ben ik te lang raadslid, misschien wel. Ik heb die discussie
toen ook al meegemaakt, dus die staan gewoon vast, die vier. Ik denk datje er
niet meer moet toelaten dan vier. Dat is mijn opmerking.
De heer Karapinar Voorzitter, mag ik een vraag stellen aan de heer Pols?
De voorzitter Ja, de heer Karapinar.
De heer Karapinar Ik hoorde hem vorige week heel anders praten dan vandaag.
Want vorige week zei u nog: nou, 4, in totaal kunnen er 9, dus waarom niet
meer? Volgens mij kan ik me herinneren dat u echt zei, waarom niet meer? Om
die doelstelling te halen moeten we juist meer.
De voorzitter De heer Pols.
De heer Pols Ik heb aangegeven: waarom meer daar en daar wil ik een duidelijk
antwoord op van het college hebben. Die discussie hebben we niet afgemaakt,
want toen was het al ver over elven. Die heb ik nu even wat scherper gemaakt.
Maar ik wil gewoon weten van het college wat de gevolgen daarvan zijn, als je
daar veel meer windmolens zet. Dat mis ik gewoon in de hele onderbouwing, net
als in de windmolens langs de Merwedezone. Ja, waarom je daar geen
windmolens kan neerzetten, dan lees ik: het zicht. Ja, dat hebben we overal in
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de stad. Daarom ben ik ook geen grote voorstander van windmolens. Maar zicht
vind ik, ja, dat wordt daar aangevoerd, maar op de andere punten niet. Dat zijn
ook polders.
De voorzitter Mevrouw van den Bergh.
Mevrouw van den Bergh Voorzitter, dat was ook te dicht op de woningen. Dat
staat ook duidelijk in het stuk.
De heer Pols Nee, niet al die molens. Moet u maar eens kijken. Er zijn ook
molens waar je helemaal geen last van hebt, als je die midden in die zeilplas zet
op een gegeven ogenblik.
De heer Karapinar Dan heeft u dus een locatie gevonden waar wij dus extra
molens kunnen neerzetten. Dank u wel.
De voorzitter De heer Blokland.
De heer Blokland Dank u, voorzitter. Er staan op Kil IV toch ook woonhuizen;
slagschaduw en geluid telt voor industriegebieden niet voor bedrijven, wel voor
woonhuizen. Die woonhuizen: hoe worden die problemen van slagschaduw
opgelost?
De voorzitter Ik zou het niet weten, meneer Blokland. Maar de wethouder
luistert goed naar uw vraag. Ik dacht eigenlijk dat u een vraag aan de heer Pols
had. Dat is niet zo? Nee? Dank. Meneer Frantzen.
De heer Frantzen Wat mij iedere keer weer typeert: er wordt gepraat over
slagschaduw, iemands achtertuin enzovoorts, bedrijven. Het merendeel van de
mensen in een bedrijf werken binnen, dus ik denk dat die slagschaduw best mee
zal vallen. Het enige wat ik mis, continu, is dat het een noodzaak is dat
windmolens geplaatst worden. Ik denk aan mijn kinderen en mijn kleinkinderen.
Ik denk niet aan het nu, ik denk aan de toekomst. Dit is een plan voor 2020,
doorgaand tot 2050. Als we nu geen beslissing nemen en blijven praten over
achtertuintjes, slagschaduw - het wordt tijd dat iedereen over zijn eigen
slagschaduw heen stapt.
De voorzitter Hartelijk dank. Dan de heer Schurink. Aan u het woord.
De heer Schurink Dank u wel, voorzitter. Veel is al gezegd door de collega's van
GroenLinks en de PvdA, dus er is me wat wind uit de zeilen genomen. Voor ons
ligt dus de structuurvisie windenergie en ik herinner me ook de laatste uitleg van
de wethouder, de afgelopen keer. Die was eigenlijk best wel teleurstellend. Hij
zei het volgende. In de achtereenvolgende nota's krijg je zo... in het begin zijn er
heel veel mogelijkheden in de MER, laat veel mogelijkheden zien en elke stap
verder, dan wordt ingeperkt, totdat je een structuurvisie ziet waar - het is een
soort afvalrace. De fractie van D66 ziet dat ook zo en ziet dat de doelstelling die
we met zijn allen hebben afgesproken, 2050 klimaatneutraal, 2020 20%
duurzame energie - die gaan we op deze manier niet halen. Want we komen,
schrijft u zelf, een simpele rekensom leert dat, 13% procent tekort in 2020. Mijn
vraag aan de wethouder is: hoe gaat hij die ontbrekende 13% op die doelstelling
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realiseren en in welk tempo? Tussen 2010 en 2015 zien we een stuk of vijf nota's
en er zijn zoekgebieden die afvallen. De Merwedezone is al genoemd; dat is
notabene één van de twee die de provincie als voorkeursgebied heeft
aangewezen. Die valt af en in de nota wordt, mevrouw van den Bergh refereerde
er ook al aan, niet ingegaan op toch de doelstelling van de participatie van
bewoners in windenergie. Dat hele vergezicht blijft niet uitgewerkt in de
structuurvisie. Ook daar willen we graag wat meer van zien. Dan over het
bestuurlijk akkoord: de provincie is heel helder. Optimale benutting van die twee
zoekgebieden met windenergie en daar valt er dan één van af, lijkt er in de nota
gezegd te worden en de participatiedoelstelling ook, dus ik vraag me af: waar
gaat u met de provincie over spreken tegen 15 december? Het getuigt ook wel
degelijk van lef om de provincie uit te nodigen tot verlenging over te gaan van
de afspraak om nog provincievrij zelf autonoom bezig te zijn. Dat vind ik ook
heel prijzenswaardig, maar hoe zal de provincie de invulling van die autonome
bevoegdheid van de gemeente op dit punt waarderen? Dat is ook een vraag:
waar dat gesprek dan over zal gaan. Tot wanneer denkt u de verlenging te willen
aanvragen? GroenLinks, mijn college zei net: het zoekgebied A16 oost, dat is
eigenlijk in alle stukken onuitgewerkt buitenboord gevallen, terwijl er toch
kansen liggen voor, we hebben het laten uitrekenen, voor een stuk of 6
windmolens op een redelijk overzichtelijke gebied. Daar hebben we ook een
vraag over aan de wethouder: of hij kan uitleggen waarom dat zo buiten beeld is
gebleven qua uitwerking. Daar liggen gewoon kansen om die 13% in te vullen.
Tot slot, voorzitter.
De voorzitter Mevrouw van der Vorm heeft een vraag aan u.
Mevrouw van der Vorm Even een verduidelijkende vraag. U zegt: dat gebied
biedt mogelijkheden om die 13% in te willen vullen. Hoor ik daar dan uit dat D66
er wel een oplossing in ziet om die 13% die we nu tekort komen, volledig te
vullen met het programma Wind, waardoor je toch al snel gaat kijken naar
bijzonder hoge aantallen windmolens?
De heer Schurink Ik ga alleen maar uit van wat er in de structuurvisie staat, in
het voorwoord van de wethouder, waar hij dat met zoveel woorden ook zegt. De
keuze is wind, en ik heb het hem net horen herhalen, de keuze is voor
windenergie om die duurzaamheidsdoelstelling, 20% in 2020, te realiseren. Er
staat niet het woord zonnepanelen in, waar je trouwens twaalf voetbalvelden
voor nodig hebt om het equivalent van één windmolen te kunnen realiseren. Ik
denk dat dit voldoende antwoord is op uw vraag. Ik refereer uitsluitend aan wat
de wethouder in het voorwoord zegt. Ik hoor de wethouder zeggen: de rol die we
als gemeente hebben is het mogelijk maken van, maar ik heb het al genoemd:
een afvalrace van zoekgebieden, een afvalrace van aantallen windmolens, waar
je inderdaad niet van kunt wegblijven om over aantallen te spreken als je hele
concrete doelstellingen hebt. Dus daar is de fractie het echt met mevrouw van
den Bergh eens. Dan zien we twee soorten gemeenten en de vraag die ik aan de
wethouder heb is: bij welke gemeenten wilt u horen? Collega Tiebosch heeft het
vorige week al in een ander verband aan deze tafel gezegd: er zijn twee soorten
gemeenten. De gemeenten die positief staan tegenover windenergie en die
zeggen, ja mits en ik proef aan deze tafel en in deze structuurvisie: nee, tenzij.
Mijn vraag aan de wethouder is, waar wilt u bij horen, bij welke gemeenten? In
de voordiscussies op het andere agendapunt bleven vier windmolens over en de

vijfde was al een beetje uit beeld en de vraag was ook van: zijn die vier nu het
resultaat van de afvalrace of zijn dat de vier die het collegeprogramma met
name ook noemt, qua aantal? Dat is ook een vraag die ik aan de wethouder heb.
De voorzitter Dank u wel. Dan de heer Oostenrijk van het CDA.
De heer Oostenrijk Ja, voorzitter. De CDA-fractie kan zich redelijk goed vinden
in het voorliggende voorstel van het college, in ieder geval voor wat betreft de
lijnopstelling langs de Dordtse Kil. De vier met eventueel de vijfde aan de
zuidkant, dat is een vrij logisch verhaal. Het is voor ons ook logisch dat als, want
terecht zegt de wethouder: wij gaan niet over het aantal, als het mogelijk is dat
over het gebied ten westen van Kil III initiatieven komen die kunnen bogen op
draagvlak, dan denk ik dat dat dan ook een best goede zaak is. Ik wil me wat
meer concentreren op de molens die gepland zijn op Duivelseiland en daar
omheen. Dat meldt u op pagina 3 en dan kom ik toch op het kritische punt
terecht: de relatie tussen vervuilende industrieën die daar mogelijk gepland
kunnen worden en het plaatsen van windmolens. Dat is een soort
spagaatconstructie waar ik toch graag van de wethouder wat meer duidelijkheid
over wil. Dan kijken we ook naar de reacties van bijvoorbeeld Platform
Duurzaamheid Dordrecht, die quote aan het eind van het betoog, 'windmolens
mogen niet, maar de meest vervuilende bedrijven wel'. Dat geldt voor
Milieudefensie in soortgelijke bewoordingen, 'zijn we dan wel dol op Odfjell,
Shell Moerdijk en Chemiepak en blokkeren we daarmee windmolens?' Ik denk
dat dat een hele spannende is. Je kan ze zelfs nog los zien van het effect van
windmolens, maar je kan dus wel de vraag stellen, los van windmolens: zijn we
als Dordrecht in een gebied wat toch vrij dicht bij de bewoonde wereld ligt, van
onze stad, zijn we zo dol op het binnenhalen van die categorie 5 industrieën? Ik
zou graag van de wethouder een verhaal willen horen waarop daar een balans
wordt gevonden tussen economie en milieu. Want ik denk dat dat vrij cruciaal is
om beide doelstellingen in evenwicht daar te realiseren.
De heer Karapinar Voorzitter, mag ik een vraag stellen?
De voorzitter Dat mag. De heer Karapinar.
De heer Karapinar Hoe ziet volgens het CDA de balans daar dan wel uit, milieu
en economie?
De heer Oostenrijk Ik heb de vraag aan de wethouder gesteld, dus ik ben eerst
heel nieuwsgierig hoe het college dat ziet.
De heer Karapinar Je kan die vraag wel stellen, maar dan stel je die vraag
vanuit een eigen visie daarop, neem ik aan. Wat is de visie van het CDA? Ik zal
het helder stellen: is het CDA liever voor windmolens dan zwaar economische
bedrijven?
De heer Oostenrijk Nee, de vraagstelling houdt voor ons in dat we zoeken naar
een balans en dat betekent niet zwart-wit, maar dat betekent... nou, en-en kan in
dit geval niet, dus er zal een ander soort balans moeten worden gevonden om
beide doelstellingen te realiseren.
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De voorzitter De heer Schurink heeft volgens mij ook een vraag hierover.

De heer Schurink Ik zou de heer Oostenrijk willen vragen of hij, behalve die
balans waar hij het nu over heeft, ook in de balans in het collegeprogramma nog
ruimte ziet om buiten die vier die daar genoemd staan, nog meer mogelijkheden
te realiseren.
De voorzitter De heer Oostenrijk.
De heer Oostenrijk Het collegevoorstel gaat in ieder geval uit van vier plus
mogelijk één aan de zuidkant van de vier en de drie daar ten noorden van. Kil
III, daar spreekt het college zich niet duidelijk over uit, over aantal, maar als het
kan, dan geven ook de rapporten aan, dan zullen het kleinere moeten zijn.
De heer Schurink Ik tel er nu al bijna tien. Heel fijn, dank u wel, voorzitter.
De heer Oostenrijk Maar ik volg in dat opzicht de lijn van het college, dus ik zit
nergens buiten.
De voorzitter Mevrouw van der Vorm heeft hier ook een vraag over.
Mevrouw van der Vorm Ik had hem op mijn lijstje staan; ik ben blij dat u hem
stelt. Er staat gewoon duidelijk in: vier. We hebben negen gehoord, we hebben
tien gehoord, we hebben twaalf gehoord. Ik wil daar toch nog wel wat meer tekst
over van het CDA, waarom zij vinden dat hier nu meer ruimte in zit dan die vier
die we hebben afgesproken.
De heer Oostenrijk Nee, de vier van Kilwind, die staan als het ware tussen
haken, staan ze vast. Daar kunnen we heel lang over discussiëren, maar dat lijkt
me vrij onvruchtbaar. Verder is het een doelstelling van het college, terwijl
tegelijkertijd de wethouder bij zijn inleiding al heeft gezegd van: wij bepalen dat
niet rechtstreeks, we zijn afhankelijk van partijen. Dat kunnen we goed
begrijpen, maar als je dus de voorstellen volgt die het college ons aanbiedt, dan
hebben we het over vier, plus één, plus drie.
(door elkaar)
De voorzitter Even via de voorzitter. Meneer Schurink heeft het woord.
De heer Schurink Stel, misschien komen we er vanavond aan deze tafel al uit
dat we op tien uitkomen; dat zou mooi zijn. Maar stel dat het niet zo zou zijn,
dan denk ik dat het CDA dus ook onze motie in die richting zou willen steunen?
De heer Oostenrijk Als u bedoelt om de Merwedekant te bekijken?
De heer Schurink En de A16 oost als volwaardig zoekgebied mee te nemen.
De heer Oostenrijk Nee, in dat geval denk ik dat we een andere kant opgaan en
dan zullen we ons wel moeten afvragen hoe we dus linksom of rechtsom wel aan
een doelstelling kunnen voldoen, maar ik denk dat onze fractie dan eerder denkt
aan compensatie, bijvoorbeeld op zee.
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De heer Schurink Even ter verduidelijking, voorzitter. Dan hebben wij het over
met name Krabbepolder, dat gebied?
De heer Oostenrijk Dat waren die bewuste drie.
De voorzitter Ik hoor hier nog een vraag. De heer Blokland.
De heer Blokland Weten we überhaupt hoeveel windmolens er nodig zijn in
2020? We praten nu over een stuk of vijf windmolens, met eventueel plaats voor
twaalf. Maar dat is niet genoeg in 2020. Wat zijn de plannen, hoe zien die er uit?
Hoe loopt het tijdpad?
De voorzitter Ik denk dat de wethouder daar zo op kan reageren. Mevrouw van
der Vorm, u heeft het woord.
Mevrouw van der Vorm U was klaar, toch?
De voorzitter Volgens mij was dit gewoon een vraag die op zichzelf stond. Die is
genoteerd, daar komt de wethouder zo op terug, denk ik.
Mevrouw van der Vorm Ik zal even de dubbelingen er uit halen, want meerdere
fracties hebben al zoveel gezegd. Om mee te beginnen is ons uitgangspunt dat
alles wat we doen buiten de afgesproken vier in het coalitieakkoord extra is, en
dat betekent dat u ons zal moeten overtuigen van het nut om boven die vier uit
te komen. Dat zegt niet dat we niet willen meedenken, want we begrijpen ook
wel wat er op ons afkomt qua duurzaamheidsopgave, maar voor ons is het
gewoon onduidelijk waar we nu ja tegen zeggen. Ik hoor de wethouder zeggen,
we blijven weg van aantallen; wat mij betreft doen we dat niet. Ik wil gewoon
weten: als mijn fractie dit nou steunt, er van uitgaande dat aan de voorwaarden
wordt voldaan die in de structuurvisie staan, over hoeveel praten we dan? En dat
er dan misschien wat afvallen omdat er niet aan de voorwaarden kan worden
voldaan, dat begrijp ik, maar ik wil daar wel duidelijkheid over. Aan hoeveel
windmolens biedt die structuurvisie dan ruimte in de meest gunstige situatie?
Voor ons staat de uitgeefbaarheid van kavels altijd nog voorop. Een vraag die
aansluit op de vraag van de heer Pols over de bedrijven: we hebben tijdens de
technische toelichting te horen gekregen dat bedrijven niet worden beschermd
tegen slagschaduw en geluidsoverlast. Wat mij dan doet afvragen: stel, een
bedrijf maakt bezwaar op grond van het feit dat die niet zit te wachten op
geluidsoverlast. Wordt zo'n bezwaar dan van tafel geveegd omdat die niet kan
rekenen op die wettelijke bescherming, of gaat de gemeente daar anders mee
om. Dat zou ik dan zo graag willen horen. De technologische ontwikkelingen op
het gebied van duurzaamheid gaan ontzettend snel en ik vraag me dan ook af
wat de mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld te zeggen: voor vijftien jaar of voor
de levensduur van die molens staan wij windmolens toe en na die vijftien jaar
gaan wij heroverwegen, zonder aan planschade vast te zitten? Wat zijn de
mogelijkheden om als gemeente te kunnen sturen op die technologische
ontwikkeling, die enorm snel gaat? Een tip wat wij nog willen meegeven, ook
voor de inspraak, is om duidelijk te maken wat nou de relatie is, want er
ontstond hier ook al verwarring over, tussen de MER en de structuurvisie. Die
verwarring was er bij mij en volgens mij proefde ik die bij andere fracties. Het
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lijkt me handig, als dat echt de inspraak ingaat, om heel duidelijk te maken wat
de relatie tussen die twee documenten is. Tot slot nog even over Zwijndrecht,
daar begon volgens mij de heer Karapinar al eerder over. Dat triggerde mij ook
wel, want Zwijndrecht wil daar geen windmolens. Die hebben aan de provincie
aangeboden om met alternatieven te komen. Bijvoorbeeld dezelfde opgave te
realiseren met zonne-energie of anders. Toen zei de provincie: nee, dat moeten
per sé windmolens zijn, wat mij dan wel doet fronsen, want daarmee geeft de
provincie eigenlijk aan dat het niet zozeer om de opwekking van duurzame
energie gaat, maar om per sé windmolens. Ik vraag me af hoe de
portefeuillehouder die ontwikkelingen in de regio ziet. Tot zover.
De heer Karapinar Mag ik een vraag stellen, voorzitter? Als ik u zo hoor. U heeft
wel een vraag gesteld, maar misschien wilt u toch even antwoord geven. Als er
geen windmolens komen zoals het voorbeeld van Zwijndrecht en Zwijndrecht is
misschien voor zonnepanelen en we weten dat één windturbine eigenlijk goed is
voor twaalf voetbalvelden zonnepanelen: is BVD dan liever voor die variant, in
plaats van de windmolens?
De voorzitter Mevrouw van der Vorm.
Mevrouw van der Vorm Ik heb alleen maar het AD artikel gelezen waar niet
alles in stond. Wat ik heb begrepen is dat Zwijndrecht zei: we willen wel
meedenken over alternatieven. Ik snap wel dat je heel veel zonnepanelen nodig
hebt om één windmolen te vervangen, maar zonnepanelen maken geen
slagschaduw, bieden geen geluidsoverlast en nemen geen veiligheidsrisico's met
zich mee. Het triggerde mij juist omdat Zwijndrecht dus zei, misschien moeten
we dan maar....en dan ga ik even speculeren: stel dat Zwijndrecht zou zeggen,
misschien moeten we maar twaalf van die voetbalvelden met zonnepanelen
aanleggen, want we hebben heel veel platte daken, dat de provincie dan zegt:
nee, het moet toch echt wind zijn. Waarvan ik me dan ga afvragen: gaat het nou
om de duurzame energie die je opwekt, of gaat het om het per sé helpen van
zoveel mogelijk windmolens?
De voorzitter Dat punt is denk ik helder. Dan de heer de Looze van de fractie
ChristenUnie/SGP.
De heer Looze Dank u wel, voorzitter. Van onze kant even geen algemene
teksten over toekomstscenario's en duurzaamheid, of wel of geen windenergie of
dat soort dingen, maar een korte inhoudelijke reactie op het stuk. We staan in
grote lijnen achter deze structuurvisie en we zijn positief dat er eindelijk iets
gebeurt op dit dossier, want het is heel belangrijk. Dat gaf mevrouw van den
Bergh ook al aan, voordat de provincie ons gaat dicteren, wat mevrouw Van der
Vorm ook al zei. Nog wel een vraag. We snappen dat we met dit soort grote
installaties rekening moeten houden met heel veel partijen en we zijn ook
positief dat er in deze structuurvisie met heel partijen gesproken is. Maar ik
vraag me wel af of we bijvoorbeeld op Duivelseiland niet teveel dicht getimmerd
hebben Sommige additionele, bovenwettelijke voorwaarden begrijp ik ook niet
helemaal. Bijvoorbeeld de risicocontour rondom windmolens; ook rondom de
windmolen moet het eigen grond zijn. Wat ons betreft hoeft dat niet per sé eigen
grond te zijn, maar als de buurman of de gemeente die er dan dicht naast zit
met die windmolen goed kan leven, dan is dat wat ons betreft ook prima, en kan

er gewoon soepel met die voorwaarde omgegaan worden. We hopen op een
snelle start, dat er zo snel mogelijk iets gebeurt.
De voorzitter De heer Schurink aan de heer de Looze.
De heer Schurink Zonder in discussie te gaan over aantallen, maar ziet u op
Duivelseiland meer mogelijkheden?
De heer de Looze Niet persé meer, maar ik denk als je te veel eisen stelt, dat er
ook dingen gewoon niet gaan gebeuren. Dat is meer wat ik bedoel.
De voorzitter Oké, helder. De wethouder. U heeft het woord.
Wethouder van der Linden Dank u wel. Een heleboel vragen waar wel veel lijn
in zat; voor een deel ook wel verrassende vragen, moet ik zeggen. Ik begin
eventjes met, waar zijn we nou van. Zijn we nou van nee tenzij, of van ja, mits?
Nou, dat is natuurlijk volstrekt duidelijk: we zijn van ja, mits. Dat ben ik niet
alleen, dat is het college niet alleen, maar dat was uw raad twee jaar geleden al.
