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1. OPENING, MEDEDELINGEN EN VASTSTELLEN AGENDA
De voorzitter Goedenavond allemaal, hartelijk welkom bij de commissie Fysiek. Ik open
deze vergadering. Ik heet iedereen heel hartelijk welkom, in het bijzonder ook de
insprekers van deze avond en de mensen die met ons meekijken. Ik heb nog van de
griffie meegekregen dat de raadsinformatiebrief over Slim Slopen die oorspronkelijk
vanavond op de agenda stond, met instemming van onszelf van de agenda is gehaald en
zo spoedig mogelijk opnieuw zal worden geagendeerd. Dan even een meer technische
mededeling over de agenda van vanavond. Die is wederom vrij vol. Ik stel voor dat we in
principe gewoon proberen om memo Stad in beweging, die als laatste inhoudelijke
agendapunt staat geagendeerd te bespreken, maar als we daar nou nog maar 10
minuten of een kwartier voor hebben, dan lijkt het me beter om die naar een ander
moment te schuiven. De heer Puik.
De heer Puik Voorzitter, ik zag in de stukken staan dat daar een raadsvoorstel bij moet
zitten, ik heb hem niet gevonden. Er stond bij dat de commissie hem zou bespreken als
het een raadsvoorstel was en dit is een raadsinformatiebrief. Ik weet niet of we hem dan
überhaupt wel gaan bespreken met elkaar. Volgens mij hadden we afgesproken dat het
een raadsvoorstel zou zijn. Dus ik leg het maar gewoon neer.
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De voorzitter Ik constateer alleen dat de stukken die we nu hebben, de stukken zijn die
we nu hebben en dat daar inderdaad geen raadsvoorstel bij zit. Als wij met elkaar
besluiten dat wij een raadsvoorstel willen hebben, dan is het in die zin eenvoudig: dan
vragen we om een raadsvoorstel. Maar u heeft het woord.
De heer Puik Nou ja, dat was volgens mij hetgeen wat de afspraak was, wat in de
commissie is besloten de vorige keer bij het bespreken.
De heer Veldman Ik heb dat niet helemaal meer scherp, maar het zou zomaar kunnen
dat de wethouder wat ingefluisterd krijgt, dus daar gaan we zo over naar vragen, en zo
niet, dan komen we daar aan het einde van de vergadering als het agendapunt aan de
orde is op terug.
2. VASTSTELLEN BESLUITENLIJST ADVIESCOMMISSIE VAN 12 APRIL 2016
De voorzitter Zijn er op- of aanmerkingen bij de besluitenlijst van de adviescommissie
van 12 april? Dan is hij bij deze vastgesteld.
3. VRAGEN AAN HET COLLEGE
De voorzitter Dan gaan we naar punt 3, vragen aan het college. De fracties van BVD,
PvdA en GroenLinks hebben alle drie vragen gesteld over het Werfje. Mevrouw Van der
Vorm, u heeft het woord en dan mevrouw Van den Bergh, voor zover het aanvullend is.
Mevrouw Van der Vorm Ik denk dat mijn vraag bij meerdere fracties wel leeft. BVD is
verrast door de berichtgeving over park Merwestein. De commotie richt zich met name
over de toekomst van gebouw het Werfje, een karakteristiek gemeentemonument uit
1947 dat nu vlak bij de ingang van het park staat. Door het afstoten van het Werfje
zouden de grenzen van het park gaan verschuiven. Nou is park Merwestein een
gemeentelijk monument en wat ons betreft kan er geen sprake zijn van aantasting van
de grenzen van dit ruim 130 jaar oude park, dus ik verzoek de wethouder om hier
helderheid over te verschaffen. Het tweede punt waar we graag wat over willen horen
heeft te maken met de onderhoudsstatus. Daar heeft stichting Park Merwestein hun
zorgen over geuit en ik zou de wethouder willen vragen of zij kan garanderen dat de
huidige onderhoudsstatus gehandhaafd blijft.
De voorzitter Mevrouw Van den Bergh, aanvullend daarop.