Dat was uw raad eigenlijk ook al veel langer geleden. Simpele vraag, simpel
antwoord: ja, mits. Wat is dan het mits? Want dat is wel waar heel veel van uw
vragen over gaan. Ooit is gesproken over aantallen windmolens: 17, 34, iets
minder, iets meer. Allemaal heel mooi, maar u weet ook dat er belangen zijn. Ik
heb een huilende mevrouw aan mijn bureau gehad die zei: ik kan al niet slapen
van de gedachte dat die windmolen bij mij in de achtertuin komt. Hij kwam ook
niet in haar achtertuin en hij zal ook niet in de buurt komen. Maar mensen
maken zich soms zorgen. Ik heb ook een woedende ondernemer aan mijn tafel
gehad en die zei: hoor eens, waar haal jij het lef vandaan om überhaupt in je
hoofd te halen dat jij er over gaat of ik een windmolen plaats? Zowel de huilende
mevrouw als de woedende ondernemer krijgen dan als antwoord: we hebben in
dit land zorgvuldige ruimtelijke ordening. Die is er op gericht om alle belangen
die er zijn goed tegen elkaar af te wegen en dan ook op basis van hele duidelijke
criteria die afweging te maken. Dat kost tijd....
De heer Karapinar Heeft u ook mensen aan uw bureau gehad die zo blij waren
dat er ook 4 molens kwamen?
Wethouder van der Linden Nou, niet over die vier molens, maar daar kom ik zo
nog op. Ik heb wel mensen aan mijn bureau gehad die zeiden: hartstikke mooi,
we gaan aan de slag en dat is fantastisch. Kortom, waar we mee bezig zijn
geweest de afgelopen anderhalf, twee jaar is een heel erg lang, maar ook heel
zorgvuldig proces wat past bij ja, mits. Dat mits is dus zowel gericht op de
bewoner of de ondernemer die zich zorgen maakt, als op de bewoner die
initiatieven wil nemen, of op de ondernemer die kansen ziet. Omdat we het zo
zorgvuldig hebben gedaan, worden we nu ook wel gebeld en wordt er ook wel
gevraagd van: nou, dat hebben jullie goed aangepakt. Hoe ben je zo ver
gekomen, hoe heb je dat gedaan? Er staat wat tekst over in de structuurvisie:
hoe zijn we zo ver gekomen? We hebben bewonersavonden gehad natuurlijk, we
hebben een zorgvuldige afweging gemaakt en dan is het inderdaad zo, twee jaar
terug zijn er vier zoekgebieden gedefinieerd. Die vier zoekgebieden zijn
uitgebreid bekeken en dan blijkt inderdaad dat op sommige plekken waar je
dacht, daar kan er wel één, daar kan het dus niet. Want externe veiligheid, Du
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Pont, want bewoners, want zichtlocaties, want slagschaduw, want geluid,
enzovoort. Dat betekent datje in aantallen molens omlaag gaat. Waarom begon
ik van: maar ik wil niet persé praten over aantallen molens? Twee redenen. De
eerste reden: we hebben het over de afweging op basis waarvan we gaan
zeggen, wij willen wind, punt. Want dat hebben we allemaal besloten. Maar:
waar kan het? De conclusie na een uitgebreide MER-studie had kunnen zijn: we
willen dolgraag wind, maar het kan gewoon nergens, op basis van de wet- en
regelgeving. U heeft die MER goed gelezen, heb ik gezien, dus die conclusie
trekken we niet, maar die conclusie trekken we wel op sommige plekken waar
het echt niet kan, of waar echt maar heel weinig kan. Tweede. Het gaat niet om
de aantallen molens, het gaat om het aantal megawatts. De provincie heeft een
opdracht meegekregen om zevenhonderd zoveel megawatts te realiseren. In de
zoekopdracht die wij hebben meegekregen en meegegeven ook, zit een
gedachte: binnen Dordrecht, binnen deze zoekgebieden zou je moeten kunnen
denken aan tien tot twintig megawatt. Zou je moeten kunnen denken aan. Dat
hangt af van het onderzoek en het hangt ook af van de keuzes die je dan maakt.
De voorzitter Mevrouw van den Bergh.
Mevrouw van den Bergh Voorzitter, als ik even mag interrumperen. Als je hebt
over tien of twintig megawatt, dan kun je daar toch wel een beetje voorstelling
van maken of je dan zoveel kleintjes, of één grote, of twee.
Wethouder van der Linden Ja, zegt u het maar. Als u liever vijfentachtig
molentjes hebt van twintig meter, hartstikke mooi, maar dat is een statistiek
waar ik niets mee kan. Het gaat mij om de megawatts. De vier Kil windmolens,
die zijn opgeteld ruim 9 megawatt en de molens waarvan we denken dat ze
mogelijk zijn op de gebieden die over zijn, dat zijn ook redelijk forse molens.
Natuurlijk zullen er ook nog initiatieven komen van mensen die kleinere molens
willen. De structuurvisie gaat over molens vanaf 45 meter. Kleinere molens
vallen niet onder deze structuurvisie. Het zal ook heus zo zijn dat er een
willekeurige, ik meen dat de heer Schurink dat aangaf: wat doen we als een boer
op zijn boerenerf zegt, ik wil een molen? Dan hangt het helemaal van de plek af.
We hebben nu vier zoekgebieden, daar hebben we naar gekeken, op basis van
de MER-studie die we daar hebben verricht, waarbij je dus kijkt van: wat zou
hier kunnen? Als je bijvoorbeeld uitgaat van zoveel molens, kan dat dan? Nou,
dan komt daar uit: op de Merwedezone kan dat eigenlijk helemaal niet, wantje
zit met een heleboel aspecten waaronder zicht, waaronder geluid, slagschaduw
en ook externe veiligheid. Nog even iets over die aantallen, en dan is dat punt
ook afgerond, denk ik. Kan dat?
De voorzitter De wethouder vervolgt even dit puntje en dan de heer Frantzen
en de heer Schurink, en mevrouw van der Vorm.
Wethouder van der Linden Ik merk aan u dat u ontzettend geboeid bent door:
hoeveel molens gaan we nu uiteindelijk realiseren? Ik heb al aangegeven: in de
meeste gevallen die de structuurvisie beschrijft hebben wij niet de grondpositie.
Dus op Kil III zijn twee plekken waarvan wij zien: daar zou het kunnen en daar
zou je het ook kunnen willen, maar het is aan de grondeigenaren om dan te
zeggen: wij gaan het ook willen. Of ze daar komen:, ik weet het niet. Of ze gaan
komen op Duivelseiland, Krabbepolder waar je er één, of twee, of drie, of
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misschien iets meer zou kunnen realiseren, afhankelijk van het plaatsingsplan en
afhankelijk van de omvang, daar weet ik het ook niet. Want daar hebben wij ook
niet de grondpositie. Wat ik wel weet.... misschien moet ik hem hier even
afkappen, want ik ga zo door op de initiatieven.
De voorzitter Volgens mij is het helder.
Wethouder van der Linden Er was een tussenvraag, zag ik.
De voorzitter Ja, even heel specifiek, want anders moet de heer Frantzen te
lang wachten.
Mevrouw van den Bergh De wethouder had het over Duivelseiland of
Krabbepolder en dat er initiatieven, maar Volker Stevin wil daar, maar kunt u dat
niet wat meer faciliteren, of daarmee in gesprek gaan?
De voorzitter De wethouder, kort.
Wethouder van der Linden Wellicht kort. Dan kom je op de afweging: welk
belang gaat voor? En dat is natuurlijk het lastige. We hebben er onder andere
vrij lang over gedaan omdat we met het Havenbedrijf Rotterdam een aantal
gesprekken hebben gehad, van: hoor eens, wij willen net zoals jullie op je
Maasvlakte, windenergie mogelijk maken, maar onder welke voorwaarden kan
dat, denken wij en hoe past dat in het plan wat we hebben met het
havengebied? Kijk, wij gaan nu in dit stuk niet zeggen: wij willen categorie 5 of 4
of iets anders. Dat is al vastgelegd. Er is al heel veel vastgelegd over wat we met
het havenbedrijf gaan doen. Het havenbedrijf stopt daar heel veel geld in;
ontwikkelt een kade die inderdaad tientallen jaren min of meer leeg heeft
gestaan, in de hoop daar ontwikkeling mee op gang te brengen. Dan past het in
de afweging om te zeggen: oké, dan moet je daar heel goed naar kijken als je
die ontwikkeling mogelijk wil maken en dan is het minimaal nodig dat je een
goed gesprek hebt met je buren over wat je wil en er zijn ook best
mogelijkheden op dat terrein, maar niet pal aan de grens van de te ontwikkelen
kade. Dat kan in dit geval niet.
De voorzitter De heer Frantzen. U heeft het woord.
De heer Frantzen We hebben uit alle uitleg te horen gekregen dat naarmate de
molen hoger is, de radius rond de molen in verband met geluid, slagschaduw en
veiligheidsrisico groter wordt. Waarom beslissen we dan niet voor een groter
aantal kleinere molens? Zo'n honderd meter molen levert zo'n 3 megawatt;
zeventig meter is 2,3. Ga naar molens van zestig meter en dan heb je 2
megawatt per molen. Zet er tien neer en dan heb je die 20 megawatt, toch? Dan
trek je overal de grens waarbij mensen last kunnen hebben, een eind terug en
dan krijg je naar mijn idee een groter gebied waarin je molens kwijt kan.
De voorzitter De wethouder.
Wethouder van der Linden Een goede vraag. Het hele windmolenveld is
natuurlijk nog in ontwikkeling, maar het is wel duidelijk dat hoe hoger je molen,
hoe meer je opbrengst, ook relatief gezien. Dus een 3 megawatt molen heb je
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eerder uit de kosten dan een molen van 60 meter. Het kan een afweging zijn op
een gegeven moment, als je ziet: ik heb een bepaald gebied, daar past
inderdaad maar één grote molen, ik zou ook kunnen kiezen voor twee veel
kleinere molens op hetzelfde gebied, die dan iets dichter bij elkaar kunnen staan.
Dat is een afweging, maar die afweging is aan de initiatiefnemers. Dat wij
zeggen: max vijfentachtig meter op Kil III of max honderd meter op
Duivelseiland, wil niet zeggen dat het ook moet. Als er een initiatief komt wat
twee molens mogelijk maakt van zestig meter en er komen geen andere
initiatieven, dan is dat het initiatief wat daar speelt en dan gaan we daar mee
aan de slag.
De heer Frantzen Maar is het dan niet zo dat wanneer je die radius eromheen,
wat een risicofactor is, zal ik maar zeggen en wat de klaagfactor is, als we die
kleiner maken, dat we dan grotere opties hebben van ons eigen gebied waar we
molens op neer kunnen zetten zonder dat daar bedrijven bij ingeschakeld
moeten worden of wat dan ook, maar dat het gewoon op gemeentegrond komt
te staan, waarbij je overal rekening blijft houden met de radius er omheen.
De voorzitter De wethouder, kort.
Wethouder van der Linden Alle gebieden die nu staan beschreven,
Krabbepolder, Duivelseiland, Kil III, dat is niet onze eigen grond. Dat is grond die
in bezit is van derden, waar we initiatieven mogelijk maken en of ze er komen,
dat is aan hen. We weten wel dat er verschillende initiatieven al lopen. Je wil
initiatiefnemers ruimte geven met een bepaald soort afweging en een bepaald
soort maximum en of ze er dan voor kiezen om een iets kleinere of een iets
grotere molen, of wellicht twee iets kleinere molens te realiseren: dat is aan hen.
Dat is hun afweging.
De heer Frantzen Nu lopen we dus het risico dat molens niet doorgaan omdat
we grensoverschrijdend in mensen hun terreinen komen. Ja? Dan zeg ik: plaats
wat minder hoge molens, maar haal wel de doelstelling. Want we hebben een
doelstelling, voor 2020 en voor 2050.
De voorzitter Volgens mij is de vraag volstrekt helder en het antwoord van de
wethouder is alleen iets anders dan wat u misschien beoogt.
Wethouder van der Linden Nogmaals, dat is aan de initiatiefnemers. Van mijn
part kiezen ze voor honderd molentjes van 5.40 m, dat gaan ze niet doen, denk
ik, want die zijn er nu niet. Wij bieden ruimte en die ruimte hoeven ze niet te
pakken. Als ze zeggen: honderd meter is me veel te hoog, nou, kies dan voor
zestig of zeventig en bouw er twee, of kies iets nog kleiners en bouw er drie. Het
gaat om de keus die initiatiefnemers zelf hebben, binnen het ruimtelijk kader
waar wij over gaan. Want daar gaan wij over. Die afweging heb ik geschetst.
Mag ik even door naar een volgend punt?
De voorzitter Ja, mevrouw van der Vorm had in ieder geval ook nog een vraag;
ik weet niet waar die bij past, dat kun u het best zelf beoordelen.
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Mevrouw van der Vorm Nou, in ieder geval voorafgaand aan het stukje dat over
het aantal wordt afgesloten. Mijn vraag gaat nog even terug over het aantal. Als
u wilt dat ik hem bewaar, ook goed.
De voorzitter Als het over het aantal is: dat hoort bij dit stuk, volgens mij.
Mevrouw van der Vorm Ik krijg daar toch niet echt een bevredigend antwoord
op. Ik begrijp best dat daar heel veel voorwaarden aan verbonden zitten, maar
waar ik nu bang voor ben, is dat we dadelijk een situatie krijgen waarin er
bijvoorbeeld een plan ligt voor zes molens, en 'ja, maar daar heeft u zelf akkoord
voor gegeven'. Ik wil gewoon weten: hoeveel ruimte biedt dat nu? En of dat dan
een tachtig meter of een honderd meter, wat meneer Frantzen zegt, ik begrijp
dat dar heel veel nuance in zitten, maar een richtlijn. Die uitspraak wil ik u toch
een beetje ontlokken.
De voorzitter De wethouder. Misschien hangt het ook samen met de vraag die
mevrouw van der Vorm eerder stelde: waar zeggen we nu precies ja tegen?
Wethouder van der Linden We hoeven niet ja te zeggen tegen windenergie,
want dat hebben we allemaal gedaan. Punt. Waar we ja tegen zeggen is tegen
een onderzoek dat duidelijk maakt waar het wel en waar het niet kan, onder
welke voorwaarden, op basis waarvan we hebben gekozen voor een
structuurvisie die ook omschrijft waar we het wel en niet mogelijk gaan maken.
Dat betekent dat je op Kil III twee plekken hebt waar het kan; daar zouden dus
in theorie twee molens van vijfentachtig meter kunnen komen. Vijfentachtig
meter is het maximum wat we daar willen toestaan; dat past in de lijn van Kil IV.
Aan de onderkant hebben wij een vijfde plek. Naast de vier Kilwind molens waar
al vergunning voor is afgegeven en die er gewoon gaan komen, is een vijfde plek
waar het in principe zou kunnen, dat is tien jaar terug al vastgesteld. Alleen, die
plek is niet zo heel fantastisch, want er staan een paar woningen omheen. Wil je
die plek realiseren, dan moetje hele zware maatregelen nemen die de business
case van die molen waarschijnlijk niet gaan laten overleven, of je moet die
woningen opkopen zodat je met geluid geen problemen hebt. Dat is ook erg
kostbaar. Gaan we naar boven, dan kom je op Krabbepolder/ Duivelseiland. U
heeft in de MER een paar mogelijkheden gezien. Het meest optimale scenario
watje daar ziet is een soort lijn waarbij drie forse molens worden gerealiseerd.
Nu kijk ik even naar links, maar ik zou me kunnen voorstellen dat het er ook
twee kunnen worden, want het hangt ook een beetje van de initiatiefnemers af.
Ik denk dat als daar over een paar jaar drie molens staan, dat dat bijna alle
ruimte op heeft gevuld. Maar dat zullen dan wel drie behoorlijke molens zijn.
De voorzitter De heer Oostenrijk.
De heer Oostenrijk U heeft het voor wat betreft de locatie Krabbepolder/
Duivelseiland over de initiatiefnemers. Dan kom ik weer even terug op wat u net
zei over "ja, maar met het havenbedrijf is al heel veel vastgelegd." Kunt u nog
wat specifieker aangeven wat die vastlegging nu precies betekent voor de reële
mogelijkheden dat er hier überhaupt molens kunnen ontstaan? Want we kunnen
van alles misschien beogen, maar als de vastlegging met het havenbedrijf in
feite de initiatieven blokkeren, ja, dan hebben we het over niets, natuurlijk.
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De voorzitter De wethouder.
Wethouder van der Linden Een hele goede vraag. We hebben hier tijd voor
genomen vanwege alle inspraak die hier was, alle bewoners, ook mensen van
alle overkanten die we hebben en ook het overleg met het havenbedrijf. We
weten allemaal: het havenbedrijf ontwikkelt zelf ook heel veel windenergie. Dat
is hartstikke mooi, maar het havenbedrijf en alle andere bedrijvigheid die hier op
dit gebied zit, hebben allemaal ook belangen en plekken waar je iets mee moet.
Wij kiezen er voor om deze plekken ruimte te bieden en we hebben met het
havenbedrijf goede gesprekken gehad over: hoor eens, deze keuze willen wij
maken. Wij hebben met elkaar het gesprek gevoerd over: wat betekent dat en
we weten van elkaar dat dit kan gebeuren. Ik voorzie daar geen problemen. Dat
hebben we niet op die manier opgeschreven, maar we weten van elkaar wat we
met het gebied willen. Dat biedt echt ruimte voor initiatieven. Mag ik daar nog...
De voorzitter De heer Pols.
De heer Pols U blijft heel vaag. U heeft op een gegeven moment daar een
bestemmingsplan, daar kunnen dingen op ingevuld worden. Dat
bestemmingsplan is hier vastgesteld en daar kan u op aangeven, op andere
gebieden, wat voor molens we daar neer kunnen zetten. Dan kan u toch precies
het aantal aangeven? Dat heeft niets met de afspraken te maken.
Wethouder van der Linden Nou, dat is een andere vraag. Dan ga ik weer even
een vraag terug, dat vind ik geen probleem....
De heer Pols U gaat gewoon even terug naar wat we afgesproken hebben in het
bestemmingsplan.
Wethouder van der Linden U ziet het staan op pagina zoveel. Er is ruimte voor
pakweg drie molens van honderd meter, maar als het er minder worden heb ik
dat niet in de hand. Als het drie molens worden van zeventig meter heb ik het
ook niet in de hand. Daar bieden we ruimte voor en dat is mogelijk. Dat wat
mogelijk is (...), ik maak even mijn zin af, dat het mogelijk is hebben we ook
besproken met het havenbedrijf.
De heer Pols Het havenbedrijf is daar dus volledig mee akkoord? Daar krijgen
we zo meteen geen, als we dit ter visie leggen, wederom bezwaren? Dat krijgen
we niet?
De voorzitter De wethouder.
Wethouder van der Linden Ik verwacht daar geen bezwaren. Als wij op 16
december de vastgestelde structuurvisie ter inzage voorleggen en om kwart over
negen 's ochtends meldt zich een busje van het havenbedrijf met een
inspraakreactie, dan zal ik zeer verbaasd zijn en concreter kan ik het niet maken.
De voorzitter De heer Karapinar.
De heer Karapinar Voorzitter? De wethouder gaf op de vraag van mevrouw van
der Vorm mogelijke locaties met een aantal aantallen: Kil III twee, Kil IV vier
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plus één en Krabbepolder en Duivelseiland drie. Maar die presentatie ging toch
ook over de structuurvisie? Want bij Kil IV stond echt negen, dus die negen is nu
in uw beantwoording weggevallen.
De voorzitter De wethouder.
Wethouder van der Linden Nee, kijk, ik doe mijn best alle vragen te
beantwoorden, maar helaas moet ik af en toe ook een ademtochtje pakken. Kil
IV. Op Kil IV hebben wij vier molens die al heel lang in procedure zijn, waar nu
ook goedkeuring voor is. Er is een vijfde plek. U stelt ook vragen over
Krabbepolder/ Duivelseiland, wat gaat er met dit gebied gebeuren? Wat gebeurt
er nou precies als je met windmolens aan de slag gaat? Een aantal van u heeft
vragen gesteld over Kil III: wat gebeurt er precies als je met windmolens aan de
slag gaat? U heeft allemaal gezien in de bespreking over het bestemmingsplan
Kil IV: dat vinden we een kansrijke ontwikkeling, maar ook best een ontwikkeling
waarbij we zeggen: als we over vijftig jaar terugkijken, dan praten we vast en
zeker nog eens over het Energiehuis, heel boeiend, dan praten we ook vast nog
een keer over de Waterbus, hartstikke mooi, maar waar we echt over gaan
praten is ook: welke kansen bood Kil IV en hoe hebben we die ingevuld? Want
het is een hele maatgevende ontwikkeling voor de economie en de ruimtelijke
ontwikkeling voor onze stad. We zien er allemaal kansen, maar we hebben
gewoon geen langdurig onderzoek waaruit blijkt dat ondernemers allemaal
zeggen: ja, er komt wind -of iets anders- dus daar gaan we op investeren, of: ja,
er komt wind, dus dan gaan we het niet doen. Dus wij kiezen voor de mix. Aan
de rand windmolens; heel mooi en in het gebied wat we nu bestemmen, kiezen
we nu niet voor windmolens en wie weet, want dat heeft u vorige week ook
uitgelegd gekregen, als over tien, vijftien jaar een deel van het terrein vol zit en
een aantal ondernemers constateert met elkaar: wij hebben een hele grote
energiebehoefte en die vullen we nu anders in dan wat we willen, wij willen wel
iets met wind, dan is al onderzocht: in principe zou dat wel kunnen. En natuurlijk
ga je over tien jaar dan opnieuw onderzoekingen doen, maar als dan alle
ondernemers in het gebied zeggen: wij willen nu met windmolens aan de slag en
dan niet die gekke dingen uit 2015, maar de windmolens van 2025, dan heb je
een andere discussie.
De voorzitter Ik stel voor dat de wethouder snel verder gaat met de resterende
beantwoording, want we hebben nog een kwartier.
Wethouder van der Linden Ik heb nog in ieder geval de provincie en de
initiatiefnemers. En dan pak ik Zwijndrecht mee. In die zin, ik pak Zwijndrecht
helemaal niet mee, want Zwijndrecht is Zwijndrecht. De heer Schurink vroeg,
wat ga je bespreken met de provincie? Nou, ik heb met de provincie gesproken,
en natuurlijk zijn er ook in de Statenfractie in Den Haag vragen gesteld over het
tempo waarin wind wordt gerealiseerd en ook het tempo waarin wind wordt
gerealiseerd in Dordrecht. Ik heb een heel goed gesprek gehad en we hebben
met elkaar geconstateerd dat het heel mooi is en goed is en fantastisch is dat
Dordrecht op een zorgvuldige manier, met iedereen meenemen en zorgvuldig
kijken waar het wel en niet kan, tot een duidelijke structuurvisie is gekomen.
Vorig jaar hebben wij, net als een aantal andere gemeentes, afgesproken met de
provincie dat wij zelf er over gaan. Wij hebben onze plannen, wij hebben onze
afweging en onze structuurvisieprocessen en dat leidt tot onze besluiten. Wij
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hebben geen definitief besluit in december, maar we hebben wel een besluit wat
richting geeft aan hoe we het willen zien. Dat ziet de provincie ook en u weet
allemaal dat er inmiddels ook gemeentes zijn waar het er heel anders uitziet;
waar de provincie vrolijk met een inpassingsbesluit onder zijn arm het
gemeentehuis binnenstapt. Dat lijkt mij hier niet aan de orde. Ik heb geen
aanleiding om dat te veronderstellen, want het was een goed gesprek waarbij
ook duidelijk was, kijk en de provincie had dus ook wel de gedachte, hé die
Merwedezone kan je natuurlijk ook veel neerzetten. Nou, lees het onderzoek: het
kan niet, punt. Dat is dan helder en de provincie bestaat voor een heel groot deel
uit heel redelijke mensen die snappen hoe de wet in elkaar zit en ook watje uit
een MER-onderzoek wel en niet naar voren kan halen. Dus als dat dan zo is, dan
gaan ze natuurlijk zorgvuldig bekijken: klopt het wat daar staat, maar dan wordt
het natuurlijk wel geaccepteerd. Dat even over de provincie zelf en hoe zich dat
zal uitrollen in hetzij Barendrecht, hetzij Zwijndrecht, hetzij al die andere
gemeentes waar de gemeente denkt, weetje wat, we doen het lekker niet: ik
heb er geen oordeel over. Wij hebben onze eigen keuze gemaakt, om het uit te
zoeken in de zoekgebieden en daar volgt nu een heel mooie, goed onderbouwde
structuurvisie uit. Dan nog even over de vragen van de heer Karapinar. Die
gingen over de initiatiefnemers die er al zijn, bijvoorbeeld Drechtse Wind. Daar
hebben we inderdaad goed contact mee. We weten dat Drechtse Wind
belangstelling heeft voor één van de locaties in het gebied Krabbepolder /
Duivelseiland. Hoe ziet dan de rest van de besluitvorming er uit? Als wij op 15
december een besluit nemen over de structuurvisie komt die ter inzage; daar
moet dan natuurlijk nog een definitief besluit over komen. Ik verwacht eerlijk
gezegd, op basis van de uitgebreide voorbereiding die we hebben gedaan en alle
processen die zich hebben afgespeeld en alle inspraaknotities die we hebben
gehad enzovoort, geen inspraak die een nieuw licht werpt op de structuurvisie
zelf. Ik denk dat wij gewoon na de termijn, april/mei, een besluit kunnen nemen
over de structuurvisie. Dat verwachtende, kunnen initiatiefnemers ook al aan de
slag met hun initiatief en na vaststelling van de structuurvisie zal er een
omgevingsvergunning moeten worden aangevraagd. Natuurlijk gaat dat ook
weer even tijd nemen, maar daar kun je volgend jaar gewoon mee aan de slag.
De heer Karapinar Even een verduidelijkende vraag, voorzitter. U zegt, we zijn
in goed gesprek met Drechtse Wind en mijn vraag was: zijn er al afspraken
gemaakt over een vervolg? Die afspraken zijn er nog niet, als ik u zo hoor.
Wethouder van der Linden Dat hangt er van af wat u onder vervolgafspraken
verstaat. We hebben de afspraak dat we bij elkaar komen. We hebben een
afspraak gemaakt hoe Drechtse Wind in positie kan worden gebracht. Want
Drechtse Wind moet het wel gaan waarmaken natuurlijk, zeg ik zonder enige
vorm van dreiging, maar dan toch: er moeten wel Dordtse burgers worden
gemobiliseerd. Dat legt een grote, leuke verantwoordelijkheid bij Drechtse Wind,
maar dat legt natuurlijk ook bij ons wel de druk om duidelijkheid te geven: waar
kan het en vanaf wanneer kunnen we gaan werken? We hebben goede
werkafspraken gemaakt over dat proces.
Mevrouw van der Vorm Voorzitter?
De voorzitter Mevrouw van der Vorm en daarna mevrouw van den Bergh.
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Mevrouw van der Vorm Een korte vraag. Ik weet niet of ik het helemaal goed
heb begrepen, maar ik dacht dat ik de wethouder hoorde zeggen dat gedurende
de inspraakperiode de initiatiefnemers op zich al wel kunnen beginnen, omdat
verwacht wordt dat de inspraak geen ander licht biedt op die structuurvisie, wat
ik niet helemaal zuiver vind richting de inspraakreactie. Dus misschien kan daar
nog iets meer verduidelijking.... Want ik bedoel, we gaan natuurlijk geen inspraak
doen om het vervolgens een soort procedureel gebeuren... nou goed, u begrijpt
het.
De voorzitter De wethouder.
Wethouder van der Linden Ik heb twee dingen gezegd. We hebben dus een
hele lange aanloop gehad. Daar hebben wij heel veel inspraakreacties van de
buren, van bedrijven, van inwoners enzovoorts gehad. Ik verwacht niet, als we
dit ter inzage leggen, dat daar nieuwe dingen op komen. Ik verwacht heus wel
inspraak - natuurlijk en die gaan we ook zorgvuldig bekijken en daar gaan wij
een zorgvuldige reactie op geven en dan heeft dat zijn beloop. Dat weet iedereen
die met een initiatief bezig is óók. Dat weet Drechtse Wind ook. Dus wij gaan
niet een schepje in de grond stoppen of iets dergelijks voordat er een besluit
genomen is. Wat ik heb gezegd is: we hebben een hele lange aanloop genomen.
Ik verwacht vanaf december, als de boel ter inzage komt, een aantal reacties. Ik
verwacht niet dat die tussen december en eind april tot nieuwe grote
vertragingen gaan leiden omdat we nieuwe dingen moeten uitzoeken. Dus i
verwacht dat wij in de loop van de eerste helft volgend jaar, april, mei, een
besluit kunnen nemen wat definitief is. Maar wie weet word ik verrast, hoor, dat
kan heel goed en met mij dan initiatiefnemers die er zullen zijn.
De voorzitter Mevrouw van den Bergh en daarna de heer Schurink.
Mevrouw van den Bergh Nog even naar aanleiding van uw opmerking over
bestemmingsplannen en in Kil IV, dat daar vier windmolens genoemd worden en
dat het dan niet verstandig is om ook nog ruimte, zeg maar, om ook meerdere
plekken te noemen, want, zei u als ik het goed begrepen heb, als je nu voor
windmolens daartoe besluit - die bedrijven willen liever misschien in 2025 andere
windmolens. Maar als je toch ruimte biedt in het bestemmingsplan, dat wil toch
niet zeggen dat die windmolens er dan morgen staan en dat je uiteraard altijd
gebruik maakt van de technologie op het moment wanneer je dat gaat doen?
Maar het bestemmingsplan geeft daarvoor de ruimte.
De voorzitter De wethouder.
Wethouder van der Linden Het bestemmingsplan is een juridisch document dat
rechten kan afdwingen. Dus als zich iemand meldt die zegt, ik wil een windmolen
en er staat over drie jaar een windmolen in een weiland waarvan we ook hopen,
nou daar willen we eigenlijk nog heel veel terreinen verkopen en er komt iemand
langs en die wil een terrein kopen, maar die toevallig zegt: ik heb geen zin in
windmolens, dan is het lastig. Dus we kiezen er nu voor om in de structuurvisie
die keuze niet te maken. In het onderliggende MER-document, dat hebben we
geanalyseerd, zou het bijvoorbeeld daar kunnen, net zoals dat we het bij de
Merwedezone hebben onderzocht en Kil III enzovoorts; daar komen visualisaties
uit die veel meer windmolens mogelijk maken. Wij kiezen er nu voor om het niet
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te doen en we weten ook dat als over tien jaar het terrein gevuld is met
bedrijven en dan hangt het er helemaal vanaf wat voor energiebehoefte die
bedrijven hebben, want dat is op Kil II ook weer heel anders dan op Kil III en we
kiezen natuurlijk voor een bepaald soort profiel van bedrijven, maar hoe die
energiebehoefte zich zal ontwikkelen, dat weten we natuurlijk niet, is het best
denkbaar dat tegen die tijd de bedrijven die daar zitten zeggen: nou, we hebben
het nog eens goed bekeken en wij willen met zijn allen eigenlijk wel een
windmolen. Want ik ken een aantal bedrijventerreinenverenigingen, in Schiedam
en dergelijke die ook al tientallen jaren ergens zitten en nu zeggen van:
eigenlijk, we hebben al heel lang een bedrijventerreinvereniging, schoon, heel en
veilig, bewaking. Wij willen nu energie gaan produceren en wij willen een
windmolen.
De voorzitter Ik ga u afkappen, want deze tekst heb ik nu drie keer horen
langskomen. De heer Schurink had nog een vraag en dan wil ik daarna
verzoeken dat u de resterende antwoorden nog geeft, voor zover mogelijk, want
anders gaan we uit de tijd lopen.
De heer Schurink Een korte vraag. We konden het toch niet nalaten vanavond
dat er aantallen zijn genoemd; het duizelt de fractie een beetje, ik denk andere
fracties ook wel, welke aantallen nou precies politieke bereidheid op is
uitgesproken. Ik zou eigenlijk een overzichtje willen, als aanhangsel aan het
verslag, van: welke zoekgebieden hebben we besproken, welke aantallen
turbines hebben we in beeld volgens MER, volgens de structuurvisie en waartoe
heeft de wethouder de politieke bereidheid uitgesproken om daar verder over te
denken?
De voorzitter Kan de wethouder dat toezeggen?
Wethouder van der Linden Wat ik kan toezeggen, is dat ik een lijstje aanlever
waarbij per gebied is aangegeven waar het kan en ik wil best een aantal
noemen, maar als het over vijfjaar blijkt dat het er opeens eentje minder is of
eentje meer, maar dan veel kleiner, dan is dat zo. Het zijn dus indicatieve
aantallen. Maar ik vind dus dat je moet denken in megawatts, want dat is veel
interessanter.
De heer Schurink En welke bijdrage dat dan levert aan de doelstelling van 20%.
Wethouder van der Linden We hebben twee weken geleden natuurlijk bij de
begrotingsbehandeling geconstateerd: dat is een spannende vraag, want we
hebben wind, we hebben warmte, we hebben veel minder energievraag, we
hebben energiebesparing, enzovoorts. Die totale mix gaan we natuurlijk weer in
beeld brengen hoe we daarmee staan en dat gaan we in mei volgend jaar, op
basis van onder andere uw motie, presenteren.
De voorzitter Helder.
De heer Schurink Nog even heel kort een reactie hierop. Proefde ik zojuist ook
dat met dat gesprek met de provincie, dat de provincie, ziend dat u de
doelstelling niet haalt waarschijnlijk, omdat we 13% tekort komen in 2020, dat
26

kunnen we zien aankomen - heeft de provincie ook overwogen om de doelstelling
qua aantallen te bereiken megawatts omlaag te brengen?
De voorzitter De wethouder.
Wethouder van der Linden Nee, dat is niet zo. De provincie heeft ons gevraagd
om binnen die zoekgebieden te zoeken naar tien tot twintig megawatt en u weet
ook dat de gedeputeerde een 765 megawatt moet realiseren. De gedeputeerde
heeft vier keer in ons gesprek het woord 'rijksinpassingsregeling' gebruikt. Dat
betekent zoveel als dat Henk Kamp langskomt. Nou, dat is heel gezellig, maar
dan komen er ook wel dingen op tafel. Dus er ligt natuurlijk in het hele land een
druk op het realiseren van wind. Wij, en dat wil ik toch even zeggen hoor: wij
kiezen voor onze regie, ons plan, onze ideeën en onze ruimtelijke inrichting. En
natuurlijk zie ik ook wel dat daarnaast nog een proces loopt van de provincie.
De heer Schurink Ik ben heel blij, als fractie, met deze opmerking.
De voorzitter De heer Pols direct hier op? Want anders geef ik mevrouw van
den Bergh eerst het woord namelijk.
De heer Pols Even over het lijstje. U zegt een lijstje toe, maar geeft u ook dan
gelijk aan bij de aantallen waarom u dat niet adviseert, om welke reden? Dat wil
ik er graag bij hebben, en dat het college daar redenen voor heeft. Want ik heb
ze nog steeds niet gehoord.
De voorzitter De wethouder.
Wethouder van der Linden Het grappige is: ik ga dus niet over de aantallen. Als
ik op het lijstje zet 'op Kil III is plek voor twee windmolens van vijfentachtig
meter' en over tien jaar is er geen windmolen, dat komt dan omdat die
bedrijventerreineigenaren zeggen: ja, leuk joh, we gaan het niet doen. Als er wel
twee komen en ze zijn geen vijfentachtig meter, dan heb ik daar ook maar
beperkt zicht op. Dus daar ga ik niet over.
De heer Pols Ik vraag gewoon een vraag op een gegeven ogenblik, om dat nou
eens een keer duidelijk te maken: waarom het college maar vier windmolens
heeft en geen dertien windmolens. Want daar is een reden voor. Nou, dat kan u
toch gewoon keurig aangeven, dat is toch niet zo heel moeilijk.
Wethouder van der Linden Dat is een heel andere vraag, maar dat kan ik
keurig aangeven. Misschien moet u dan de vraag duidelijker stellen.
De voorzitter Dat is toegezegd. Mevrouw van der Bergh, eindelijk bij u.
Mevrouw van der Bergh Voorzitter, volgens mij had ik nog geen reactie op de
A16. Oost, west, maakt me niet uit.
De voorzitter Ik stel voor dat dat het afsluitende antwoord wordt en daarna
stellen we vast wat we verder gaan doen.
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Wethouder van der Linden Dat staat op pagina 1 van het stuk. In de
zoekopdracht die we hebben meegekregen, die we onszelf hebben gegeven en
die de provincie ons heeft verzocht uit te zoeken, staat expliciet dat de oostzijde
A16 wordt uitgesloten. Dus we hebben gezocht binnen de vier terreinen die er
zijn, punt.
Mevrouw van der Bergh Ja, dat weet ik, dat heb ik gelezen en de provincie
zegt, het past niet in ons programma. Maar er staat geen argument. Niets.
Wethouder van der Linden Dan moeten we even de notulen van twee jaar
geleden opzoeken, want daar is toen uitgebreid over gesproken. Er is toen
expliciet, ook door de raad, vastgesteld: we gaan zoeken binnen Merwedezone,
Kil III, Kil IV en Krabbepolder Duivelseiland. That's it. Ik wil best die notulen
even opsnorren; dat kunt u zelf ook.
De heer Pols Moet u eens kijken wat daar ook nog in staat in die notulen, dat er
nog een reservegebied is aangewezen.
De voorzitter Dat is een mooi raadsel aan het einde van deze vergadering. Ik
zie de heer de Looze nog met een nabrander.
De heer de Looze Voorzitter, ik heb nog geen antwoord gehoord over de
soepelheid qua risicocontour.
Wethouder van der Linden Wij betrachten maximale soepelheid op het moment
dat een initiatiefnemer zegt, ik wil op mijn grond een windmolen en er zal een
klein stukje van het veiligheidsgebied op het terrein van het naastgelegen bedrijf
liggen. Dan gaat zo'n bedrijf vast kijken, hé is dat mijn kantoor met de
directievleugel, of is dat een parkeerterrein waar de auto's staan? Maar dan kan
daar uitgekomen worden.
De voorzitter Dank. Dan rest mij de vraag of we dit als hamerstuk dan wel
bespreekstuk door willen sturen. Ik neem aan dat het een hamerstuk kan
worden?
De heer Karapinar Wij willen er een bespreekpunt van maken en mogelijk
komen wij met een motie en een amendement, op verzoek van mevrouw Eline
van der Vorm.
De voorzitter Dat is heel helder. Ach, je moet nooit aannames maken, dat leer
je maar. Dan sluiten we voor nu dit punt. Gaan we pauzeren tot 20.45 uur en
dan zien we elkaar hier weer terug.
Pauze
De voorzitter Ik zou de vergadering willen voortzetten. De griffie attendeerde
mij juist nog even op dat we één ding vergeten zijn daarnet en dat is te bepalen
waar we in de raadsvergadering precies over gaan praten ten aanzien van wind.
Nou denk ik dat het formuleren van een politieke vraag best een ingewikkelde is,
dus daar wilde ik me niet aan wagen, maar ik wilde wel vragen of er fracties zijn
die nu al weten of ze een amendement of een motie gaan indienen en misschien
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kunnen die dan op zijn minst even het onderwerp aanduiden, zodat ook de
andere fracties weten waar ze zich op kunnen voorbereiden. Ik zag de heer
Karapinar knikken; klopt dat?
De heer Karapinar Ja, wij willen mogelijk met een motie komen over Kil IV en
de oostkant van de A16, om meer windmolens daar mogelijk te maken en één
amendement. Het amendement gaat meer over de inperking van de gevaarlijke
bedrijvigheid in de Krabbepolder, op dit moment. Het kan wijzigen.
De voorzitter Dat begrijp ik, dat het allemaal kan wijzigen. De heer Tiebosch?
De heer Tiebosch Misschien nog een motie over het politiek akkoord; voor de
rest beraden we ons nog even in de fractie.
De voorzitter Daar kun je altijd moties over indienen, tenslotte. Mevrouw van
den Bergh.
Mevrouw van den Bergh Eventueel een motie, al dan niet met de andere
partijen, over Duivelseiland/Krabbepolder.
De voorzitter Verder zie ik geen vingers; dan lijkt me dit voor nu helder
genoeg. Dan gaan wij nu door naar de presentaties over spoorveiligheid en
geluid wat door treinen wordt veroorzaakt.
5. THEMABIJEENKOMST SPOORVEILIGHEID EN GELUIDSOVERLAST
6. BEANTWOORDING DOOR HET COLLEGE VAN DE BRIEF VAN DE HEER F.
VAN DIJK OVER TREINVERVOER VAN GEVAARLIJKE STOFFEN (1506813)
7. BRIEF VAN EEN INWONER OVER TOENAME TREINVERVOER MET
GEVAARLIJKE STOFFEN (1476494)
8. RAADSIN FORMATIE BRIEF OVER STAND VAN ZAKEN VOORTGANG
SPOORDOSSIERS (1473409)
Vanaf 21:00 uur staat de avond in het teken van de themabijeenkomst over
Spoorveiligheid en Geluidsoverlast. We starten met een korte inleiding over de
problematiek in de Spoorzone (Veiligheid en Geluid). Vervolgens zullen
vertegenwoordigers uit de ambtelijke organisatie en van de Veiligheidsregio een
presentatie geven over geluid, veiligheid en rampenbestrijding. Tot slot gaan we
in discussie over de toekomst, waar willen we naartoe, wat is onze stip op de
horizon? De punten 6. 7. en 8. kunnen hierbij betrokken worden.
De voorzitter Deze themabijeenkomst is voorbereid door een aantal raadsleden
en als ik het goed heb, is het doel om een gezamenlijke stip op de horizon te
krijgen voor wat betreft het geluid en de veiligheid, maar ik kijk ook even naar
de raadsleden die betrokken zijn geweest bij de voorbereiding, of er iets nader is
toe te lichten. De heer Nederhof.
De heer Nederhof Inderdaad, raadsbreed is er een werkgroep ingesteld om de
focus toch weer te hebben op het gevaar over het spoor en ook het geluid wat
we er duidelijk bij betrokken willen hebben. Wat ik ook belangrijk vind, wij
vonden dat dus eigenlijk de lobby richting Den Haag eigenlijk wat sterker zou
moeten in samenwerking met de Brabantse gemeentes en alle gemeentes die er
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last van hebben. Daarom zijn we verheugd dat er toch een thema-avond is
gecreëerd.
De voorzitter Helder. Dan hebben we voor vanavond het volgende programma.
Wethouder Mos zal aftrappen met een korte inleiding, daarna is er een verhaal
door de heer Hof over geluid, gevolgd door een stuk over externe veiligheid en
ook de brandweer en de Veiligheidsregio zullen daarna nog over de veiligheid
spreken. Ik stel voor dat we, het is misschien wel wat lang, maar dat we toch die
presentatie in één keer doen, omdat in de discussie en de vragen waarschijnlijk
geluid en veiligheid toch al snel door elkaar gaan, dus graag daarvoor dan even
geduld. Ik wil degenen die de inleiding verzorgen nog vragen om zich aan de tijd
te houden. De wethouder heeft vijf minuten en daarna hebben we drie
presentaties van elk vijftien minuten. Aan u de uitdaging om dat te realiseren.
Wethouder Mos.
Wethouder Mos Dank. Allereerst ook dank voor het feit dat er een soort van
thema-avond is gekomen. U heeft eerder als raad een motie aangenomen over
het minimaal twee keer per jaar informeren over de stand van zaken, de
voortgang en ik denk dat dit prima in dat plaatje past. Er werd net iets geroepen
over lobbyen. We zijn natuurlijk al jaren bezig met dit taaie dossier en we
hebben wel degelijk successen geboekt, wat niet wil zeggen dat we achterover
kunnen gaan leunen, want het kan en het moet beter. Maar het is vandaag de
dag veiliger dan tien of twintig jaar geleden het geval was. Dus wat dat betreft
hebben we de afgelopen jaren met elkaar al het nodige bereikt. Het programma
van vandaag, er is net al iets over gezegd, eigenlijk een aantal zaken die
samenhangen. Hoe minder er over het spoor gaat, hoe minder geluidsoverlast er
is; daar zit wel enige samenhang tussen. Het wil niet altijd zeggen dat als er
geluidsoverlast is, dat het ook onveilig is. Wat te doen, mocht het misgaan of
vooral: wat doen de veiligheidsregio en de brandweer om te voorkomen dat het
misgaat en wat hebben we aan draaiboeken? Uiteindelijk is het natuurlijk een
politieke discussie; dat lijkt me voor u het meest relevant. Toch een korte
samenvatting waar we als Dordrecht zitten. Wat dat betreft hebben we niet
alleen een unieke binnenstad en zijn we de oudste stad van Holland, wij zijn ook
een stad met één van de scherpste spoorbochten van Europa en liggen aan de
Merwede, daar is een spoorbrug overheen. De spoorbrug is, als u vanuit Limburg
komt, heb ik mij verteld, alleen te nemen met één locomotief als je een bepaalde
snelheid hebt beneden aan de helling. Dat maakt hem ook nog bijzonder, want
dat betekent dat er relatief hard gereden moet worden, beneden aan de brug.