Mevrouw Van den Bergh Ja, een aanvullende vraag ook over het Werfje, maar ook over
het feit dat we een beleid hebben vastgesteld dat mensen, zeg maar bewoners, maar ook
vrijwilligers meer betrokken worden bij het groenonderhoud en de tendens is om dat
juist meer te stimuleren. Onze vraag is dan ook aanvullend, want nu begrijpen we dat in
park Merwestein gaat het, omdat het centraal geregeld gaat worden op afstand, door
werknemers neem ik aan, of dat beleid nu wordt losgelaten dat vrijwilligers meer
betrokken worden bij onderhoud van het park. Want wij denken van: die vrijwilligers in
het Merwestein park, die zitten daar dichtbij. Die zitten daar bovenop, houden ook een
oogje in het zeil en zijn vrijwilligers. Waarom dan kiezen voor een centraal beheer?
De voorzitter Dank. Mevrouw Edenburg, ook aanvullend daarop.
Mevrouw Edenburg Kleine toevoeging. Het verbaast me dat we dat in de krant en op
Facebook moeten zien.
De voorzitter Dan heeft de wethouder het woord voor de beantwoording.
Wethouder Reynvaan Voorzitter, het Werfje bij park Merwestein heeft een monumentale
status en die wordt niet aangetast. Dat is één. Twee is, Stadsbeheer heeft de huur van
het Werfje opgezegd. Dat is de status op dit moment. Stadsbeheer heeft een financiële
taakstelling, maar ook vanuit een andere manier van werken, vanwege de
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bedrijfsvoering en de efficiencyslag gaan wij drie buitenlocaties afstoten om vanuit een
centraal punt te gaan werken. Daar hebben we dan goede opslagmogelijkheden, een
goede werkplaats en een goede uitvalsbasis om in de hele stad te gaan werken. Dat is
vanuit Kerkeplaat en dat betreft ook de werkzaamheden die tot nu toe vanuit dat Werfje,
park Merwestein worden uitgevoerd. Dus het heeft alles te maken met een goede
bedrijfsvoering en efficiencyslag in het kader van de taakstelling zoals we die met elkaar
hebben afgesproken bij de begroting vorig jaar. Tot nu toe is het dus zo dat slechts de
huur is opgezegd. Dat wil zeggen dat het pand nu verder door Vastgoed verzorgd of
bekeken, of in ieder geval in gedachten wordt gehouden en het vervolg hiervan dus via
Vastgoed zal lopen. Als het pand hetzij verkocht, hetzij verhuurd gaat worden, dan zal er
altijd een voorstel aan het college plaatsvinden. Dus wij zullen dan altijd bekijken of
datgene wat er mogelijk gaat plaatsvinden, past binnen datgene wat wij ook met elkaar
willen en er zijn op dit moment nog helemaal geen concrete plannen. Dus de status is:
Stadsbeheer heeft de huur van het Werfje opgezegd. Dit heeft geen enkele relatie met
het onderhoud door onze bewoners of vrijwilligers, in welke wijk dan ook.
De voorzitter Mevrouw Van den Bergh, u heeft het woord.
Mevrouw Van den Bergh Voorzitter? Want u heeft het over drie punten centraal; één is
dan het Merwesteinpark. Wat zijn die andere twee punten dan? Die efficiencyslag, dat zie
ik dan niet zo, want het wordt nu juist centraal. Is dat dan gemeentepersoneel? Hoe
moet ik dat zien? De huur is opgezegd, dus die huurinkomsten heb je dan ook niet. Dus
je hebt eigenlijk alleen een eenmalig bedrag aan de verkoop.
De voorzitter De wethouder, en misschien kunt u ook nog ingaan op de vraag van
mevrouw Van der Vorm over de grenzen van het park. U heeft het woord.
Wethouder Reynvaan De grenzen van het park liggen vast en afhankelijk van wat er nu
met het Werfje gaat gebeuren, zullen we kijken wat dat betekent. Het is nu zo, het
Werfje ligt weliswaar grenzend aan het park en behorend tot het grondgebied van het
park, dat klopt en het park heeft een monumentale status. Dus daarbij is dit ook
onderdeel van de monumentale status, hoewel het niet apart beschreven is in de
aanvraag van een monumentale status. Dus het hoort er wel bij, maar het is niet apart
beschreven. Wat betreft de locaties: de Maasstraat, Smitzicht en park Merwestein
worden afgestoten. Dat betekent dat we vanuit de centrale plaats kunnen gaan werken.
Dan hebben we niet twee of drie werkplaatsen nodig, maar nog maar één werkplaats.
Ook één opslag. Dat betekent ook dat mensen die vanuit deze locaties werken - dat is
maar een klein gedeelte die het onderhoud doet, want we hebben heel veel uitbesteed in
andere wijken - maar dit zijn de mensen die vanuit ons werken en die kunnen dan ook
beter ingezet worden in andere wijken omdat ze nu heel specifiek op één locatie werken.