Dat alles bij elkaar in dichtbebouwd gebied, langs een drukke vaarweg, langs een
drukke snelweg, dat is een stapeling van veiligheidsvraagstukken. Maar zoals
gezegd, we hebben de afgelopen jaren toch het nodige kunnen bereiken. De
routes waar we aan liggen, die staan daar ook genoemd, Rotterdam, Venlo,
Duitsland hebben we last van, Antwerpen-Betuweroute, Vlissingen-Betuweroute,
Rotterdam-Antwerpen. Straks zullen we er nog bij stil staan hoe dat komt:
omdat er hier heel veel door de bebouwde kom gaat wat er strikt genomen niet
thuishoort vanwege ontbrekende stukjes spoor. De heer Nederhof had het net
over lobby; dat is inderdaad één van die onderwerpen waar we de eerder gedane
toezeggingen wel moeten afdwingen, ook bij de nieuwe staatssecretaris, dat alles
wat er verbeterd wordt aan korte trajecten zodat de Betuweroute beter benut
kan worden, dat het hier uiteindelijk natuurlijk veiliger wordt. Want nu is het nog
steeds zo dat de Betuweroute niet optimaal gebruikt wordt en er hier onnodig
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veel door de bebouwde kom gaat omdat er, oneerbiedig gezegd, tweehonderd,
driehonderd meter spoor ontbreekt, ter hoogte van Meteren en in Zeeland
hetzelfde verhaal vanaf Vlissingen. Als er iets op de trein wordt gezet, gaat het
eerst door ons door de bebouwde kom, naar Kijfhoek, dan wordt het gerangeerd,
al dan niet de Betuweroute op; dat heeft dan nog eigenlijk de voorkeur. Als je
pech hebt gaat het over de Brabantroute; dat betekent dat het nog een keer
door de bebouwde kom gaat bij ons en dan hebben we twee keer een
ketelwagon door de bebouwde kom gehad die nul economische toegevoegde
waarde heeft voor onze regio. Dat vind ik persoonlijk een ander verhaal dan een
bevoorrading van een firma zoals Du Pont of Chemours, zoals een onderdeel
daarvan nu heet; daar hebben we een fabriek staan en die zal ook op een
moment bevoorraad moeten worden. In vaktermen, zeven goederenpaden per
uur per richting door de stad. Dat is een theoretisch maximum, heen en terug,
dus eigenlijk kan je het vermenigvuldigen, maal twee, maal 24, dan kom je op
een theoretisch aantal van 336 treinen per dag wat er nu door de bebouwde kom
zou mogen. Ik heb eerder al eens gezegd, dat zijn niet alleen maar
sportschoenen die door de bebouwde kom gaan, daar zitten ook gevaarlijke
stoffen tussen. De realiteit is wel dat er fors minder door de bebouwde kom gaat,
omdat er een capaciteitsvraagstuk is, niet altijd alle goederenpaden benut
kunnen worden, maar ook nog steeds, en dat willen we eigenlijk zo houden, er
nogal wat personentreinen rijden die concurreren met capaciteit op het spoor en
het vrachtvervoer. Het rekensommetje, zo'n 74 tot 160 goederentreinen per dag,
maal een gemiddelde van een aantal wagons, komen we op iets meer dan
50.000 wagons per jaar waar we het hier over hebben. Dat zijn toch wel serieuze
hoeveelheden. Dat betekent ook, dat staat er ook genoemd, een hoge belasting
qua geluid op één van de onveiligste goederensporen van Nederland. Voor de
technici, maar daar weet meneer Kooman veel meer van dan ik: een
oriëntatiewaarde die we flink overschrijden. Dat lijkt een zorgelijk iets en dat is
het ook. Waar bestuurskundig het grootste probleem in zit, is dat het een
oriëntatiewaarde is en geen wettelijk maximum. Er wordt wel eens gesproken
over: u overschrijdt de norm qua externe veiligheid. Ja, er is helaas geen norm,
maar een oriëntatiewaarde wat mij als bestuurder wel bevreemd heeft, want
kennelijk hebben allerlei wijze mensen in het land bedacht dat 1 de norm is en in
het verleden hadden wij hier 50. Nou, dat is inmiddels gedaald via 11 naar nog
iets lager op dit moment, maar dat betekent eigenlijk gewoon dat waar de norm
1 is, dat wij veel hoger zitten. Dat lijkt mij nog steeds dat daar iets aan moet
gebeuren. Daar blijven we nog volop voor knokken en een aantal maatregelen
die in de motie van Veldhoven, naar het Kamerlid Sientje van Veldhoven, die
daar mee bekostigd worden, die gaan er ook aan bijdragen en voor dat ik het
woord ga geven aan Eelco Hof om zo iets te zeggen over spoor en geluid toch
nog de korte notie dat de gemeente Dordrecht zelf ook al heel veel gedaan heeft.
Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van het Leerpark. Eén van de dingen die vaak
vergeten wordt: ja, het is relatief dicht bij het spoor gebouwd, maar het
uitgangspunt was steeds om de bebouwing zo te bouwen dat de
veiligheidssituatie fors verbeterde. Daar heeft u als raad een besluit op genomen.
Het programma Spoorzone wat al tien jaar loopt, wat eigenlijk een soort van slot
zet op de bebouwing langs het spoor. Het kunnen aansluiten van
ventilatiesystemen op een centraal systeem wat hem dicht zet in geval van een
calamiteit en zo nog een aantal maatregelen. Wat dat betreft kan ik zeggen dat
ik bestuurder ben van een stad waar al het nodige gedaan is, en om dat punt er
maar bij te pakken, u gaat straks nog richting de politieke conclusies. We hebben
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dan nog wel een robbertje te vechten met andere steden, want daar hebben we
te maken met overambitieuze wethouders die nog steeds bouwen langs het
spoor zonder rekening te houden met een gevaarlijke situatie daar. Dat vind ik
van een andere orde dan wat wij hier in Dordt hebben, maar laten we nu eerst
inzoomen op het geluid. Ik zal zelf zo naar commissie Bestuur en Middelen gaan;
daar hebben we nog een andere leuke discussie te voeren. Mocht u naar afloop
nog vragen hebben of meer willen weten, of een actie op starten of wat dan ook:
weet ons te vinden, zowel de ambtelijke ondersteuning als ons als college.
Verder nogmaals hulde voor het feit dat het als thema-avond geagendeerd staat,
want ik heb het eerder al eens benoemd als een apolitiek onderwerp. We moeten
met elkaar zorgen dat het hier zo veilig mogelijk wordt en volgens mij ook op dat
vlak, qua spooroverlast zo stil mogelijk, zeg ik maar gelijk met een blik richting
Eelco Hof. We willen natuurlijk wel een levendige binnenstad, maar dan niet dit
soort levendigheid, maar liever gezellige terrassen en een hoop mensen die naar
het mooie Onderwijsmuseum gaan. Het woord is aan Eelco Hof.
De heer Hof Ik zal een toelichting geven op spoor en geluid, onderverdeeld in
het doorgaand spoorverkeer en geluid dat het geeft en het emplacement. Een
plaatje van hier vlakbij. We hebben in Dordt de nodige geluidsschermen staan en
de aandacht voor dat soort maatregelen is eigenlijk gestart met het programma
Rail 21, eind jaren '80. Dat Rail 21 ging over meer spoor, dus de toename van
spoorinfrastructuur en beter gebruik daarvan. In Dordt heeft dat bijvoorbeeld
geleid tot verdubbeling van de sporen naar Rotterdam, dus van twee naar vier
sporen en een nieuwe brug. Het heeft ook geleid tot de elektrificatie van de lijn
naar Geldermalsen. In dat programma was ook voor het eerst aandacht voor
geluid, dus toename van spoor en gebruik van het spoor, maar wel met
compenserende geluidmaatregelen. Niet alleen compensatie van wat er aan
toename van geluid was; er is ook al vrij snel een koppeling gelegd naar
saneringsopgave van het bestaande spoor, waar men zich ook bewust van werd
en een Rijksprogramma voor is gestart. Dat is het meerjarenprogramma Geluid,
dat is begin jaren '90 gestart en op basis van dat programma hebben gemeenten
in beeld gebracht hoe zwaar de omliggende woningen langs het spoor belast
werden met geluid. Wettelijk was daarvan gezegd: daar moet het peiljaar 1987
voor worden genomen en eigenlijk vanuit die twee trajecten, dat
meerjarenprogramma en Rail 21 zijn in Dordrecht diverse schermen geplaatst en
waar dat niet kon, zijn gevelmaatregelen genomen of in elk geval aangeboden.
Een deel van de mensen zal die hebben geweigerd. Het meeste is met schermen
opgelost. Uiteindelijk ging het nog om 52 woningen waar gevelmaatregelen zijn
genomen. Het zijn bijvoorbeeld plekken, dan moetje denken aan de
Wieldrechtse Zeedijk waar die het spoor kruist, of de Zuidendijk. Plekken waar
dunne bebouwing staat en schermen eigenlijk te duur waren. De situatie dat de
gemeente daar voor verantwoordelijk was is eind 2008 gestopt. Er is wel
doorgepakt door het rijk, dus vanaf 2012 ligt die verantwoordelijkheid voor die
oude saneringsopgave bij ProRail en vergelijkbaar voor de rijkswegen ligt die
verantwoordelijkheid nu bij Rijkswaterstaat. In Dordrecht waren die oude
gevallen eigenlijk opgelost, maar nieuw in die landelijke aanpak en die
verantwoordelijkheid die vanaf 2012 bij ProRail ligt, is dat ook gekeken moet
worden naar nieuwe saneringsgevallen, dus woningen van na 1987 waar een te
hoge geluidsbelasting is. Die norm ligt daar geloof ik op 70 decibel. Daar moet
ProRail onderzoek voor doen, landelijk. Daar zijn ze nu mee aan het beginnen.
Dordrecht zit in de eerste tranche; in deze regio beginnen de onderzoeken. Die
32

zijn ze nu aan het opstarten. Ik verwacht dat dat in de loop van volgend jaar
ergens wordt afgerond en landelijk, het gaat allemaal niet hard, landelijk is
afgesproken dat dat in 2019 en 2020, zo in die tijd moet leiden tot Rijksbesluiten
over welke maatregelen dan waar genomen kunnen worden en welk geld daar
voor beschikbaar wordt gesteld. Mocht dat in Dordrecht nog leiden tot
saneringsmaatregelen, dan zal dat pas na 2020 ergens gevolgen krijgen. Dat is
eigenlijk terugkijkend naar oude saneringsopgaven. Als we vooruit kijken, dan
zijn in 2012 geluidproductieplafonds vastgesteld voor de spoorwegen en, om
maar even die parallel te maken, ook voor rijkswegen. Geluidproductieplafonds
bepalen hoeveel ruimte er nu en in de toekomst is voor geluid vanaf het spoor.
Hoe werkt dat nou? Ik heb hier het plaatje afgebeeld van het Dordtse spoor, of
een groot stuk daarvan. Die geluidproductieplafonds, dat is een netwerk van
rekenpunten op vijftig meter aan weerszijden van het spoor en dan elke honderd
meter een punt. Het rekenpunt ligt dan ook nog op vier meter boven maaiveld.
Dan is vervolgens de vraag: hoe hoog zijn die plafonds dan vastgesteld? Voor
spoor is er uitgegaan van de gemiddelde geluidbelasting op basis van het gebruik
van het spoor in de jaren 2006 tot en met 2008. Daarmee kun je verwachten dat
dat een redelijk hoog, dus veel geluidruimte biedt, want dat was nog voor de
economische crisis; zeg maar een drukke tijd op het spoor. Bovendien is daar
door het Rijk nog anderhalve decibel aan toegevoegd om schommelingen,
pieken, enige groei nog mogelijk te maken in de toekomst. Zo is dat vastgelegd.
Vervolgens moet je weten of dat dan klopt. Elk jaar wil je dat dan eigenlijk weten
en ProRail als spoorwegbeheerder moet dat dan controleren. Die doen onderzoek
en maken berekeningen; jaarlijks horen ze dat te doen. Ik weet niet zeker of dat
al jaarlijks lukt, maar we hebben een rapportage over het jaar 2013. Nou, dan
blijkt dat er in Dordrecht nog geen knelpunten zijn op die
geluidproductieplafonds. Mocht dat nou wel gebeuren en eigenlijk zit er al een
soort alarmering in als je in de buurt komt van die plafonds: als je in de buurt
komt of er overheen gaat, dan hoort ProRail maatregelen te nemen. Dat kunnen
weer bronmaatregelen zijn of schermmaatregelen, maar ze horen er voor te
zorgen dat weer voldaan gaat worden aan die geluidproductieplafonds. Is er een
situatie denkbaar waarin dat onmogelijk is ofte duur is, dan heeft het Rijk altijd
nog de mogelijkheid om die plafonds op te hogen. Maar goed, in Dordrecht zijn
we nog lang niet in die situatie. Die geluidproductieplafonds zijn op internet terug
te vinden in het geluidregister. Het is alleen niet eenvoudig te vinden, want u ziet
al hoeveel punten dat in Dordrecht oplevert. Het gaat landelijk om duizenden
punten en dan moetje wel weten waar je moet zijn om juist de Dordtse situatie
te vinden. Dan nog iets over het emplacement. Naast het doorgaand spoor
hebben wij in Dordrecht een emplacement; dat strekt zich uit vanaf de Dokweg
tot aan de overgang op de Krommedijk, zo ongeveer. Dat is een lang traject. Het
is belangrijk om onderscheid te maken tussen wat er op het doorgaand spoor
gebeurt en wat er op het emplacement gebeurt. Het doorgaand spoor, dat is ook
treinen die stoppen op station Dordrecht, die ook even staan te wachten voor
een rood sein. Dat telt allemaal als doorgaand spoor. Het emplacement, daar
moetje denken aan het rangeren en opstellen van allerlei treinen. Dat kunnen
personentreinen zijn, maar ook goederentreinen en in Dordrecht zie je ook nog
wel wat onderhoudsmaterieel staan voor het spoor van aannemers. Een
emplacement is een inrichting; daar is een milieuvergunning voor. In 2012 heeft
ProRail een nieuwe vergunning daarvoor aangevraagd en dan komen we in de
situatie dat de geluidregels op dat moment en ook op dit moment, veel strenger
zijn dan in 1999, de tijd dat de vorige vergunning is verstrekt. Dat betekent dat
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nu ook aan de orde is dat er voor een nieuwe vergunning van het emplacement
geluidmaatregelen moeten worden genomen. Het is ook nog wel van belang om
dan te realiseren dat geluidnormen voor inrichtingen, voor bedrijven veel
strenger liggen dan normen voor doorgaand spoorverkeer. Dus waar je zou
zeggen: doe mij nog een scherm of een maatregel voor het doorgaand
spoorverkeer, want daar hoor ik veel meer van, ja, zo zit die wetgeving nou
eenmaal in elkaar. Er moeten maatregelen komen voor het emplacement die
natuurlijk voor een deel ook effect zullen hebben op het doorgaand
spoorverkeer, zodat je daar ook wel minder van hoort. Dat is niet een unieke
Dordtse situatie; dat geldt eigenlijk voor alle emplacementen in Nederland, dus
daar is ook een landelijk project van gemaakt en het Rijk heeft geld beschikbaar
gesteld voor ProRail om die vergunningen te actualiseren en die
geluidmaatregelen te nemen. Daar komt uit dat in Dordrecht vanwege het
emplacement een aantal nieuwe stukken scherm geplaatst zouden moeten
worden of ook bestaande schermen verhoogd en aanvullend moet er dan ook
nog gekeken worden naar woningen rondom het emplacement om te zien hoe
hoog de geluidbelasting daar is en of de gevelwering van die woning wel
voldoende is om een voldoende laag binnenniveau in de woningen te
garanderen. Zo werkt het dan.
Mevrouw van den Bergh Voorzitter? Kunnen we vragen stellen, of is dat na...?
De voorzitter Ik stel voor dat als u echt een technisch verhelderende vraag
heeft, dat u dat even nu doet, maar andere vragen wil ik helemaal tot het eind
bewaren.
Mevrouw van den Bergh Nee, ik wilde alleen over de hoogte van de schermen.
De voorzitter Meneer Schurink heeft zo direct ook een vraag, maar ook alleen
technisch, want anders wordt het oeverloos.
De heer Hof Ik ga iets over de hoogte zeggen. Bij een informatieavond over die
maatregelen zijn we in contact gekomen met het platform Spoor en Geluid, waar
omwonenden vanuit een aantal buurten rond het spoor in vertegenwoordigd zijn
en dat platform probeert ook alle omwonenden rond het spoor te
vertegenwoordigen. We zijn in overleg gekomen over die maatregelen, schermen
en gevelmaatregelen, want daar gaat het dan om. Recent hebben we daar
eigenlijk overeenstemming over bereikt. Dat wil zeggen dat er nu nog sprake zou
zijn van twee stukjes nieuw scherm, hier aan de zuidkant van het station en hier
een stukje tegenover het Bellevuecomplex. Daar heb ik hier een plaatje van
gemaakt; dat is een simulatie. Hier is nu een gat. Tegenover het
Bellevuecomplex is eerder gekozen voor gevelmaatregelen in het kader van Rail
21, dus die woningen zijn geïsoleerd en precies tegenover die flat staat geen
geluidscherm. Er staat wel groen, maar er zit een gat in het scherm en dat
scherm zou dan opgevuld moeten worden. In dat overleg met het platform en
ProRail zijn we er op uitgekomen dat we schermen willen die niet te hoog zijn,
dat wil zeggen aansluiten bij de schermen die nu aan weerszijden zijn gelegen en
schermen die groen zijn. Er is ook gesproken over transparante schermen, maar
ProRail is daar heel duidelijk in: die maken ze niet schoon. Dat kan je nu ook
zien aan de andere transparante schermen. Dat heeft geleid tot de keus: dan
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liever groene schermen dan transparante schermen die nu schoon zijn en over
tien jaar smerig.
Mevrouw van den Bergh Over wat voor hoogte praat je dan?
De heer Hof Dit gaat over een hoogte van drie tot vier meter; even hoog als de
schermen zoals ze daar nu staan. De planning daarvan is dat we begin volgend
jaar, de gemeente Dordrecht is bevoegd gezag voor dit emplacement, dus wij
geven de vergunning af. De planning is nu dat we begin volgend jaar een
ontwerpvergunning afgeven en informatiebijeenkomsten organiseren voor de
omwonenden over de nieuwe vergunning en de maatregelen die daar bij horen.
Die maatregelen worden dan voorgeschreven in de vergunning. Dat betekent in
de praktijk, als die vergunning volgend jaar verleend wordt, dat aansluitend
ProRail die maatregelen gaat voorbereiden. Dat wil zeggen de bouw van die
schermen voorbereidt en ook gevelonderzoek gaat doen naar een hele hoop
woningen rond het spoor om te kijken of er bij woningen gevelmaatregelen nodig
zijn en als die nodig zijn, zullen ze die aanbieden aan de bewoners. Dat wat
betreft de geluidmaatregelen. Een ander punt van overleg nu tussen gemeente,
ProRail en het platform is het opstellen van de Arriva treinen ter hoogte van de
Crayensteynstraat. Dat opstellen, daar hebben omwonenden last van, maar
ProRail stelt daar tegenover, het is wel toegestaan op grond van de huidige
vergunning. We hebben afspraken gemaakt met ProRail; ze zijn de
mogelijkheden aan het verkennen om dat op een andere manier op te lossen.
Dat is niet heel eenvoudig, want ik heb nog wel eens de indruk dat het rustig is
op het emplacement, maar het emplacement is overvol, waarbij de NS nog
dringend behoefte heeft aan veel meer opstelruimte, dus er is ruimte tekort. Er
moet dus al gauw naar oplossingen worden gezocht buiten het emplacement.
Daar zijn we over in overleg. Tot slot even het bruggetje naar externe veiligheid.
Op basis van de huidige vergunning was het nog mogelijk om gevaarlijke stoffen
te rangeren op ons emplacement; dat is eigenlijk niet hard nodig als je bedenkt
dat het allemaal op Kijfhoek kan, dus in de nieuwe vergunning en zo hebben we
het ook afgesproken met ProRail, nemen we op dat dat niet meer mag. Ik geef
de microfoon over aan Ronald.
De voorzitter Hartelijk dank. De heer Schurink, een heel korte
verhelderingsvraag?
De heer Schurink Een korte verhelderende vraag. De gemeente Dordrecht
verleent de vergunning voor het emplacement: hoe is de handhaving geregeld?
Wie is daar bevoegd gezag voor?
De heer Hof Ook de gemeente.
De heer Schurink Ook de gemeente. En wordt uitgevoerd door?
De heer Hof De wettelijke taken worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst.
De heer Schurink Is er ook betrokkenheid van de provincie als het om zwaarder
spul gaat wat daar gerangeerd wordt?
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De heer Hof Nee. Het was tot voor kort zo dat de echt grote emplacementen
onder provinciaal bevoegd gezag vielen, maar volgens mij is zelfs Kijfhoek nu
onder bevoegd gezag van de gemeente Zwijndrecht.
De voorzitter Nog even meneer Nederhof.
De heer Nederhof Nog even over het geluid. U zegt, het emplacement valt
onder bevoegd gezag van de gemeente Dordrecht en waar die Arriva-trein
gestald staat 's nachts, is dat ook bevoegd?
De heer Hof Dat valt onder het emplacement, ja.
De heer Nederhof Dat is één emplacement, maar daar heeft u dus wel wat over
te zeggen, als gemeente?
De heer Hof Daar hebben we in principe wat over te zeggen, behalve dat het
niet eenvoudig is om te zeggen in een nieuwe vergunning: u mag iets niet meer
doen wat u wel mocht doen.
De heer Nederhof Nee, of het eenvoudig is of zo, maakt me niet uit. Het is wat
wij willen. Dat is het belangrijkste, dat wij zeggen, voor die bewoners die er
zitten: daar bent u schermen aan het maken en bij een ander zet u een trein 's
nachts voor de deur. Snapt u, dat is zo, voor ons als volksvertegenwoordiger, zó
moeilijk te verkopen naar je inwoners.
De voorzitter Zullen we daar zo meteen verder over praten, want ik denk dat
meer mensen daar een opvatting over hebben? Dan wil ik graag het woord
geven aan de heer Kooman, als ik het goed zeg, voor een presentatie van 15
minuten over externe veiligheid.
De heer Kooman Ik wil het hebben over externe veiligheid en daarvoor neem ik
u toch even mee in de geschiedenis. Het is een langlopend dossier. Volgens mij
is dit mijn derde, misschien wel mijn vierde college dat externe veiligheid in ieder
geval op de agenda had staan als hoofditem en mij vroeg om me er ernstig druk
om te gaan maken. Hoe is het allemaal begonnen? Ooit een keer in mei 2000
een enorme klap in Enschede en op moment krabde heel Nederland zich achter
de oren om te denken van: goh, hoe zit dat nou in mijn gemeente? Zo ook in
Dordrecht. Op initiatief van de brandweer, toen nog de gemeentelijke brandweer,
hebben we ernstig gekeken naar: wat gebeurt hier nou in de stad en in 2001
hebben we voor het eerst samen met de provincie onderzocht: hoe staan we
ervoor, hoe staan we erbij? Met een heel primitief rekenmodel hebben we toen
bepaald: hoeveel treintjes rijden er langs, wat betekent dat voor de veiligheid,
en we kwamen toen tot de conclusie: het is niet helemaal koosjer. We hadden
toen een hele kleine overschrijding van de oriëntatiewaarde en een
veiligheidszone van zestien meter en twee keer een overschrijding van een
oriëntatiewaarde. Die zal ik dadelijk voor u proberen uit te leggen, als ik ook op
ons eigen toetsingskader kom. Naar aanleiding van die studie zijn we echt gaan
studeren. We hebben twee jaar hard gestudeerd met Veiligheidsstudies
Dordrecht/Zwijndrecht. Dat is één van de eerste zeer grote studies naar
spoorveiligheid, uitgevoerd door TNO begeleid door INM, door, toen het
Ministerie van VROM, de brandweer, de provincie Zuid-Holland, de gemeente
36

Dordrecht. Dat was in 2003-2004. Daar zijn alle maatregelen zo'n beetje aan de
orde gekomen die wij konden treffen om veiligheid te verbeteren als gemeente
zelf, maar er is ook gekeken naar ProRail van: wat kunnen jullie nou doen? Er is
gekeken naar vervoerders: wat kunnen die doen? Dat is samengevat in een
enorme tabel en vanuit dat moment weten we eigenlijk waar we aan moeten
gaan werken. Dat was eigenlijk ook volcontinu de inzet van de gemeente
Dordrecht in allerlei belangrijke overleggen. Er kwam nog een heel mooi ding uit:
het toetsingskader externe veiligheid. Naar aanleiding van die studie is er een
toetsingskader opgesteld, het toetsingskader externe veiligheid spoorzone
Dordrecht-Zwijndrecht. Dat is eigenlijk ons handelingskader als wij ruimtelijk in
de stad bezig zijn, van: hoe toetsen wij nou dat veiligheid op een fatsoenlijke
manier een plekje heeft gekregen in een ruimtelijk plan? Tegelijkertijd met ons
toetsingskader was het Rijk ook weer aan het studeren geslagen en dat heette
de ketenstudie chloor, ammoniak en LPG. Dat is een hele belangrijke studie,
omdat één van de mythes van het spoor gaat verdwijnen. Op basis van die
ketenstudies heeft het toenmalige ministerie van VROM het spoorvervoer van
chloor vrijwel onmogelijk gemaakt. Ze hebben Akzo een nieuwe fabriek gegeven,
zwaar gesubsidieerd, in de Botlek en op dat moment kan er alleen nog chloor
vervoerd worden als die fabriek in onderhoud zit, de productielijnen die achter de
fabriek zijn door moeten lopen en dat is eens in de drie jaar. Dan zal er ongeveer
tienduizend ton LPG door Nederland getrokken worden met een trein vanuit
Duitsland over de Betuweroute, onder een zwaar beveiligd regime, waarbij de
trein niet harder mag dan zestig, hij permanent onder bewaking staat van
ProRail, alle gemeenten aan het spoor gewaarschuwd worden, alle
veiligheidsregio's gewaarschuwd dat die treinen daadwerkelijk gaan rijden. Het is
zo'n beetje het veiligste spoortransport wat we op dit moment kennen als het
gaat om begeleiding. Ammoniak, daar heeft het Rijk over gezegd: ja, oké, dat
slepen we ook nog door Nederland. Ze zijn met DSM als grote producent gaan
praten en ook daar zie je dat DSM een heel belangrijk deel van het ammoniak
transport tussen Beverwijk en Chemelot, dat is vlak bij Sittard/Geleen, zwaar
gereduceerd heeft. Dus ook dat is niet een stof waar nog heel veel van
getransporteerd wordt. Blijft er één over en die is lastig voor ons. De gemeente
Dordrecht heeft last van het stukje LPG wat uit die ketenstudie naar voren
kwam. Een groot aanlandingspunt van LPG is in Vlissingen en het Rijk heeft
gezegd: we gaan de Brabantroute ontlasten en wij willen de Betuweroute
belasten. Landelijk gezien een logische stap. Als je van Vlissingen naar Venlo
rijdt, dan passeer je Breda, Tilburg, Eindhoven en als je het naar de Betuweroute
brengt, dan passeer je Dordrecht. Dat is één stad tegen drie en uiteindelijk,
landelijk gezien maak je er een heleboel veiligheidswinst in, maar dat is wel daar
waar wij op dit moment last van hebben. Vanaf 2006 kwam het Rijk er ook wel
achter dat gemeenten ambitieus zijn, het Rijk is ambitieus en op het grensvlak
van ruimtelijke ontwikkelingen en vervoer was er eigenlijk permanent sprake van
botsingen. Gemeenten bouwden iets in de buurt van het spoor en riepen: het
spoor is onveilig en de spoorvoerders zeiden precies andersom, ja, het spoor is
wel onveilig, maar jullie bouwen in de buurt van het spoor, het is jullie eigen
schuld. Het Basisnet is ontwikkeld om van die klem ooit een keertje af te komen.
In april 2015 is het Basisnet vastgesteld en ik denk dat het één van de
succesvolle verhalen in veiligheidsland is hoe we dat in Nederland geregeld
hebben. Hoe doen we dat nou? Als u kijkt naar sinds 2002, hoe vliegen wij dan
veiligheidsverhaal aan bij het Rijk? Eerst zeggen we maar gewoon, we hebben
een toetsingskader externe veiligheid, wij doen ons uiterste best om onze
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ruimtelijke ontwikkelingen zo goed mogelijk plaats te laten vinden en wij houden
dus een pleidooi over onze eigen verantwoordelijkheid. Wij zijn zo'n beetje de
enige gemeente die in staat is geweest om met een nieuwbouwplan en dat heet
Leerpark, een veiligheidssituatie met 50% te verbeteren door gewoon op een
andere manier, met het toetsingskader in de hand, te ontwikkelen. Daarnaast
werken we aan lobby. We proberen te lobbyen voor de korte termijn, de
middellange termijn en de hele lange termijn, waarbij we het meeste werk
maken van het lobbyen voor de korte termijn. Wij pleiten voor een tunnel, een
lange termijn duurzame oplossing, maar als dat het enige is wat wij roepen, dan
zegt het Rijk, dat is wel een beetje duur, wacht maar even en als we niet aan die
korte termijn werken, dan wachten we dertig jaar lang met een onveilige situatie
op een hele veilige situatie. Wat zeggen we? Ook die korte termijn is belangrijk.
Wat we nu kunnen doen voor een acceptabel bedrag willen we nu ook eigenlijk
opgelost zien. Die middellange termijn sluit heel erg aan bij die
investeringsagenda van het Rijk en daar willen wij gewoon, als er een nieuw
goederenpad ontstaat, als er een nieuwe manier ontstaat om een goederentrein
te herrouteren buiten Dordrecht om, dan zullen wij daar gewoon voor pleiten. En
uiteindelijk iedere presentatie na het Rijk en dat doen we vanavond ook hier,
sluiten wij af met een hele mooie foto van een tunnel waar een treintje uit komt
en dat is eigenlijk wat wij willen. Het toetsingskader externe veiligheid. Dat is
vastgesteld in de raad in 2005; dat was toen een vrij uniek plan en het is nog
steeds een vrij uniek toetsingskader omdat we naast de ouderwetse
rekensommen van plaatsgebonden risico en groepsrisico kijken naar
zelfredzaamheid: mensen die in een gebied wonen, zijn die zelfstandig in staat
om weg te komen en zijn er functies die dat niet kunnen? Dan proberen wij die
zover mogelijk van spoorbanen af te situeren. Daarnaast kijken we naar
kwalitatieve effecten. Wat is nou een effect van een brand op het spoor? Hoeveel
meter heeft dat nodig en wanneer zijn mensen veilig voor die brand en hoe
kunnen we daar ruimtelijk mee ontwikkelen? Eén van die echte succesverhalen
die we daarmee gehaaid hebben is in principe de ontwikkeling van het Leerpark,
maar we passen hem ook toe rond de N3 en eigenlijk heeft ook
Gezondheidspark, Wilgenwende, Amstelwijck, Dordtse Kil IV, Dordtse Kil III, ze
hebben eigenlijk allemaal geen last van externe veiligheid. We hebben geen
direct EV-probleem. We houden er goed rekening mee en we kunnen vaak
motiveren waarom we de dingen doen die we doen. Verder hebben we ons eigen
toetsingskader weer als voorbeeld gebruikt in dat Basisnet, van: kijk, wij regelen
het zo in de stad. Eigenlijk, Rijk, zouden jullie dat ook zo moeten doen en
uiteindelijk zijn er een heleboel delen die wij gebruiken in de stad gewoon
overgenomen in het Basisnet en zelfs nu is er een nieuw wetstraject aan de
gang, modernisering omgevingsveiligheid en onze zoneringsmodellen zoals we
die beschrijven in onze structuurvisie staan er toch weer min of meer als
voorbeeld om te laten zien 'zo willen we het eigenlijk wel regelen, landelijk'. Dit
is onze magische schijf van vijf, een grafische presentatie van het groepsrisico.
Traditioneel kijkt iedereen naar het groepsrisico, het plaatsgebonden risico. Nou,
wat zijn dat? Het plaatsgebonden risico is, letterlijk, een risico op een bepaalde
plaats. Die hebben we in Nederland als een keiharde norm neergezet. Iemand
die vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week langs het spoor staat en
onbeschermd is, mag een kans van op één de miljoen hebben dat hij overlijdt.
Nou, dat is uit te drukken in een afstand. Toen wij hier in 2004-2005 begonnen,
is het spoorvervoer heel sterk toegenomen. Toen we die rekensommen daar
uitrekenden, toen bleek ineens dat die tien min zes, die lag op een meter of 80
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uit het spoor. Stelt u voor dat vanaf het spoor, 80 meter de stad in, voldeed
niets meer aan de norm. De eerste rij huizen langs de Burgemeester de
Raadtsingel was eigenlijk gewoon een enorme overschrijding. Natuurlijk stond er
dan in de kleine lettertjes van 'bij een al bestaande situatie mag u ook wel een
kansje van één op honderdduizend toepassen'. Als je nu kijkt is het allemaal
weer een beetje terug naar de situatie 2005. De grootste contour die we hier in
de stad hebben is 30 meter, dus als je van de brug af komt op 30 meter afstand
kun je vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week langs het spoor blijven
staan en dan heb je een kans van één op de miljoen dat je overlijdt. Dat
groepsrisico is veel lastiger, trouwens. Dat is een hele theoretische waarde, want
niemand staat vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week langs het
spoor te wachten. Dat groepsrisico is wat minder theoretisch. Dat is een kans dat
er een grote ramp gebeurt, zoiets als Enschede. Ook dat is gewoon een
rekensom, maar daar zie je dat we altijd spraken van een afnemende norm, dus
een kans op een klein incidentje mag groter zijn dan een kans op een heel groot
incident. Die gaat van één op tienduizend, voor een kans dat er tien mensen
overlijden, tot één op de honderd miljoen voor een kans dat er duizend mensen
overlijden. Wat blijkt: dat is het nu net het probleemgeval in Dordrecht. Wij
hebben een structureel probleem met het groepsrisico op de lijn Dordrecht-Lage
Zwaluwe. In heel Nederland ongeveer getoetst zit vrijwel iedereen op 1 en wij
gaan er gewoon met een factor 5 overheen. Dat is waarom wij ons er nog steeds
druk over maken.
De voorzitter Ik maak even een opmerking dat u ruim tien minuten bezig bent.
De heer Kooman. Dan ga ik extra snel. Hier hebben we het over gehad,
Basisnet. Vaste risico afstanden, het heeft ons veel gebracht, het heeft ons vaste
risico afstanden gebracht. De ontkoppeling hebben we het over gehad; we
hebben extra seinen gekregen; er wordt bleve-vrij gereden, en wat is een bleve?
Dat is een soort gaswolkexplosie die heel bepalend is voor de veiligheid in de
stad en die wordt voor grote delen uitgeschakeld. Dit was het Basisnet toen we
begonnen: Zwijndrecht, Dordrecht, Roosendaal, Breda, Tilburg. Allemaal rode
stippen, allemaal zware overschrijdingen. Dit was het Basisnet toen we
eindigden, Zwijndrecht is een probleempje, Dordrecht is nog steeds een
probleem en de rest van de steden zijn probleempjes, behalve Tilburg. Die
hebben nog steeds een probleem, maar die bouwen ook wel heel erg ambitieus
heel dicht op het spoor. Conclusie van het Basisnet: het wordt veiliger, we gaan
van vijftig keer naar elf keer en het ontlasten van de Brabantroute gaat ten koste
van Dordrecht. We waren dus ook niet tevreden en we hebben in de Tweede
Kamer verschrikkelijk hard gelobbyd voor extra maatregelen en uiteindelijk, in
2012 is de beruchte/beroemde motie van Veldhoven aangenomen. Toen hebben
we nog wel ons best moeten doen dat ook die motie uitgevoerd wordt en daar
heeft Wetteren, het incident in België ons daar heel erg hard bij geholpen. In
2013 heeft INM gezegd: wij gaan die maatregelen uitvoeren. Als u kijkt naar
verkeer en vervoer: dit zijn de goederenpaden die Jasper Mos net ook al noemde
en ter vergelijking: Den Bosch zie je daaronder staan met twee goederenpaden
en 30 tot 54 treinen. Hier zie je de ontwikkeling. In 2007-2008 was eigenlijk de
top van het goederenvervoer; daarna kwam de crisis en de Betuweroute. Je ziet
dus vanaf 2009 het vervoer inzakken en de lijn die heel sterk omhoog gaat5, dat
zijn de getallen uit het Basisnet, dus dat mag er langs. Dat hebben we ook hier
geprobeerd in het tabelletje weer te geven. Er mogen 16.000 wagons langs, er
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rijden er op dit moment 8.000. Ammoniak mogen er bijna 5.000, er rijden er
1.500. Dus grosso modo rijdt tussen een derde en de helft van wat er mag, rijdt
er op dit moment door de stad. We zetten in op veiliger transport, we werken
samen metTaskforce Brabantroute, met alle Brabantse steden, met de provincie
Zuid-Holland en onze eigen doelstelling binnen dat samenwerkingsverband is
toch: zoveel mogelijk laten landen in de stad. Dat is best wel gelukt. Er zijn een
aantal aanleidingen om met het Rijk in contact te komen. In 2007 hebben we
samen met Brabant ideeën geopperd bij het Rijk om het veiliger te maken naar
aanleiding van een incident in Tilburg. Dat heeft redelijk wat opgeleverd:
honderd extra seinen, 7 in Dordrecht en dat bleve-vrij convenant is gestart op
die plek en is in 2012 er uit gekomen. In 2013 was het niet meer een bijnabotsing, maar een echte botsing en daar zijn we wederom met de
staatssecretaris om tafel gegaan van: dit moet toch echt allemaal een heel stuk
beter. Dat levert ons in ieder geval extra ATB's op. Naar aanleiding van Wetteren
zijn de alles uit de kast-maatregelen getroffen, of worden in gang gezet. We
hebben dat maatregelenpakket een keer extern laten toetsen, omdat wij als
gemeente ook niet heel veel verstand hebben van hoe je een wissel uitlegt en
hoe een sein in elkaar steekt. Maar ook de toetser kwam niet tot andere ideeën,
dus we konden eigenlijk wel zeggen dat ProRail een goede job heeft geleverd.
Waar richten we ons op? We richten ons op het voorkomen van botsingen en het
voorkomen van ontsporen. De bocht is heel erg scherp; iedereen kan begrijpen
dat als je daar hard doorheen rijdt, dat de druk van de trein ertoe leidt dat die
eigenlijk wel de rails uit wil fietsen. In die bocht wordt nu ontsporingsgeleiding
aangelegd en als die eens echt zou ontsporen, dan zorgt die geleiding in ieder
geval dat die op de spoorbaan blijft en gewoon eigenlijk een beetje door blijft
hobbelen. Andere oorzaken van botsen, dat zijn eigenlijk roodseinpassages en
daar wordt heel hard aan gewerkt door betere seinen, betere wissels, andere
seinen, werken aan doorschieten, zorgen datje doorschietlengte heb. Nou, een
heel pakket voor 12,5 miljoen euro. Het wordt nu geëngineerd en begin volgend
jaar zou de eerste zichtbare activiteit op het spoor moeten gaan plaatsvinden in
het treffen van maatregelen. Daarnaast hebben we nog een programma
'hoogfrequent spoor' en dat is wat ik net al zei: als het Rijk nieuwe infra aan wil
leggen, dan zullen wij altijd pleiten voor 'rijd buiten Dordrecht om'. Daar hebben
we sinds 2009 hard aan gewerkt, samen met Brabant en de provincie ZuidHolland en Stedenbaan en het uiteindelijk resultaat is dat de staatssecretaris
gezegd heeft vorig jaar: we gaan de boog bij Meteren aanleggen. Dat levert ons
veiligheidswinst op. Waar ligt die boog? Dit is de Betuweroute, hier is Meteren,
hier ligt Den Bosch, daar ligt Tilburg, daar ligt Eindhoven en het is nu mogelijk
als een trein van Rotterdam naar Venlo gaat, dat die niet door de stad zou gaan
rijden in 2022, maar dat die over de Betuweroute rijdt en enkel nog Den Bosch
passeert. Je ziet het ook aan de aantallen: waar Den Bosch net twee
goederenpaden had, en Dordrecht zeven heeft Dordrecht er na de aanleg van de
boog bij Meteren vier en Den Bosch vijf. Je ziet ook dat het aantal
goederentreinen naar verwachting zal dalen naar maximaal 68 waar er vroeger
160 zouden rijden. Als we een pleidooi houden over spoortreinen, dan eindigen
we dus standaard met deze foto van: eigenlijk is dit wat we willen, een derde
keten goederenlijn van Kijfhoek onder de stad door en dan het liefst op een
veilige plek onder de stad door en ergens in het buitengebied weer boven
komend om zo naar Brabant te rijden. Hiermee ben ik aan het eind van mijn
presentatie en kan ik het woord geven aan de brandweer, die zegt: hoe gaan we
er mee om als het werkelijk misgaat?
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De voorzitter Ik wil ruimte geven voor enkele vragen. Ik begin even rechts, de
heer Nederhof.
De heer Nederhof De vervoersontwikkeling gevaarlijke stoffen, dat plaatje. Oké,
in de crisis was het allemaal wat minder, maar ik zie dus in 2014-2015 als een
speer omhoog gaan, dat dus de aantallen gigantisch toenemen.
De heer Kooman Nee, dat is wat ik net zei: dat zijn de getallen uit het
Basisnetwerk.
De heer Nederhof Ja, dat zeg ik. Maar het was wel Dordrecht.
De heer Kooman Maar het Basisnet zijn prognoses.
De voorzitter Ik denk dat er onduidelijkheid is over het plaatje, want dat is niet
2015. Het is de indicatie van het Basisnet.
De heer Nederhof In 2014 is geen Basisnet, dan schieten ze al omhoog. Want
de crisis in de transportwereld is redelijk voorbij.
De heer Kooman Als u nu naar de prognose kijkt die er naast staat, dan ziet u
wat er rijdt, dan ziet u wat er mag rijden op basis van het Basisnet en op basis
waarvan wij onze onveiligheid hebben berekend.
De heer Nederhof Wat mag van het Basisnet, dat is mooi, maar dat is voor ons
veel te veel, natuurlijk.
De voorzitter De heer Schurink.
De heer Schurink Een paar korte vragen die misschien niet a la minute tot
beantwoording zullen leiden, maar die D66 wel zorgen baren, toch wel. Dat is de
passeersnelheid van die treinen. Ik heb zelf, maar dat is mijn eigen waarneming,
de indruk dat er harder gereden wordt dan mag en er worden geen
voetbalschoenen vervoerd; wat is de toegestane snelheid daar en wordt daar op
gehandhaafd?
De heer Kooman Onze rekenmodellen, dus de manier waarop wij veiligheid
doorrekenen gaat uit van hard rijden, en hard rijden is harder dan 40 kilometer
per uur, dus de grens voor het rekenmodel en dat is niet altijd de waarheid, het
is een benadering van de waarheid; dat heeft twee standen. Als je langzamer
rijdt dan 40, dan ben je relatief veilig en als je harder rijdt dan 40, dan is het
onveilig. Ze mogen hier gemiddeld 80 kilometer en dat doen ze.
De heer Schurink Dat doen ze en dat doen ze heel vaak en dat voelt heel erg
onveilig. Tweede vraag is, wordt aanbevelingen die de Raad voor de veiligheid,
worden die aanbevelingen allen ook nageleefd en nagekomen, en wie ziet daar
op toe?
De voorzitter Even door de microfoon, anders horen de mensen thuis helemaal
niets.
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De heer Kooman De Raad voor de Verkeersveiligheid onderzoekt incidenten en
bij de laatste onderzochte incidenten heeft de raad voor Verkeersveiligheid
overal aanbevolen: ja, u zult ATB-VV, een verbeterde ATB, moeten aanleggen.
Als u naar Dordrecht kijkt, dan zijn vrijwel alle van belang zijnde wissels en dat
zijn dus alle wissels op het doorgaand spoor en een groot deel van de wissels op
het emplacement voorzien van die ATBVV. In die zin wordt er in Dordrecht in
ieder geval voldaan aan de wens van de Onderzoeksraad voor de veiligheid.
De heer Schurink Dan heb ik nog twee korte. Uw derde bullet was: minder
treinen, maar dat heeft u verder niet uitgelegd.
De heer Kooman Dat heb ik wel proberen uit te leggen. De boog bij Meteren
regelt dat er een nieuwe route ontstaat van Rotterdam richting Venlo en de
minder treinen, dat kun je zien aan twee getallen, 1) het aantal goederenpaden
gaat omlaag van 7 naar 4 en het maximum aantal treinen wat verwacht wordt
wat de stad passeert daalt van 160 naar 64. Dus het zijn wel degelijk minder
treinen.
De heer Schurink Dan heb ik nog een vraag die ermee verband houdt.
De voorzitter Dat is wel de laatste, dan.
De heer Schurink Dan nog twee. Heel kort.
De voorzitter U had er net nog twee, dit is de laatste.
De heer Schurink INM is ook aangewezen voor, niet alleen voor de topsector
Water, maar ook voor de topsector Logistiek. Biedt dat nog mogelijkheden? Zijn
die ook onderzocht en in praktijk gebracht om te kijken hoe je benutting van die
verschillende mobiliteiten, inclusief buisleidingen, binnenvaart, of daar nog
mogelijkheden zijn? Worden die hier ook op het gemeentehuis onderzocht?
De heer Kooman Wij kijken naar alle verschillende mobiliteiten en hebben daar
met het Rijk buitengewoon indringende gesprekken over gevoerd. Uiteindelijk
heeft het Rijk met die ketenstudies laten zien wat er kan. Er is een onderzoek
geweest naar het verbeteren van de binnenvaart en vervoer van gevaarlijke
stoffen over de binnenvaart, waarbij het Rijk zelf de conclusie heeft getrokken
dat er geen investeerders te vinden zijn die dit gaan doen en dat er noch een
markt was en afdwingen gaan ze het niet doen.
De heer Schurink Dat is niet een antwoord. Ik wil echt concreet weten of wij zijn
aangesloten op de topsector Logistiek?
De heer Kooman In het spoordossier, zoals wij dat nu externe veiligheid
behandelen speelt de topsector Logistiek geen enkele rol.
De heer Schurink Dat is heel jammer, want dat biedt heel veel kansen. Het
laatste is...
De voorzitter Ik zou toch voorstellen dat u die dan bewaart voor zo meteen.
42

De heer Schurink De laatste vraag is, maar dat is misschien voor de volgende
spreker: zijn er rampenbestrijdersplannen en worden die ook geoefend?
De voorzitter Ik denk dat de brandweer daar zo op ingaat.
De heer Nederhof Aan wie kunnen we dadelijk vragen stellen?
De voorzitter Volgens mij aan degenen die de inleidingen verzorgd hebben en
er is voor een groot deel ook een wethouder aanwezig. De heer Oostenrijk, kort.
De heer Oostenrijk Voorzitter, het laatste plaatje was de ondertunneling en dat
koppel ik even aan de lobby voor een langere termijn oplossing. Is er enige
strategie in petto? Want we kunnen heel lang dat plaatje laten zien.