Dus het heeft alles te maken met een betere bedrijfsvoering, een betere samenvoeging
tot één Stadsbeheerafdeling die werkt voor ons in de buitenruimte.
De voorzitter Dank. Zijn de vragen daarmee beantwoord? In dit kader even ook een
procedurele opmerking. Wij hebben als commissie het verzoek van stichting park
Merwestein ontvangen om in te mogen spreken. Normaliter zouden we dat verzoek
volgende week in de agendacommissie behandelen en dan waarschijnlijk met elkaar
constateren dat we het daarmee eens zijn. We kunnen ook nu vaststellen dat ze
volgende week welkom zijn; dan verzoeken we de griffie om contact op te nemen. Dan
blijft het ook een beetje bij dit gesprek, dicht bij elkaar. Anders komen we er over drie of
vier weken nog eens een keer over te praten. Als iedereen daarmee instemt, dan gaan
we het zo doen.
Wethouder Reynvaan Voorzitter? Er is iemand van Stichting Park Merwestein in de zaal.
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De voorzitter Dan bij deze hartelijk welkom ook, maar dan is er dus nog nader contact
met u met de griffie. Dan hebben we nog vragen van de VVD over 30 kilometer in de
Singel. De heer Burggraaf.
De heer Burggraaf Ja, dank u wel, voorzitter. De VVD-Dordrecht maakt zich zorgen over
de verkeersveiligheid in het onlangs ingevoerde 30 kilometer gebied in de schil. Die
zorgen zijn toegenomen doordat er nu zogenaamde punaises zijn aangelegd in het
gebied; snelheidsbeperkende maatregelen midden op een aantal kruispunten. Ervan
uitgaand dat de wethouder feilloos weet hoe hij met deze nieuwe verkeerssituatie om
moet gaan, hebben wij de vraag: hoe gaat hij hier uitleg over geven aan de andere
weggebruikers? Dus: moetje met de auto er omheen, er overheen of voorlangs?
De voorzitter De wethouder heeft het woord.
Wethouder Van der Linden Dank u wel. Ik denk wel te weten van welk deel van uw
fractie deze vraag komt. Punaises worden ook wel 'het poffertje' of'de pannenkoek'
genoemd. U mag het zelf weten. Die hebben we een aantal weken geleden aangelegd. U
vraagt naar verkeersveiligheid. Ja, wij denken dat op deze manier de verkeersveiligheid
in die zin wordt gediend dat er echt langzamer gereden wordt, want als je met 50, wat af
en toe nog weleens gebeurt, over een pannenkoekje heen rijdt, dan is dat toch echt
vervelend. We denken ook wel te merken dat het dat effect gaat krijgen; dat er echt
afgeremd wordt bij de kruisingen en dat is mooi. We denken ook dat dit een nuttige
bijdrage levert aan de verkeersveiligheid. Het is niet uniek, want er liggen in Dordrecht
meer van dit soort punaises of poffertjes. Ze zijn wel een klein beetje hoger aangelegd
dan sommige anderen. Dat hebben we gedaan in overleg met de wijkcomités die er
allemaal erg vóór waren. We hebben sinds de aanleg van drie van die plekken ook al
meerdere verzoeken gehad om ze alsjeblieft ook op nog meer kruispunten aan te leggen.
Dat gaan we nu eerst niet doen, want dit waren de meest duidelijke kruispunten waar
het van belang was gezien de drukte. Verkeerstechnisch is het geen apart RVVonderdeel, dus het zijn geen rotondes of andere dingen. Ik heb even gekeken; we
hebben een factsheet en dan wordt de punaise omschreven als 'een bolling, aangebracht
in het kruisingsvlak'. Nou, kijk eens aan, daar kunt u het mee doen. Dat is dan eigenlijk
niks meer dan een gelijkwaardige kruising, dus je mag er in dit verblijfsgebied op allerlei
manieren overheen of langsheen; zoals je wilt. We merken in de praktijk heel weinig
problemen, want ze werken bij het omlaag brengen van de snelheid, is onze indruk en de
meeste mensen gaan er keurig óf net langs óf iets overheen en dat mag dus allemaal.