De voorzitter Zullen we die bewaren voor zo meteen? Ik wil nu echt alleen
verhelderingsvragen om de presentatie goed te kunnen snappen. De heer
Blokland.
De heer Blokland Als ik het goed begrepen heb, moet de Betuwelijn beter benut
worden. Maar is het niet zo dat die dwars door de Stadspolders gaat en daar ligt
die ook nog op een dijk?
De heer Kooman De Betuweroute begint op Kijfhoek en die duikt in een tunnel,
die gaat in een tunnel richting Alblasserdam, komt daar boven, rijdt langs
Papendrecht, Sliedrecht, richting Zevenaar. Dus in principe komt de Betuweroute
met al zijn gevaarlijke stoffen niet in de stad. Die gaat niet over het dijkje
richting Gorinchem, station Sliedrecht. Daar rijdt alleen Arriva en de
bevoorrading van Du Pont.
De voorzitter Dat is een hele geruststelling. Dan wil ik de heer Hoeksma het
woord geven.
De heer Hoeksma Dank u wel. Ik ga proberen een beetje vaart te maken,
voorzitter. Ik wil u graag meenemen langs een aantal technische maatregelen
die we sinds 2006 hebben genomen; hoe eerder hoe beter. Het plaatje laat het al
een beetje zien: hoe sneller je erbij bent, bij een brandje, dan kan je hem zelfs
blussen met een glaasje water. Het spoortracé, dat is al verschillende keren
vanavond gepasseerd. Hier heb ik een plaatje, daar heb ik nog wel even over
getwijfeld om dat te laten zien, want dat gaat over onze oud-burgemeester,
maar ik vond het wel opportuun om hem neer te zetten omdat in 2006 hij en
burgemeester Scholten zich samen sterk hebben gemaakt voor de veiligheid en
voor de subsidie die we hebben gekregen om een aantal projecten te starten om
de stad veiliger te maken, of althans in ieder geval een aantal
beheersmaatregelen op te starten. Het pakket van maatregelen behelst eigenlijk
een 20-tal deelprojecten en je zou kunnen zeggen, die kun je onderscheiden in
informatievoorziening, in calamiteitenbestrijding en waarschuwing en
communicatie. Informatievoorziening is eigenlijk een coördinatieplan waar de
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in zijn vastgelegd. Mobiele
dataterminals op alle voertuigen die te maken hebben met bestrijding van
incidenten. Dataterminals moet u dan zien als zijnde informatievoorziening,
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digitale informatie op voertuigen vanuit de meldkamer. Camera's langs het
spoortracé, zodat we het hele spoortracé vanuit de meldkamer kunnen
monitoren. Ook om bochtjes heen kunnen kijken, daar waar mogelijk incidenten
kunnen plaatsvinden en ook zelfstandige weerstations zodat je altijd beschikt
over de goede meteo. Daar hebben we ook een plaatje van. Het linker plaatje
waarbij vanuit het actiecentrum brandweer, als dat nodig is, snel vanuit de
camera's zicht is op het spoor, en datzelfde geldt eigenlijk voor het rechter
plaatje, dat is vanuit de meldkamer. Direct bij een melding heeft de centralist
ook zicht, of kan zicht krijgen op dat stukje tracé waar mogelijk een incident
plaatsvindt. Het pakket van maatregelen als het gaat over de
calamiteitenbestrijding. Dat kun je in vier onderdelen onderscheiden. Er is een
aanschaf van een tweetal bijzondere blusvoertuigen, wat zeg maar een grote
slagkracht kan teweegbrengen op het moment dat het nodig is. Die staan in
Zwijndrecht en in Dordrecht. Een virtueel trainingsscenario voor de mensen van
Dordrecht en Zwijndrecht, omdat het nu eenmaal moeilijk is om het spoor stil te
leggen om daar een oefeningetje te houden. Daarom is er een heel virtueel
programma ontwikkeld om toch alles zo reëel mogelijk na te bootsen en de
oefeningen te houden. Ook een stukje verbeterde bereikbaarheid en
beheersbaarheid; ook dat hebben we op een aantal plaatjes, straks.
Mevrouw van den Bergh Voorzitter, mag ik even iets vragen? Er is toch ook een
soort oefenterrein op het Kilterrein waar je al van alles kunt nabootsen, oefenen?
De heer Hoeksma Daar zit ook een stukje spoor inderdaad, en daar kan ook zeg
maar een spooroefening worden gehouden, dat klopt. Was dat uw vraag? Oké.
Een aantal andere beheersmaatregelen, dat zijn een stukje bereikbaarheid en
beheersbaarheid. Droge blusleidingen op de spoorbrug, een viertal blusleidingen
met aftakkingen waarbij je op de brug zelf een incident makkelijker kunt
aanpakken. Ook langs het tracé zijn 30 geboorde putten, waterputten waar je als
het ware de zuigslang van een blusvoertuig in kan hangen om gewoon water te
krijgen om te blussen, want in het begin was dat er ook niet.
Spoorslootoverbruggingen, eigenlijk bruggetjes waarbij je, als je eventjes over
een spoorsloot heen moet, snel een overbrugging kan maken om de mensen die
de incidentuitvoering moeten doen, snel ter plaatse te kunnen krijgen. Deuren in
geluidswallen en ook calamiteitenwegen, toegangspaden en trappen. Daar
hebben we een plaatje van. Linksonder staat één van die bijzondere
blusvoertuigen; daar hebben we er twee van zelfs, wat ik straks zei. Linksboven
extra toegangen; ook in de geluidsschermen zijn extra toegangen gemaakt.
Rechts zijn die geboorde putten, dat heeft u misschien nog wel gezien hier en
daar in de stad, toen ze daar mee bezig waren. Rechts onderin, dat zijn de
wegen, de verdekte wegen waarbij de bereikbaarheid van voertuigen
gegarandeerd is om tot het spoor toe te treden. Een ander onderdeeltje is
waarschuwing en communicatie, het uitschakelen van mechanische ventilatie,
vooral bij zorginstellingen. We hebben op dit moment circa 300 zorginstellingen
en ziekenhuizen en ook nog een aantal scholen waarbij je op afstand, op het
moment dat ze benedenwinds liggen, de mechanische ventilatie kan uitschakelen
en dan krijgt ook de beheerder een sms'je dat dat gebeurt en kan dan ook
vervolgens ramen en deuren sluiten. Uitbreiding van waarschuwings- en
alarmeringssystemen: er zijn ook in de omgeving, omdat de sirenes rondom de
spoorzones in sommige gebieden moeilijk te horen waren, een viertal sirenes bij
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gezet en een stukje risicocommunicatie met als centrale spil 'Wat Doe Je' de
website en daar wil Annemiek denk ik nog een stukje aan toevoegen.
De heer Nederhof Voorzitter, kunnen we nu wat vragen aan onze
brandweerman?
De heer Hoeksma Dat mag altijd.
De voorzitter Ja, dat kan.
De heer Nederhof Ik heb ooit een presentatie gehad van een collega van u, van
vroeger en die had dan ook die risico's gevaarlijke stoffen per spoor en die had
dan netjes plaatsgebonden risico's, groepsrisico's en bijvoorbeeld hoe het was in
2012 en nu in 2014 of 2015. Die getallen heeft u ook, denk ik.
De heer Hoeksma Ongetwijfeld.
De heer Nederhof Dat is voor ons misschien wel, om te zien hoe die toename is
gekomen, want die kwam bij de brandweer vandaan. Niet bij de heer Kooman,
dat weet ik nog.
De heer Hoeksma Dat is in samenwerking met de gemeente gebeurd, maar
Ronald zit wat beter in de cijfers als ik.
De heer Kooman Die cijfers, die hebben we. We hebben het spoorvervoer en we
rekenen regelmatig en dat heb ik net proberen uit te leggen, maar kennelijk niet
goed genoeg. In 2002, toen we begonnen met spoorzone-onderzoek, lag het
plaatsgebonden risico op 16 meter en de overschrijding van het groepsrisico was
een factor 2. Ten tijde van de spoorzonestudie 2005 was het gegroeid naar 19 en
die 1 0 - 6 was al opgeschoven naar 35 meter. In 2007 hebben we een groot
onderzoek gedaan naar de veiligheid, omdat we toen zagen dat het spoorvervoer
wel heel erg sterk toenam. Toen was het 10 min 6 op 84 meter en het
groepsrisico steeg door naar 50 meter. Daarna kwam het Basisnet met de
basisnetmaatregelen en nu 2015, we zijn terug naar maximum 10 min 6 op 30
meter en een maximale overschrijding groepsrisico 5. Dus in die zin zie je de
hele fluctuatie.
De heer Nederhof Nog even aanvullend dan. Ook in die presentatie stond dus
het aantal wagons wat er langs ging. Dat vind ik dan meer sprekender, want in
2002, wat u zei, en 2006, dat is dit staatje, werd alles drie keer zoveel. Daar ben
ik echt benieuwd naar hoe het nu is. Aantallen, niet totaal. Gas, toxisch en zo.
De heer Kooman Ik loop even terug naar mijn eigen presentatie. Eventjes kijken
op welke bladzijde die staat.
De voorzitter Misschien kunnen we, want dit dreigt...
De heer Nederhof Het zijn allemaal technische vragen.
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De voorzitter Ja, het is zeker technisch, maar misschien is het toch goed om
misschien even de laatste sheet, dat is die hier nu namelijk op staat, gewoon af
te handelen en dan even terug te pakken.
De heer Nederhof Nog eentje aan de brandweerman, mag dat?
De voorzitter Ja, dat is goed.
De heer Nederhof Ik volg het ook in Brabant, behoorlijk sterk zelfs en daar zegt
ook de veiligheidsregio: we weten niet wat er in de wagons zit. Is dat zo? Die
langsrijden. Als er wat gebeurt, dus. Net als wat op Kijfhoek toen gebeurde, toen
wisten we het ook niet zo goed.
De heer Hoeksma Dat is ook een maatregel die naar aanleiding in 2010 ook in
Kijfhoek is opgestart. We hebben tegenwoordig IBGS en dat is een programma
wat heel snel kan voorzien in informatie die in wagons zit. Dan heb je die
informatie snel.
De heer Nederhof Dan nog één.
De voorzitter Dat is de laatste, dan.
De heer Nederhof Over communicatie had u het. Inderdaad, ik heb die site
gezien, 'WatDoeJe'. Ik heb ook begrepen dat, bijvoorbeeld, u zegt, we sturen die
bedrijven of die scholen/instellingen een sms'je, maar een veiligheidsapp voor
bewoners, Spoor komt er aan. In Brabant zijn ze daar mee bezig. Is daar ook
aan gedacht qua communicatie, want tegenwoordig gaat het allemaal snel en je
wilt het toch wel gauw weten als er iets verkeerd gaat. Een veiligheidsapp....
De voorzitter Ik denk dat mevrouw Bakker daar in haar betoog over zou
kunnen spreken.
Mevrouw Bakker Ik kan er wel kort iets over zeggen, want u heeft het over het
veiligheidsdashboard wat in Midden West-Brabant wordt ontwikkeld. Dat is een
hele mooie ontwikkeling, want die hebben daar eigenlijk ook in combinatie van
dat mensen dus, ik heb er geen informatie over, dus ik kan er alleen maar iets
over vertellen, maar dat is dat een soort, u kent misschien de risicokaart, dat
mensen dus in de eigen buurt kunnen kijken op een website: wat zijn de risico's
in de eigen buurt? Dan kunnen ze daar op klikken, op dat risico en dan komt er
ook een soort van handelingsperspectief: wat moet ik dan doen als er met dat
risico iets gebeurt? Dat is een hele mooie ontwikkeling, maar dat is nog wel in
een heel vroeg stadium, maar ik ben ook erg nieuwsgierig naar wat Midden
West-Brabant aan het ontwikkelen is en als dat goed ontwikkeld is, dan zijn we
natuurlijk de eerste om daar ook bij aan te sluiten en het in onze
risicocommunicatie, crisiscommunicatie in op te nemen, want het is eigenlijk een
gecombineerd systeem. Dat even als antwoord op uw vraag. Dus
www.WatDoeJe.nl Mijn eerste vraag zou eigenlijk zijn: u weet wel wat er
enigszins kan gebeuren, maar weet u ook wat u moet doen als het misgaat? Wij
hebben als veiligheidsregio een verantwoordelijkheid om ook de burgers te
informeren wat te doen als het misgaat, maar weet u dat, als toch specifiek
geïnteresseerde in veiligheid? Mag ik die vraag eens aan u stellen? heeft u zich
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er in verdiept? (...) Wegwezen? Ja. Sinds twee weken is er een spotje over NL
Alert. Heeft u allemaal een mobieltje? Heeft u daarop ook NL Alert geactiveerd?
Ik wil u toch dringend adviseren om daar eens naar de site te gaan, www.NLAlert.nl, hij staat hier ook ergens als linkje, want daar begint het vooral mee. Wij
kunnen heel veel communiceren. Wij kunnen heel veel informatie verstrekken.
Maar het begint natuurlijk bij dat ene zaadje dat iemand zelf er over na gaat
denken van: ja, wat moet ik nou doen als er in mijn omgeving iets gebeurt? Als
u dan niet eerst zelf op zoek gaat naar informatie, dan kunnen wij ook nog heel
veel informatie over u uitstorten, maar als u daar niet ontvankelijk voor bent,
dan hoort u niet eens dat wij het zeggen. Dat even als start van mijn betoog. We
kunnen heel veel dingen vertellen en zeggen, maar als u het niet hoort, ja, dan
is het effect ook misschien wat minder. Het is vooral ook belangrijk dat en dat is
waar ik toch ook naar op zoek ben als risicocommunicatie-functionaris, zal ik
maar even zeggen, want we hebben wel de informatie. Vanuit het project
Spoorzone is een mooie website gelanceerd en er is ook een campagne geweest
in 2012. Er hebben spandoeken langs de weg gehangen, 'Wat doet u als er hier
een goederenwagon explodeert?'. Ik weet niet of iemand hem heeft gezien, maar
ik heb die vraag wel eens eerder gesteld aan een groep ambtenaren en die
zeiden, ik fiets er elke dag langs, ik heb dat nooit gezien. Dus het is echt heel
moeilijk om mensen er zelf over na te laten denken. Wat doe ik als er iemand in
mijn omgeving plotseling neervalt op straat? Wat doe ik dan? 1-1-2 bellen, heel
goed. Wat doet u als de sirene gaat? (...) Die is redelijk goed bekend, heel goed.
Wat doet u dan als er een goederentrein ontspoort, of als u een sissend geluid
hoort? Heel hard wegwezen. Ja. De Rekenkamer heeft begin van dit jaar een
onderzoek gedaan en daarin zijn ook wat conclusies en aanbevelingen gesteld
over: de gemeente vertelt best wel veel en drie van vier mensen weet wel wat,
maar een kwart weet toch niks. Ik heb dan altijd wel de vraag van: maar wat
willen mensen dan weten? In dat kader ben ik ook wel nieuwsgierig naar wat u
eigenlijk van ons wilt horen en naar welke informatie u op zoek bent. De
informatie is er in ieder geval. Nou is de informatie niet altijd heel toegankelijk,
want een risicokaart zoals die tien jaar geleden is ingericht door de provincies,
daarvan weten we ook allemaal: dat is niet echt een goed middel. Maar het is
best wel lastig om dan wel het juiste middel te vinden. Voor de Spoorzone
hebben we in elk geval op dit moment het middel www.WatDoeJe.nl en dat wil ik
graag eventjes gewoon aan u laten zien, een paar sheets. Dan hoor ik graag uw
reactie. Als u zegt, daar hebben we aan of daar hebben we niets aan, want dan
gaan we weer wat anders verzinnen. (...) Dat is jammer, maar u heeft ook
allemaal een iPad, dus u kunt ook allemaal www.WatDoeJe.nl intikken. Ik ga het
even heel makkelijk doen. Via de Dordrecht-site, www.dordrecht.nl en dan bij
het subje veiligheid, Veilig Dordt. Dan staat ergens: wat doet u in geval van een
noodsituatie? En dan ziet u gele beeldmerkje, wat doe je, dat gele ballonnetje.
Dan komt u op de algemene homepage en als u dan uw eigen postcode intikt en
u woont in deze regio, dan zou u op de specifieke inhoudspagina moeten komen
van www.WatDoeJe.nl Dan kom je eerst op de algemene pagina Wat doe je bij
incidenten in Zuid-Holland Zuid? Dat is ons regionaal informatiesysteem en als u
dan klikt op het tabje, helemaal links bovenaan staat 'incidenten op het spoor'.
Vervolgens kunt u in de tekst klikken op Spoorzone of 'Wat doe je bij incidenten
op het spoor?' en dan krijgt u alle mogelijke incidenten die op het spoor kunnen
gebeuren en wat u bij dat soort type incidenten moet gaan doen. Nou is dat
natuurlijk niet iets wat je op het moment dat er iets gebeurt nog even na kunt
lezen; dat is iets watje in de voorbereidende fase wel kunt lezen. U ziet ook dat
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er heel veel verschillende incidenten kunnen gebeuren en het is best belangrijk
dat u weet wat moet ik doen bij het ene of het andere incident, want dat vraagt
om verschillende maatregelen. Dus ik vraag u om eens naar die site te kijken en
ook vooral als u vragen heeft of iets mist, of iets anders zou willen hebben: er
staat ook ergens een mailadres en die komen rechtstreeks bij mij binnen. Ik krijg
alleen weinig mailtjes op dat mailadres; wel op mijn andere mailadressen,
maar...
De heer Nederhof Ik heb hem gevonden hoor, via Dordrecht en Veilig Dordt,
maar zoiets belangrijks, zou je dat dan niet op de homepage moeten hebben?
Want dat moet je gelijk kunnen vinden, toch? Wat doe je als zich een
noodsituatie voordoet? Wantje moet eerst naar Veilig Dordt, en nog een keer,
en weer zoeken, en er staat al zoveel op.
Mevrouw Bakker Dat is aan de gemeente Dordt om dat te doen; alle gemeenten
kunnen dat zelf doen. Deze licentie in deze vorm hebben we pas een jaar. We
adviseren ook de gemeenten om bijvoorbeeld in de gemeentegids of af en toe op
de gemeentepagina gewoon dat 'WatDoeJe' logo'tje te doen, zodat mensen eens
wat vaker naar die site toegaan. Dan komt toch langzaam het
veiligheidsbewustzijn op een hoger niveau.
Mevrouw van den Bergh 'Ga zo snel mogelijk naar binnen', en ik denk, een
natuurlijke reactie is om weg te gaan, te vluchten. Tenzij er natuurlijk een
enorme knal of wat dan ook is. Maar hoe weet je nou als je ergens in Dordrecht
ben, dat er iets aan de hand is? Als het niet overal merkbaar is?
Mevrouw Bakker Dat kunt u dus niet ruiken. Ik kan het ook niet ruiken, maar
daarvoor zou dus onder andere het activeren van NL-Alert op uw mobieltje een
eerste middel zijn. De brandweer en ook de veiligheidsregio bij incidenten: NLAlert, wij Twitteren meestal zo snel mogelijk. Dus op het moment dat er echt
zoiets aan de hand is, dan wordt zo snel als mogelijk in elk geval NL-Alert
geactiveerd en dan ontvangt u een berichtje op uw telefoon, met als het goed is
een handelingsperspectief: ga naar binnen of ga zo snel mogelijk weg, of doe
iets anders. Dat is voor ons de uitdaging, om u zo snel mogelijk te informeren.
Mevrouw van den Bergh Dat lijkt me ook goed, maar ik denk: het probleem bij
ons is, als je zegt 'ga zo snel mogelijk weg' en iedereen doet dat, dan zitten we
allemaal klem.
Mevrouw Bakker Ja. Dat is altijd het lastige van crisiscommunicatie, want dan is
er echt een incident aan de hand. Hoe krijg je in een aantal woorden de juiste
boodschap bij mensen? We weten allemaal, als iedereen tegelijk gaat vluchten,
dan gaan de snelwegen op slot, dus dat is een keus. Die wordt op dat moment
gemaakt door degene die dan dat incident gaat bestrijden. Er wordt een
afweging gemaakt. Als het echt nodig is dat iedereen gaat vluchten, dan zal die
boodschap gegeven worden, maar meestal is het veiligste: naar binnen, sluit
ramen en deuren, zet de tv aan en wacht op nadere informatie. Dat is het
meestal het veiligste.
De voorzitter Ik zie een vraag van de heer Blokland en van de heer Frantzen.
De website is overigens ook geactiveerd nu, maar eerst de heer Blokland.
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De heer Blokland Er is in het geval van ramen en deuren sluiten, dat werkt
beter en beter. De huizen worden beter geïsoleerd, maar hoort daar niet bij:
centrale verwarmingsketel uitzetten?
Mevrouw Bakker Dat is weer afhankelijk van het type incident. Als er een grote
brand is, of er is een gaswolk: dat is afhankelijk van het type incident.
De heer Blokland Nee, het gaat er om: als de ketel blijft branden en in het huis
kan geen zuurstof meer komen, dan gaat die ketel de zuurstof verbruiken.
Vroeger ging het als gas de schoorsteen uit. Op een gegeven moment krijg je
een situatie datje binnen stikt.
Mevrouw Bakker Frans, heb jij daar een antwoord op?
De voorzitter Ik denk dat we even naar de vraag van de heer Frantzen gaan.
De heer Frantzen Normaal gesproken werden we in dit soort gevallen
gewaarschuwd door het luchtalarm. Dat gaat er op den duur uit. Is het niet
verstandig om in een stad als Dordrecht waar een dusdanig hoog risico, we zitten
toch in een risicogebied, dat wij als gemeente besluiten dat sommige van die
luchthuilers gewoon in werking blijven, voor het geval dat? Want dat lijkt me
toch iets waar mensen sneller en makkelijker op reageren dan een berichtje op
hun telefoon. Er zijn namelijk ook vaak mensen aan het werk die hun telefoon
niet aan hebben en noem maar op; niet aan mogen hebben zelfs.
De voorzitter Flet luchtalarm. Ik weet niet of daar iemand op kan reageren.
Mevrouw Bakker Ik denk dat dat de brandweer moet beantwoorden, want het is
een landelijk waarschuwingssysteem van de brandweer.
De heer Hoeksma Vooralsnog is mij in ieder geval niet bekend dat we daar
afscheid van nemen, maar ik denk dat het en, en moet zijn. Statistisch is al
bekend dat de gemiddelde iPhone gebruiker ongeveer 50 keer per dag op zijn
iPhone kijkt. Ik denk dat het één het ander niet uitsluit. Ik denk, als de sirenes
gaan, dan is er ook al een NL-Alert uit en dan heb je zowel het geluid, maar je
hebt ook schriftelijk het handelingsperspectief. Ik denk datje die twee vooral
samen moet hebben. Samen zijn ze sterker.
De voorzitter Ik constateer dat we het deel van de presentaties hebben
afgerond. Ik stel voor dat er nu de mogelijkheid is om onderling te discussiëren
of van gedachten te wisselen, nadere vragen te stellen. Ik zie op dit moment
geen wethouder, maar als ik mij goed heb laten informeren, dan komen er
mogelijk in de loop van de tijd nog twee. Als we die hebben, dan zal ik u daar op
attenderen. Wie kan ik het woord geven? De heer Frantzen, de heer Nederhof zie
ik en de heer Oostenrijk had net nog een vraag. De heer Frantzen. Als u een
specifieke vraag voor iemand heeft, even erbij zeggen, want we hebben dus een
aantal verschillende sprekers.
De heer Frantzen Ik zal ze zo gericht mogelijk proberen te doen. Dit gaat in
verband met het verhaal van wethouder Mos. Flet ziet ernaar uit dat in Dordrecht
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de Intercity capaciteit gaat afnemen; dat houdt in dat er ruimte komt op het
spoor. Kan ik daaruit opmaken dat er dan ook de mogelijkheid is dat er meer
goederentreinen door Dordt gaan, door de ruimte die ontstaat in verband met
het eventueel wegvallen van een Intercity? Dat is de eerste vraag. Bestaat er
een mogelijkheid om tegenover het Onderwijsmuseum, waar we net heel veel
geld aan uitgegeven hebben en wat nu vanaf het spoor heel mooi te zien is als je
Dordt binnenkomt, om daar het scherm in ieder geval wel transparant te houden,
zodat we dat stukje investering in Dordrecht gewoon goed zichtbaar houden?
Staat er op het rangeerterrein achter het station, zo zal ik het maar noemen, ook
stilstaand gevaarlijk materiaal? Dus niet dat er mee gerangeerd wordt, maar dat
het daar tijdelijk even geparkeerd wordt. Hoeveel vergroting van het risico is er
op gelijkvloerse spoorwegovergangen, zoals we bij de Crayensteynstraat
hebben? Daar heb je nog spoorbomen en verkeer wat over het spoor heen gaat,
dat lijkt me een verhoging van het risico. Stel dat een vrachtwagen uitvalt
midden op het spoor en er komt een goederentrein met chloor, oh dat mocht niet
meer, maar wat anders; brandbare gassen heb ik nog volop gezien. Dan lijkt me
dat een hoger risico dan dat er niet voldoende seinen en lichten aanwezig zijn.
Dat waren ze.
De voorzitter De heer Looze, aanvullend hierop?
De heer Looze Ja, ook over die aantallen, want zoals u ook in uw presentatie
aangaf zitten we nog niet op de max van die norm en hoe kunnen we toch dat
aantal zo klein mogelijk houden? Is daar dan toch op één of andere manier.... als
we op de maximale norm gaan zitten, dan komen er nog veel meer.
De voorzitter Dit zijn vrij concrete vragen die denk ik snel te beantwoorden zijn.
Wat mij betreft direct.
De heer Kooman Even over het verdwijnen van die intercity's. Theoretisch
gezien zie je dan dat daar ruimte op het spoor ontstaat. Aan de andere kant, het
aanbod van goederen naar Zuid-Nederland, Antwerpen is niet zo groot dat dat
zal leiden tot meer benutting. Je zag een verschil tussen wat er maximaal
theoretisch mogelijk is, 330 treinen en wat er nu rijdt, 160. Dat die twee
intercity's weggaan, betekent misschien wel dat er theoretisch dan negen paden
ontstaan, maar die treinen gaan niet rijden. Ik denk niet dat dat leidt tot meer
treinen in de stad.
De heer Frantzen Maar we zijn er van uitgegaan dat de economie stotterend
was en dat daardoor het aantal goederentreinen verminderd is over Dordrecht.
We zitten nu in een situatie waarbij de economie wellicht aan het aantrekken is,
dus ik hoop....
De heer Kooman Als je naar de cijfers kijkt, ze variëren van 84 treinen tot 160,
en er zitten prognoses tot 2020, 2040 in verwerkt, dus daar zit groei in. Even
over overwegen en Crayensteynstraat. In principe: overwegen zorgen dat het
onveiliger wordt, dus in de Crayensteynstraat, als die aan een route met
gevaarlijke stoffen zou liggen en daar substantieel grote hoeveelheden
gevaarlijke stoffen zouden worden vervoerd zou dat tot iets leiden. Alleen de
Crayensteynstraat overgang ligt wel aan een overgang waar met name Arriva
rijdt en een heel klein beetje richting Du Pont. Dus het heeft een
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veiligheidsverhoging, maar het staat in geen verhouding tot het spoor DordrechtLage Zwaluwe-Breda.
De heer Frantzen En de gevaarlijke stoffen, eventueel geparkeerd op het
rangeerterrein?
De heer Kooman In principe mogen ze er nu staan omdat het in de vergunning
staat, en wij werken dus met die nieuwe vergunning er aan om te zorgen dat ze
daar niet meer mogen staan. Want ook parkeren is rangeren.
De voorzitter Dat is een mooi rijmpje voor Sinterklaas. Ik stel voor dat we naar
de heer Nederhof gaan.
De heer Nederhof Dank u, voorzitter. Even nog over het geluid. Meneer Hof had
gezegd dat er veel werktreinen van aannemers op het emplacement staan,
achter het station. Dat is de bevoegdheid van de gemeente, maar er is dus geen
ruimte voor de Arriva trein om daar 's nachts te stallen. Die treinen van de
aannemers wel, maar dat heeft waarschijnlijk met ProRail te maken, dus dat is
een beetje Arriva / ProRail-NS? Hoe moet ik dat zien, zit daar wrijving tussen?
Want dat vind ik zo gek. Nogmaals, ik heb het al gezegd, dat de bewoners daar
heel veel last van hebben en aan de andere kant gaan we schermen bouwen. Die
treinen van die aannemers, die moeten daar blijven staan, er is geen andere
mogelijkheid? Dat is één vraag.
De voorzitter Volgens mij is dat in de presentatie wel aan de orde geweest.
De heer Hof Als ik het goed heb onthouden van de overleggen met ProRail, dan
gaat het om bestaande rechten, waarbij Arriva laatste in de rij is en iedereen
rechten heeft om daar spullen te stallen die dat wil, waarbij het ook nog zo is dat
de NS een dringende behoefte heeft aan nog veel meer. Dus als er al ruimte is,
dan is nog kans dat NS daar op voor zou gaan, ook.
De heer Nederhof Dus ik proef wel een soort concurrentiestrijd en die zullen zij
nooit winnen. Nee, dank. Een andere vraag is over dat lobbyen. Daar kan de
heer Kooman denk ik wel op antwoorden. U bent de lobbyist, zeg ik; dat is
meestal de trekker, al vele jaren. Dan heb je korte termijn, middellange en lange
termijn. Dan zegt u: korte termijn, daar doet u veel werk voor en lange termijn,
dat moet je niet te veel doen, want dan word je niet serieus genomen. Zo'n
gevoel kreeg ik even: dat u dat zei. Ik denk juist, ik heb geleerd van een
mevrouw die hier een presentatie gaf over duurzaamheid: je moet blijven
focussen, al duurt het twintig jaar, want wij hier in de Drechtsteden, ja, daar
raak ik een beetje warm van, want van de NS hebben we ook al verloren, want
die bepalen het. In het Amsterdamse en omgeving lukt alles, maar hier in die
Drechtsteden lukt niets. Nou, niets moet ik niet zeggen, dat is overdreven, sorry
neemt u me niet kwalijk. Maar ik bedoel, 1,3 miljard voor zo'n tunneltje, dat had
er al lang moeten zijn, vind ik, als wij met zijn allen gewoon eens wat sterker
gelobbyd hadden. Maar het is zo makkelijk: we hebben geen geld, dus doen we
het niet. Dat is hetzelfde als je de A4 pakt bij Rotterdam. Dat lukt ook al 30 jaar
niet, dus er is wat aan de hand dat het hier niet goed lukt. Als je dan dus toch
zo'n tunneltje zou weten te bereiken, hebben we voor onze gemeente Dordrecht,
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Zwijndrecht en nog wat, enorm veel winst. Toch? Hoe zit die lobby nou in elkaar?
Dat is de vraag.
De voorzitter Misschien is het goed om die te combineren met de vraag van het
CDA van zojuist, hoe ziet de strategie voor de lange termijn eruit? Ik kan me ook
voorstellen dat u daar zeker antwoord op geeft, maar dat ook de wethouder daar
nog iets over te zeggen heeft. Ik kijk rond, maar die is er nog niet.
De heer Kooman Als ik de indruk wek dat de lange termijn niet serieus is, dan
hoop ik dat zo snel mogelijk weer weg te nemen. Die lange termijn is altijd
serieus. Wat ik net heb proberen te zeggen, is dat als je alleen voor de lange
termijn lobbyt, die korte termijn maatregelen die je vandaag kan nemen, nooit
genomen worden. Dus de strategie is: proberen zo snel mogelijk zo veel mogelijk
maatregelen binnen te halen die nu veiligheid verzorgen. Vervolgens sluiten we
aan bij een programma van het Rijk waarvan we weten: ze gaan aan de gang,
daar hebben ze geld voor en dat zorgt voor nieuwe routes, dus we proberen daar
op in te breken om te zorgen dat die nieuwe routes ook beschikbaar komen voor
Dordrecht, zodat de treinen om Dordrecht heen kunnen rijden, zodat er weer
daadwerkelijk winst te boeken is. Maar bij iedere presentatie, bij iedere keer dat
wij met het Rijk praten, of het nou met de staatssecretaris is, SG, een
ambtenaar is, dan zeggen wij keer op keer: wij willen een duurzame lange
termijnoplossing. Er zit een andere kant aan vast en dat is dat als je kijkt naar
de spoorcapaciteit, dat is voor het Rijk primair de aanleiding om iets te doen. Als
er capaciteit genoeg is, dan zal het Rijk uit zichzelf niet een tunnel zien te
graven, zal het Rijk niet iets nieuws aanleggen. In 2012 heeft het Rijk wederom
onderzocht: hoe zit het nu op de as Rotterdam - Antwerpen? De algehele
conclusie was dat de vervoerscijfers met 25% omlaag werden bijgesteld, dus die
Rotterdam-Antwerpen as is niet zo heel erg belangrijk, en twee, hebben we dan
een tunnel nodig? Voor capaciteit hebben wij die tunnel niet nodig en het
antwoord van de staatssecretaris, minister, STUURGROEP, ambtenaren is dan
ook structureel: alléén voor veiligheid leggen wij geen tunnel aan van 1,5 miljard
euro.
De heer Nederhof Nee, maar de HSL was ook niet voor veiligheid, dat was ook
voor capaciteit, maar dat is niet waar, natuurlijk. In ieder geval, daar gaat het
wel. Daarom zeg ik, de lobby - met wie lobbyt u? Kijk, Brabant heeft een
Taskforce Brabant. Dat is al heftig. Dan zie je Taskforce Brabant en de provincie
Zuid-Holland. Zo. Ik denk, waarom hebben wij geen Taskforce Drechtsteden?
De heer Kooman De Taskforce Brabant lobbyt voor alles tussen Kijfhoek en
Venlo en als Taskforce Drechtsteden zijn wij met twee stadjes, dat is Dordrecht
en Zwijndrecht en met een Taskforce Brabantroute zijn we met Zwijndrecht,
Dordrecht, Breda, Tilburg, Eindhoven, Venlo, Sittard-Geleen, zijn we al met zijn
zevenen. Daar zie je ook dat het Rijk regelmatig heel goed naar ons luistert. We
presenteren structureel met die anderen de goederenruit Brabant, waar we ook
nog kijken naar de route Antwerpen-Duitsland. Structureel, maar de andere
kant: je kan praten tegen een partij zoveel je wilt, maar als die partij zijn vingers
in de oren steekt en zegt, beste meneer Kooman,....
De heer Nederhof Meneer Kooman, daar hebben we ervaring mee; we zijn pas
bij de NS geweest, dus dat is niet zo'n probleem. Het is eigenlijk het probleem:
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die lobby zie ik niet goed. Wat is nou ons sterke punt, of sluiten we gewoon aan
bij het Brabantse? Want in Brabant is er ook een hele hoop boosheid, nog
steeds.
De heer Kooman Ik weet dat er in Brabant een hele hoop boosheid is en ik weet
ook dat ik samen met vertegenwoordigers van de provincie Noord-Brabant,
gemeente Breda en Tilburg, zeg maar structureel de strategie op de
Brabantroute uitlijn. Het is niet een actie van de provincie Noord-Brabant, het is
een structureel samenwerkingsverband waar wij gezamenlijk zeggen: zo zetten
wij onze lobby in en daar hoort die tunnel ook bij. Alleen partijen zijn soms
ontvankelijk en voor andere dingen niet-ontvankelijk.
De voorzitter Ik stel voor dat als u hier nog verder uw tanden in wil zetten, dat
u dat dan bij de wethouder doet. Ik neem even de ambtenaren enigszins in
bescherming.
De heer Oostenrijk Voorzitter, toch nog een vraag over het lobby-verhaal. De
heer Kooman spreekt telkens over het Rijk; net alsof dat een vreemd fenomeen
is, iets buitenaards. 'Dat zijn wij niet, het Rijk'. Ik dacht dat we er ook deel van
uitmaken, dus we mogen er best iets van vinden. Net zo goed als we nu zien bij
het Intercitydossier dat we niet het Rijk benaderen, nee, we benaderen onze
volksvertegenwoordigers. Soms helpt dat ook nog een keer. Dus toch de variant
over het lobby-verhaal: ik weet dat het lange termijn is, maar we zullen toch, al
dan niet in die kongsi met Brabant, een begin van een eind van een tunnelvisie
moeten gaan ontwikkelen, want anders, dan blijven we er in zitten en dat Rijk
dat is een moloch, als u dat zo noemt; ja, dat krijgen we niet op die manier in
beweging. Dus we zullen dan toch opnieuw moeten kijken: hoe kunnen we en
daar zijn we het denk ik geheel over eens, hoe kunnen we dat lobby-verhaal een
gezicht geven? Een andere vraag nog. Dat betreft de snelheid van de
goederentreinen door Dordt. Alles wat boven de 40 was, was dan hard, maar hoe
hard? We stikken van de techniek tegenwoordig. Als leek zeg je, het meest
simpel is, stop een snelheidsbegrenzer in die locomotieven en maak het
onmogelijk om te hard te rijden. De vraag van ' wat is dan te hard', daar heeft u
in feite ook geen echt antwoord op gegeven, maar eigenlijk zou dat moeten.
Want anders kun je natuurlijk nooit checken wat wij nu afgesproken hebben
over: wat is te hard?
De voorzitter Even iets over die snelheden inderdaad. Ik weet niet of u daar
nog iets van een antwoord op kan geven?
De heer Kooman In principe heeft het spoor ontwerpsnelheid. Als je kijkt naar,
wat mogen ze hier rijden, dan varieert dat van 60 tot 80 kilometer per uur. Dat
rijden ze ook en er zijn seinbeelden dat ze langzamer mogen en kunnen rijden of
moeten rijden, afhankelijk van zeg maar hoe seinen gepositioneerd zijn, omdat
ze op een bepaald moment op een bepaalde plaats moeten zijn.
De heer Oostenrijk Dus met zoveel woorden: we vinden het maatschappelijk
acceptabel dat met 80 de bocht wordt genomen?
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De voorzitter Nee, ik hoor de ambtenaar zeggen dat het mag, tussen de 60 en
de 80. Het is een andere vraag of ze niet harder rijden, maar die vraag stelt u
niet. Maar het mag, dat hoorde ik heel duidelijk. Meneer Pols.
De heer Pols Even een vervolgvraag daarop. We hebben toch ATB daar zitten,
dus het ATB geeft toch de snelheid aan van de treinen?
De heer Kooman Nee, ATB geeft aan of een trein remming inzet of geen
remming inzet.
De heer Pols Ja, nou en daar kan je dus in aangeven, op een gegeven moment,
als ProRail dat wil, de snelheid. Want ja, helaas heb ik ook iets in
spoorbeveiliging gedaan. Het is mogelijk. Ja, het kost wat extra's en wat meer
inzet. Ja. Het is gewoon een geldverhaal.
De heer Kooman Dat is uw conclusie.
De heer Pols Neemt u maar de metro Rotterdam. Die kunnen bepaalde
snelheden niet rijden omdat door het ATB wordt afgeremd. Daar moet je gewoon
een baanvak voor inzetten dan, als je dat wil hebben. Dat is één. Nog even terug
op de milieuvergunning. We hebben het daarnet over dat geluid, over de Arrivatreinen. Er is toch een eenvoudige oplossing voor om nu in de milieuvergunning
op te nemen dat die treinen gewoon 's avonds spanningsloos gezet moeten
worden en 's morgens weer opgestart moeten worden? Het kost 's morgens wat
meer, maar als je spanningsloos zit heb je helemaal geen last van de herrie.
Want ze worden niet meer onder druk gehouden.
De heer Tiebosch Zet er een windmolen op.
De heer Pols Ja, dat zou je ook nog kunnen doen. Nee, dan moet je er een
compressor op zetten, dat die lucht geeft en dat neem je gewoon in de
milieuvergunning op. U zegt, ze hebben allemaal rechten, maar wij zijn bevoegd
gezag, dus wij kunnen wat extra eisen stellen, nu. Als we het dan verliezen, dan
horen we dat van de Raad van State wel. Mijn volgende opmerking is ook over,
ik hoor dat er ATB plus wordt aangelegd op de emplacementen en zo. Wanneer
wordt dat dan precies aangelegd? Ik denk dat je, zeker op de emplacementen,
dit gewoon in de milieuvergunning nu moet opnemen en moet zeggen: dan en
dan moet het klaar zijn als u de nieuwe vergunning krijgt. Dan zetten we druk op
ProRail. Want nu is het gewoon: als het versleten is, gaan we het vervangen en
eerder doen we het niet. Het is meer een politieke vraag; dat moet de politiek
beslissen, dat ben ik met u eens, als ambtenaar kan u daar weinig over zeggen,
maar volgens mij is dat een hele goede oplossing om druk op ProRail uit te gaan
oefenen. Gewoon een zwaardere vergunning uitgeven.
De voorzitter Het zijn inderdaad voor een deel politieke vragen, maar misschien
kunt u wel antwoord geven of het naar uw oordeel vergunningtechnisch mogelijk
is, in die zin of u het met de heer Pols eens bent.
De heer Hof De vraag over Arriva-treinen 's nachts spanningsloos zetten: ik heb
hem genoteerd. Ik weet te weinig van techniek om te zeggen of dat kan. Wissels
in de vergunning, veilige wissels hoeven niet voor rangeren of activiteiten op het
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emplacement. Dat is echt iets van het doorgaand spoor; daar gaat de vergunning
niet over.
De heer Pols Het zit wel in het emplacement. Het emplacement loopt aan beide
zijden en daar zitten de exploitatiesporen ook in.
De heer Hof Voor de activiteiten op het emplacement hoefje dit soort
veiligheidsmaatregelen niet te nemen. Het gaat om de onveiligheid vanwege
doorgaand spoor.
De heer Pols Nogmaals, het ligt in het emplacementgebied; daar zijn andere
regels van toepassing als daarbuiten.
De heer Kooman Als ik even door mag gaan? ATB-vv en doorgaand spoor. In
principe en dat zei ik net ook al, zijn vrijwel alle seinen voorzien van ATB-vv, ook
een groot aantal seinen die op het gezamenlijke lijntje liggen wat gebruikt wordt
door het emplacement of door het doorgaand spoor waar het onderscheid niet te
maken is en waar ze niet liggen, dat is in de buurt van de opstelsporen en daar
wordt na de vergunning ook niet meer gereden met gevaarlijke stoffen. Dat is de
aanleiding.
De heer Pols Dat kunnen we nou toch in de vergunning opnemen, of niet?
De heer Kooman Als we verbieden dat we met gevaarlijke stoffen op het
emplacement komen, is er geen aanleiding om te zorgen dat er ATB-vv is. Het
doorgaand spoor, daar rijden die gevaarlijke stoffen treinen, daar is het van
eminent belang dat ze er liggen en daar komen ze te liggen.
De heer Pols Wanneer dan?
De heer Kooman Ze liggen nu al grotendeels en in mijn presentatie over de
'Alles uit de kast' maatregelen wordt het restant tot 2019 aangelegd.
De heer Pols Maar als we nu al een nieuwe vergunning af moeten geven, kunnen
we het in 2017 al eisen.
De heer Kooman Dat denk ik niet, maar...
De voorzitter Misschien moeten jullie daar na de vergadering nog maar eens
over spreken. Ik stel voor dat we naar de fractie van de D66 gaan, of daar nog
vragen zijn. De heer Tiebosch.
De Heer Tiebosch Nou, eentje is heel praktisch. Zijn we nou in dezelfde
vergunning ook in staat om bijvoorbeeld te verbieden dat er goederentreinen via
spoor 1, zo dicht tegen het station aan rijden?
De heer Kooman Nee, zijn we niet. Spoor 1 is doorgaand spoor. Sowieso maakt
het Rijk duidelijk onderscheid tussen rangeren en rangeerbewegingen en
doorgaand spoor. Dus ook zo'n goederentrein die doorrijdt over het
emplacement, wordt gezien als doorgaande trein en daar zijn wij niet in staat om
eisen over te stellen. Harde uitspraken Raad van State.
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De heer Tiebosch Vraag 2 is, ik heb zelf met eigen ogen gezien hoe redelijk
simpel en toevallig ook die motie-van Veldhoven tot stand is gekomen. De vraag
is eigenlijk: hebben nou Zwijndrecht en Dordrecht samen, want dat zijn vaak
toch de twee belangrijkste partijen, hebben die nou bijvoorbeeld hier een lijstje
klaarliggen wat optelt bijvoorbeeld weer tot 12 miljoen of 20 miljoen, waar
politieke partijen die een landelijke vertegenwoordiging hebben, gewoon ook hun
eigen lobby mee kunnen doen?
De heer Kooman We hebben een lijstje, die 'Alles uit de kast', maar die motie
van Veldhoven was het volledige lijstje korte termijn maatregelen; die wordt dus
nu uitgevoerd. Tot 2019 hebben wij voor de korte termijn eigenlijk geen
aanvullende eisen meer. Alles is gedaan; daarom heet het ook 'Alles uit de kast'.
Het tweede lijstje gaat over de boog bij Meteren. Dat ding wordt aangelegd,
maar....
De heer Tiebosch Het is nu Sinterklaastijd, dus het is belangrijk dat we wel iets
hebben.
De heer Kooman We hebben dat lijstje; het is alleen, die boog die wordt
aangelegd en die kun je inzetten voor capaciteit en voor veiligheid en er komt
een evaluatie van het Basisnet omdat die hele boog bij Meteren niet in het
Basisnet zit. Op dat moment is het toch ook weer een politiek item om te zorgen
dat die boog niet wordt ingezet voor capaciteit omdat er in Den Bosch heel veel
treinen rijden en die treinen ook heel veel in Dordrecht blijven rijden, maar dat
die boog wordt ingezet, voor de Drechtsteden in ieder geval, voor veiligheid. Dat
is een politieke keus die het Rijk maakt, maar die beïnvloed wordt via de Tweede
Kamer. In die zin, tussen nu en 2017/2018 wordt het Basisnet geëvalueerd, is
toegezegd. Dan komt die vraag vanzelf aan de orde en die lijstjes hebben we
dus. We hebben een lijstje in extra spoormaatregelen; we willen graag ook nog
wel een VEZA-boog aangelegd hebben, ergens in de buurt van Vlissingen, dat
een trein niet voor Piet Snot naar Kijfhoek rijdt, maar dat die gewoon rechtsaf
gaat en naar Antwerpen rijdt, zonder al te veel gedoe.