Mochten we merken: dit gaat in de praktijk problemen opleveren, dan hebben we daar
ook weer contact over met de buurten. Tot nu toe heb ik geen lastige vragen gehad of
geen vragen gehad van mensen die zeiden: ik vind het lastig te duiden, hoe moet ik daar
mee omgaan? Je ziet af en toe ook dat mensen hem wel gebruiken als een soort
rotondetje. Nou, dat mag in principe ook.
De heer Nederhof Voorzitter? Heel kort hierop. Toevallig heb ik de Hoeksche Waard ook
zoiets gezien. Geen rotonde, want dan krijg je andere regels, maar daar was een witte
streep om die punaise heen gemaakt. Misschien is dat te overwegen, dat de mensen,
want nu rijden ze er rechtdoor over, en ik woon het dichtste bij de punaise, niet die
andere mevrouw van de VVD....Of een stippellijn, maar dan heb ik het idee dat je dat wel
eerder doet. Dat is mijn constatering.
De voorzitter Meneer Burggraaf, was dat een antwoord op uw vraag? Een heel liberaal
antwoord volgens mij, want alles mag, eigenlijk. U heeft het woord.
De heer Burggraaf Nou, het is wel iets wat we kritisch in de gaten houden. Want als je
kijkt naar hoe de eerste keer de drempels zijn geweest toen bleek dat de fietsers die wat
te nauw moesten nemen - ik ben zelf ook over die punaise heen gereden en het was toch
echt wel zo ongeveer rond de 30 kilometer per uur, maar dat voelt toch een beetje als
een kermisattractie, al bij die snelheid. Dus nou ja, u bent heel overtuigd dat het een
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verkeersveilige maatregel is. Laat ik wel zeggen dat wij die diepe overtuiging nog niet
hebben gekregen als je nu observeert wat er gebeurt. Dus dat is wat ons betreft nog wel
iets dat we hopen dat de wethouder ook nog kritisch wil blijven volgen, of het inderdaad
ook zo positief uitpakt zoals u het beschrijft.
De voorzitter De heer Oostenrijk en dat is wat betreft als laatste; dan heeft de
wethouder eventueel nog gelegenheid en dan sluiten we dit af. U heeft het woord.
De heer Oostenrijk Voorzitter, de wethouder begon zijn reactie met 'dan moet men
afremmen voor de punaise'. Nou, als we iets niet moeten hebben op zo'n 30 kilometer
zone, is datje dus moet afremmen om de punaise te overbruggen. Los nog even van de
luchtvervuiling die dat afremmen met zich meebrengt. Dus hier raken we toch een
gevoelig puntje, wethouder.
De voorzitter De wethouder tot slot.
Wethouder Van der Linden Dank u wel. Nou kijk, ik heb volgens mij gezegd: af en toe
gebeurt het nog dat mensen met 50 over het 30 kilometergebied reden, wat natuurlijk
verschrikkelijk slecht is, want dat is niet goed voor de luchtkwaliteit en voor de
verkeersveiligheid. Gelukkig hebben we nu een methode gevonden om de weggebruiker
die toch al 30 moest rijden, nu ook wat meer daartoe te dwingen, en het zal niet
helemaal 30 hoeven zijn om rustig over of langs de punaise te komen, maar we denken
wel dat dit helpt om in ieder geval, als er al iets te hard gereden wordt, op te letten bij
die kruisingen. Want die kruisingen zijn natuurlijk wel gevoelige punten. Tweede
opmerking in de richting van de heer Burggraaf: dit zijn wel tijdelijke maatregelen,
afgestemd op de wijkwensen en ook het contact met de wijkcomités. Als we zien dat dit
werkt, nou, wie weet blijven ze dan liggen. Als we zien dat dit echt niet werkt of als het
te veel discussie oplevert, dan ga je kijken hoe je op een andere manier te werk gaat.
Voorlopig heb ik de indruk dat dit goed werkt en het signaal van 'geef er een kleurtje
aan, of een streep', die zijn er ook en soms zijn ze puur visueel; helemaal geen hobbel in
de weg, maar een puur visuele. Ja, dat zou ook nog kunnen. Al met al hebben we een
aantal ideeën bij elkaar gelegd en dit was voorlopig het idee wat het is geworden. We
komen hier ongetwijfeld op terug. Dat weet ik bijna zeker.
De voorzitter Dank voor deze toelichting op de punaise.

STUKKEN TER BESPREKING
4. VASTSTELLEN BESTEMMINGSPLAN STADSWERVEN
De voorzitter Het bestemmingsplan Stadswerven en daar hebben we twee insprekers.