De heer Tiebosch Dan even een vraag aan u, voorzitter, en aan de secretaris,
want dat is dan denk ik iets voor het college: of zij zo'n lijst aan ons beschikbaar
willen stellen.
De voorzitter Ik denk dat we dat aan de wethouder zo meteen kunnen vragen,
of na de vergadering via de griffie.
De heer Oostenrijk Komt er nog een wethouder?
De voorzitter De belofte, maar ... soms worden beloftes niet ingevuld.
De heer Oostenrijk Of is het dossier niet interessant genoeg?
De voorzitter Dat lijkt me niet; ik denk dat wij de meeste luisteraars hebben op
dit moment. Daar durf ik wel een flesje om te verwedden. Mevrouw van den
Bergh, heeft u nog vragen?
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Mevrouw van den Bergh Ja, eentje. Een overzicht van de maatregelen, dat
komt dan en ik vind dat we dat als commissie ook regelmatig moeten volgen.
Wat ik ook zou willen hebben is een overzicht van de overleggen waarin wij als
Dordrecht of Drechtsteden zitten en gewoon even feitelijk wanneer die
overleggen zijn en wie er in zit en af en toe dat er ook over gerapporteerd wordt
wat er bereikt wordt. Wat de doelen zijn, zeg maar, dat heeft u al uitgelegd op
korte en lange termijn, maar ik zou dat graag wat meer willen volgen. Ik denk
ook voor de stad dat dat belangrijk is, dat men toch het idee heeft dat er continu
aan gewerkt wordt. Of dat altijd de juiste manier is, dat kunnen we dan horen of
zien.
De voorzitter Dit is een vrij concrete vraag.
De heer Kooman De lijst met maatregelen heeft u vorig jaar gehad in een
Raadsinformatiebrief. Ik ben bezig met een nieuwe RIB, dus daar zet ik ze
opnieuw in. Een overzicht maken met de overleggen is niet zo heel moeilijk, dus
die kunnen we wel opsturen.
Mevrouw van den Bergh Dan hebben we meer inzicht wat we met deze avond
beogen.
De voorzitter Dat is helder. Die gaan denk ik ook even via de griffie en de
wethouder, dan is dat politiek ook afgedekt. Meneer Karapinar. Misschien nog
een vraag voor de brandweer, want die zit hier ook.
De heer Karapinar Ik weet niet. De tweede vraag misschien, maar de eerste
vraag is voor de heer Hof. In uw presentatie bij het onderdeel emplacement
heeft u twee punten over het overleg met platform Spoor en Geluid. Bij de eerste
zegt u: het is een uitwerking van schermen, dat is een resultaat, volgens mij op
twee plekken, hoorden wij dat. Daaronder staat: met platform SNG ook overleg
over het opstellen van Arriva-treinen. Volgens mij is het een jaar terug of
anderhalf jaar terug, toen dat platform aan de bel trok bij ons, van: wij willen
graag overleg over die Arriva-treinen. Ik had graag hier willen zien wat de
resultaten daarvan zijn en of dat overleg nog steeds plaatsvindt. Het tweede is
meer van algemene aard. Als ik al die presentaties zo aanhoor, is het veiliger
geworden hier, een stuk veiliger. Maar in de beleving van de mensen die daar in
de omgeving wonen - volgens mij is dat nog niet bij die mensen aangekomen,
dat het veiliger is. Mijn vraag is: het gaat meer over de beleving. Als die mensen
meer geïnformeerd worden over hoe het veiliger is geworden, niet met zo'n
presentatie, want dat is ongelofelijk technisch denk ik, maar meer in begrijpelijke
taal, dat die mensen ook een beetje gerustgesteld worden dat het echt veiliger is
geworden. Het gaat meestal meer om het gevoel dan om de feitelijke situatie.
Op dat punt: wordt er de komende tijd misschien nog actie ondernomen?
De voorzitter Wordt er nog actie ondernomen om te vertellen dat het minder
onveilig is geworden? Meneer Nederhof daarop.
De heer Nederhof Is het dan een idee, want dit is dan ook weer dat Brabant,
daar heb je dus nieuwsbrief Basisnet Spoor. Stel dat je dat één of twee keer per
jaar doet, van drie gemeentes en dan word je op de hoogte gehouden van de
stand van zaken. Zoiets als communicatie, ik denk dat de inwoners... want het is
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nog steeds, groepsrisico is een structureel probleem. Dat heeft de heer Kooman
gezegd en uit het rapport van de Rekenkamer komt echt: twee derde van de
Dordtenaren noemt het spoor ook als risicobron die zich binnen een straal van
500 meter van hun huis bevindt. Ze zien het als grootste risicobron in hun
gemeente. Dus ze moeten dan wel een keer iets laten zien.
De voorzitter De heer Karapinar.
De heer Karapinar Meneer Nederhof, bedankt voor de aanvulling, dat is echt
samenwerking, vind ik. Prima voorstel.
De heer Nederhof Gratis.
De voorzitter Wethouder, van harte welkom. Dan moet u niet gelijk onder tafel
duiken.
Wethouder van der Linden Dat is wat je moet doen als je denkt dat er met die
externe veiligheid iets mis is; dan duik je onder de tafel.
De voorzitter De vraag die net over tafel ging, dat ging over het informeren van
bewoners en of dat meer zou kunnen. Dat was de vraag van de heer Nederhof en
de vraag van de heer Karapinar ging over om duidelijk te maken dat het veiliger
is geworden ten opzichte van het verleden en of dat geïntensiveerd zou kunnen
worden. Dan vat ik het denk ik redelijk samen.
Wethouder van der Linden Dat is voor mij een beetje lastig, want ik ben
natuurlijk net uit een ander commissieoverleg gekomen.
De voorzitter U heeft een ambtenaar naast u; die heeft tot nu toe de meeste
vragen weten te beantwoorden.
De heer Kooman Ook deze zou ik best willen beantwoorden. Wat ze in WestBrabant doen vind ik lovenswaardig en daar moeten we over nadenken, hoe wij
dat in de stad vorm geven. Ik ga dus nu niet zeggen dat ik over twee weken een
wettelijke nieuwsbrief aan het publiceren ben, maar ik wil er wel heel hard over
nadenken hoe wij - in ieder geval, goed voorbeeld goed doet volgen, omdat het
van belang is en het Rekenkameronderzoek heeft laten zien dat Dordtse burgers
zich bewust zijn van de onveiligheid van het spoor. En als iets veiliger is, soms
moetje je 'successen' ook wel een beetje willen vieren en melden; dan moeten
we dat ook gewoon doen. We gaan er over nadenken hoe we dat vorm gaan
geven.
De heer Nederhof Een soort vorm van nieuwsbrief. Wat ik zeg, je doet het goed,
Ronald. Ga voor wethouder, jongen.
De voorzitter De heer de Looze.
De heer de Looze Ik denk dat meer informatie altijd goed is, maar ik heb toch al
regelmatig brieven gehad over de verbeterde spoorveiligheid; in Zuidhoven dan.
De voorzitter De wethouder.
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Wethouder van der Linden Ik wil daar nog wel iets over zeggen. We weten
allemaal dat nieuwsbrieven niet heel makkelijk spontaan gelezen worden. We
weten ook dat Gemeentenieuws wel heel goed gelezen wordt. Een aantal
mensen, wonen wellicht wat dichter op het spoor, die hebben in het recente
verleden wel wat informatie gehad. We moeten altijd wel goed kijken van: wat
wil je bereiken met je communicatie en wat kun je veronderstellen dat al
geweten wordt, maar laten we hier nog een keer op terugkomen om even te
kijken of er wat meer nodig zou kunnen zijn.
De heer Nederhof Sorry, hoor. Het ging samen met Zwijndrecht natuurlijk, want
daar... niet alleen Dordrecht, het is ook voor die inwoners.
De voorzitter Dat is helder. We waren bezig met een rondje en we waren bij
GroenLinks gebleven.
De heer Karapinar Mijn vraag, gericht aan de heer Hof, daar heb ik nog geen
antwoord op gekregen, over die communicatie met platform Spoor en Geluid.
De voorzitter Rond het emplacement.
De heer Hof Er is een aantal overleggen geweest met het platform Spoor en
Geluid en met ProRail en recent ook een overleg waarin we met ProRail en het
platform wat dieper zijn ingegaan op de mogelijke alternatieven van het
opstellen. ProRail is daarvan met huiswerk naar huis gegaan, dus daar komt
weer een vervolg overleg op. We zijn in overleg.
De voorzitter Dan kom ik bij de fractie van de VSP, zijn daar nog vragen? De
heer Vroon.
De heer Vroon Ja voorzitter, dank u wel. Ik had inderdaad wat vragen aan de
brandweer, over dat testen, waarom dat niet gewoon 'real life' getest wordt, in
plaats van virtueel, maar echt gewoon op het station of ergens, waarom dat niet
gebeurt. Maar ook het testen van die sms die naar verzorg-, verpleeg- en
ziekenhuizen gaat, hoeveel keer per jaar is dat? Hoe wordt dat gemonitord dat
dat inderdaad allemaal bij die mensen en bij die tehuizen, verzorgingshuizen,
ziekenhuizen en scholen aankomt? Dan had ik een vraag over de bocht. Ik denk
dat het de bocht is bij de begraafplaats, die bocht, daar een stukje verder. Maar
hoe ziet u dat dan voor zich? Als ze daar echt uit de bocht vliegen - binnen drie
meter zitten ze bij een voorgevel.
De voorzitter Eerst even die eerste paar vragen en dan de bochtvraag.
De heer Hoeksma Die eerste vraag gaat over het oefenen op het spoor. Dan
bedoelt u, in relatie tot het virtueel programma wat beschikbaar is om het
virtueel te oefenen. Het oefenen op het spoor is lastig. Eén keer in de zoveel tijd
krijgen wij die gelegenheid. Afgelopen jaar hebben we op de HSL-tunnel een
grote oefening kunnen doen. Dat wordt gecombineerd met groot onderhoud van
het spoor. Dat is één keer in de zoveel tijd, dat kun je niet zeg maar met een
redelijk tempo en frequentie plannen. Vandaar is het ook van belang om daar
een virtueel programma naast te hebben, zeg maar, om die feeling te houden.
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Die vraag over die test van die sms - ik weet dat het gebeurt, maar als u mij de
exacte frequentie vraagt moet ik die nagaan; die weet ik niet. Maar het wordt
wel gemonitord. Is dat voldoende?
De voorzitter Dan de vraag over de bocht.
De heer Kooman De bocht heeft een groot ontsporingsrisico. De huizen staan
relatief dichtbij, dus als een trein nu uit de bocht vliegt, dan heb je hem ook
daadwerkelijk in je huiskamer. Die ontsporingsgeleiding is een binnenrails, die in
principe dus aan de binnenkant van het spoor, aan de tweede rails, die het wiel als u een spoorwiel kent, dat zijn twee flenzen, die zitten aan de binnenkant van
het spoor en daarmee houdt die hem op het spoor, maar als die er uit schiet, dan
floept die er overheen en die ontsporingsgeleiding, die zorgt ervoor dat als die
eruit schiet, dat die ook daadwerkelijk tussen die twee in die ruimte blijft en
niet.... Die ontsporingsgeleiding is bedoeld om de trein op de rails te houden als
die ontspoort en die gaan we nu aanleggen. Dat maakt ook dat het veiliger is,
want het moment dat die dan ontspoort heb je hem niet in je huiskamer, maar
blijft die gewoon langs het spoor liggen.
De heer Vroon Dank u wel, duidelijk. Dan even de vraag over de Arriva-trein die
inderdaad langs de Crayensteynstraat staat, 's nachts. Want die staat er denk ik
nu een jaar en ze hebben voorheen altijd bij het sportcomplex aan de
Krommedijk, of Crayensteynstraat is dat, een stukje verder gestaan. We hebben
daar al een keer eerder over gesproken. De wethouder zou dat inderdaad
meenemen. Ik vind het vreemd dat die nu ineens daar gestald staat, want hij
heeft altijd eerst op een andere plek gestaan. Mijn laatste vraag is inderdaad,
meneer Nederhof heeft het inderdaad vaker aangegeven, over een lijst die
bekend zou zijn, ja of nee; er wordt nu weer anders op geantwoord, dat wij
duidelijk weten wat er over het spoor heen gaat. Meneer Nederhof heeft wel eens
gevraagd aan wethouder Mos; die lijst was er niet. Toen waren we een keer bij
de Drechtraad en toen zei de portefeuillehouder: nee hoor, wij weten van te
voren al wat er over het spoor gaat aan containers. Eu zegt de brandweer: ja
goed, wij weten het pas - als er wat gebeurt, kunnen wij heel snel zien wat er
gaat gebeuren. Ik weet niet of dat bekend voorkomt?
De heer Nederhof Dat is eigenlijk de vraag die ook in het Brabantse gesteld is:
weet u wel wat er aankomt? En dat wisten zij ook niet te zeggen. Het is altijd
achteraf, maar achteraf is gevaarlijk.
De heer Vroon De portefeuillehouder bij de Drechtraad zei: nee hoor, dat weten
wij gewoon van te voren.
De heer Nederhof Dat vond ik ook wel apart, maar goed, hij is deskundig, die
meneer.
De voorzitter Laten we eerst even de vraag over de Arriva-treinen doen die op
een andere plaats geparkeerd waren.
De heer Hof Als ik me goed herinner, is dat één van de alternatieven waar nog
verder naar gekeken wordt. De verhalen zijn er inderdaad dat het in het verleden
is gebeurd. Dat zullen NS-treinen zijn geweest, geen Arriva-treinen en we
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kunnen ook niet helemaal achterhalen hoe dat dan destijds is geregeld. Want nu
zou je zeggen: dat hoort dan wel in een milieuvergunning geregeld te worden,
het hoort onderdeel te zijn van de inrichting. Nou, dat is destijds in ieder geval
niet aan de orde geweest. De verhalen zijn dat dat zo is geweest en het zit
volgens mij nog in de alternatieven die we bespreken.
De voorzitter Dan kijken we even naar de brandweer over de gevaarlijke stoffen
over het spoor en wat daar op welk moment van bekend is.
De heer Hoeksma Aan de voorkant is het niet bekend bij ons. Want dan zouden
we denk ik overstelpt worden met informatie. Maar op het moment dat er een
incident plaatsvindt hebben we het heel snel ter plaatse, die informatie; dat wel.
Aan de voorkant: we hebben geen lijsten aan de voorkant wat er allemaal aan
transport plaatsvindt. Dat overzicht hebben wij niet.
De voorzitter Oké, dat is een helder antwoord.
De heer Kooman Dat Basisnet, dat was net het mooie van het Basisnet, dat we
met elkaar hebben afgesproken risicoafstanden en vanuit die risicoafstanden
weten we in ieder geval wat er gemiddeld jaarlijks langs komt rijden. Dat wordt
gemonitord. Is ook achteraf, maar we weten ook aan de voorkant om welke
stoffen het gaat en wat het maximale aantal van die stoffen zal zijn. Die ligt vast
in de wet Basisnet en dat is ook waar wij als stad rekening mee moeten houden
als we ruimtelijk ontwikkelen. We weten vooraf als een trein op Kijfhoek staat,
en hij begint te rijden, dan is er niemand die over die rijdende trein aan ons
informatie doorgeeft van: op dit moment rijden er vier karretjes met LPG en
twee benzine en drie van dat, maar dan is het meer incidentgestuurd. Als er wat
gebeurt met die trein, dan weet de brandweer in hun protocollen met ProRail
heel snel wat er in die trein zit, dus dat is bekend, maar ze geven ze niet aan ons
door. Maar over wat er jaarlijks langskomt, dat weten wij op basis van de wet
Basisnet, want het Rijk verplicht ons om daar rekening mee te houden en
achteraf zien wij de afstand van wat er mag en wat er gereden heeft. Wij weten
nu de cijfers van 2014; in april weten we wat er in 2015 bij ons door de stad
heeft gereden en we weten hoe de systematiek werkt met het Rijk. We zijn bezig
met het Rijk om te zorgen dat niet jaarlijks zo'n cijfertje bekend gemaakt wordt,
maar dat wij per kwartaal gewoon krijgen: we rijden zoveel, in dit kwartaal
zoveel, omdat we ook de voortgang van het Basisnet willen monitoren.
De voorzitter Ik denk dat het helder is. Het is op de jaartotalen helder en de
brandweer weet het snel als er een incident is. De heer Schurink.
De heer Schurink Ik heb nog een kleine vraag. In de luchtvaart wordt
bijgehouden de 'near accidents'. Worden 'near accidents' op het spoor ook
bijgehouden, worden die gerapporteerd en hoe komen die rapporten
beschikbaar?
De voorzitter Worden bijna-ongelukken bijgehouden?
De heer Kooman Het enige wat ik weet is dat STS-passages, dus zeg maar het
moment dat een trein door rood licht rijdt, ook al botst hij niet, maar hij rijdt
door rood licht: dat wordt bijgehouden. Op Kijfhoek houden we druppellekkages
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bij, maar op het doorgaand spoor heb ik voor de rest niet een beeld dat daar
'near accidents' in ieder geval structureel aan ons door worden gegeven. Of
ProRail ze bijhoudt moet ik gewoon navragen bij ProRail.
De heer Schurink Ik zou het wel van belang vinden dat daar jaarlijks over
gerapporteerd wordt.
De heer Nederhof Voorzitter, mag ik aanvullend?
De voorzitter De heer Nederhof.
De heer Nederhof Het spoor bij de Wieldrechtseweg richting Krabbepolder,
langs de olietanks, boven bij de dijk. Daar heb ik er ook wel eens naast zien
staan. Wordt dat dan ook gemeld?
De heer Kooman Wat bedoelt u met melden?
De heer Nederhof Nou, dat dat ook ergens bij ProRail ook staat.
De heer Kooman Het is een accordementslijn. Het is een toevoer naar de
Dordtse Zeehaven. ProRail houdt daar wel van bij hoeveel treinen er rijden,
weten ze ook welke treinen er rijden en uiteindelijk voegen ze weer in op het
emplacement, dus...
De heer Nederhof Ik bedoel, ik heb er toen ook één naast de rails zien staan,
dan denk ik.
De heer Kooman ProRail is verantwoordelijk voor veiligheid op het spoor, ook op
die lijntjes en als ze naast de lijn staan moet ProRail wel wat doen, anders blijft
die eeuwig langs die lijn staan.
De voorzitter Als er gesproken wordt: via de microfoon graag, maar volgens mij
is het punt helder. Ik kijk nog even naar de fractie ChristenUnie/SGP; die is nog
niet aan de beurt geweest voor de vragen.
De heer Looze Ik heb die vraag gesteld over dat maximale aantal treinen, maar
het is niet helemaal duidelijk geworden of dat ook gehandhaafd wordt dan,
uiteindelijk....
De heer Kooman De wet Basisnet handhaaft die plafonds, dus in principe is het
zo dat, wij hebben een risicoruimte. In het Basisnet is risicoruimte bepaald. Hoe
hebben we die risicoruimte vastgesteld? Dat is aan de hand van die cijfers die ik
u net liet zien. Die cijfers kunnen fluctueren. Het ene jaar kunnen er LPG-treinen
langskomen, komen er 10.000 LPG-treinen langs en de volgende zijn het 10.000
benzinetreinen. Die lijn die wij vaststellen als risicoruimte, die mag niet worden
overschreden. Als dat wel zo is, dan moet de staatssecretaris een
routeringsbesluit nemen. Als de staatssecretaris geen routeringsbesluit wil
nemen, dan moet ze naar de Tweede Kamer om de risicoruimte te vergroten.
De heer de Looze Maar we zitten er nu nog ruim onder, dus het zou nog veel
erger kunnen.
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De heer Kooman De maximum risico's zijn bepaald op de risicoruimte. Als ik
zeg: we hebben een overschrijding van vijf keer die oriëntatiewaarde, dan is dat
gemaakt met de Basisnetcijfers en niet met de actuele transportcijfers.
De voorzitter Dat is helder. Ik denk dat we richting een afronding kunnen gaan.
We hebben deze presentaties gehad, waarvoor zeer veel dank. Ik denk dat het
verhelderend geweest is. We hebben ook nog een aantal Raadsinformatiebrieven
op de agenda staan; daar moeten we nog een besluit over nemen. Kunnen we
die voor kennisneming aannemen? Dan stellen we dat bij deze vast. Dat is dan
met inbegrip van de stand van zaken voortgang spoor. Dan gaan we naar de
rondvraag.
9. RONDVRAAG
De voorzitter Zijn er mensen die nog iets voor de rondvraag hebben?
De heer Bakker Mag ik even buiten de orde een kleine minuut van uw tijd?
De voorzitter Over wat en wie bent u?
De heer Bakker Ik ben voorzitter van het platform Spoor en Geluid en ik vind
het heel fijn dat u als commissie u hebt laten informeren. Dat vind ik heel fijn,
want, dat hebt u kunnen begrijpen: wij zijn drie jaar al als bezorgde burger
betrokken bij het gebeuren rond het spoor. Wij vinden het dus daarom ook een
hele goede zaak en ik zou u als commissie en als fracties willen uitnodigen om
ook de burgers een plek te geven in... noem het maar de actualiteit. Waarom
vraag ik dat? Omdat ik moet vaststellen dat en dan gaat het niet alleen over de
beleving, maar dan gaat het ook om wat er feitelijk gebeurt. We hebben
vanavond begrepen dat de veiligheid is toegenomen, maar ik heb vastgesteld dat
die veiligheid nog steeds, als het om groepsrisico gaat, een factor 10 boven het
normale ligt. Dus met andere woorden, we zijn nog ver van normaal verwijderd.
Voorts heb ik vastgesteld dat de veiligheid sterk beïnvloed kan worden door
snelheid. We hebben alleen als gemeente ook moeten vaststellen dat dat niet
door ons kan worden gehandhaafd. Daarom pleit ik voor een actievere rol van u
als volksvertegenwoordigers, samen met de burgers, om ten aanzien van de
knelpunten die er nog steeds volop zijn en dat wil ik hier ook even gezegd
hebben op dit stukje spandoek, dat wij met u, ook in de toekomst, daarover een
actieve rol kunnen hebben. Dat betekent dat de burgers nog steeds heel veel
hinder van het spoor ondervinden. Met andere woorden: chapeau voor het feit
dat u zich heeft laten informeren, maar ik nodig u uit om daarin een actieve rol
te blijven houden, samen met ons. Dank u wel.
De voorzitter Hartelijk dank. Ik wijs er nog wel op dat u ook had kunnen
inspreken, dan had u gewoon even bij de griffie dat kunnen aanmelden. Maar
goed, dat is dan voor de volgende keer.
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10. SLUITING
De voorzitter We sluiten de vergadering, allen wel thuis en nog een fijne avond.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 19 januari 2016.
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