De heer Barone, welbekend en de heer Hubens van stichting Binnenvaart. De heer
Barone zal ook een burgerinitiatiefvoorstel indienen. Ik wil u daar hartelijk voor
uitnodigen.
Wie neemt als eerste het woord? De heer Hubens van stichting Binnenvaart. U heeft het
woord.
De heer Hubens Dank. Goedenavond, beste mensen. Ik zit hier wederom om te pleiten
voor een vaste ligplaats voor museumschip Rene Siegfried en de LASHbak CGS 6013 aan
de Stadswerven in Dordrecht. Vereniging De Binnenvaart heeft vorig jaar haar 25-jarig
jubileum gevierd en heeft circa 3.300 leden. Wij zijn een al gerealiseerd burgerinitiatief
met toekomst en toekomstplannen. Wij horen dan ook aan de Stadswerven. Wij zijn door
de Belastingdienst aangewezen als een algemeen nut beogende instelling voor cultuur;
een zogenaamde culturele ANBI-status hebben wij. Vereniging en stichting de
Binnenvaart zijn financieel geheel onafhankelijk en hebben nog nooit overwogen om
subsidies aan te vragen en zullen dat ook niet gaan doen. Wij moeten onze eigen broek
ophouden en dat doen we dan ook. In juli 2004 heeft stichting de Binnenvaart de
voormalige duwboot Rene Siegfried in Duitsland gekocht om deze in te richten als
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binnenvaartmuseum in Dordrecht. Op 10 oktober 2004 is de Rene Siegfried aangekomen
in Dordrecht en afgemeerd in het Wantij bij de voormalige scheepswerf De Biesbosch,
waar zij in 1964 is gebouwd en te water is gelaten onder bouwnummer 414. Na 40 jaar
was zij weer thuisgekomen, echter zonder vaste ligplaats. Ondanks bewezen
bestaansrecht van de Rene Siegfried en vereniging De Binnenvaart na 12 jaar, moet ik
vandaag opnieuw pleiten voor opname in het bestemmingsplan van Stadswerven en
daarmee voor het verkrijgen van een vaste ligplaats. Gelukkig ben ik in die 12 jaar niet
kaal geworden, maar ik heb er wel grijze haren van gekregen. In de brief van 15 mei
2015 aan de gemeenteraad geven wij aan om een cofinanciering aan te gaan met
Leefwerf De Biesbosch, wat wij een warm hart toedragen, voor het aankopen van een
zogenaamde Franse motor die nog in Dordrecht kort na de Tweede Wereldoorlog zijn
ontworpen, in Amerika en Canada gebouwd zijn in het kader van de Marshallhulp, in
secties naar Dordrecht zijn vervoerd en op scheepswerf De Biesbosch zijn
geassembleerd. Daarna heeft De Biesbosch zelf nog verschillende van deze schepen
gebouwd, binnenvaartschepen. Wij denken dat ook dat het verkrijgen van een Franse
motor in de Zuidelijke Insteekhaven en de Rene Siegfried met LASHbak met aan boord
het binnenvaartmuseum voor de Stadwerven een historische verrijking voor Dordrecht is,
en in het bijzonder voor de Stadswerven. De Rene Siegfried is dan ook opgenomen in het
nationaal register mobiel erfgoed. Wij als stichting De Binnenvaart willen daar financieel
aan bijdragen, op voorwaarde dat wij eindelijk na 12 jaar zekerheid kunnen krijgen over
de ligplaats aan de Stadswerven voor de Rene Siegfried en de LASHbak. In het advies
van bureau Op Koers aan de gemeente Dordrecht en OCW wordt gesteld dat de Rene
Siegfried met LASHbak past bij de historie van de Stadswerven. Waarom dan geen vaste
ligplaats, zodat wij zekerheid verkrijgen voor de toekomst? Ook pleit ik voor integratie
van de Biesboschhal in de plannen voor de Zuidelijke Insteekhaven. Stichting De
Binnenvaart vraagt u enkel om opname in het bestemmingsplan, zodat wij onze ligplaats
eindelijk als iets vanzelfsprekends kunnen gaan zien; Zodat wij kunnen gaan investeren
in ruimte in de Biesboschhal voor het onderbrengen van ons
binnenvaartdocumentatiecentrum, en als dat niet lukt in de hal dan zouden wij een kavel
kunnen kopen aan Stadswerven om daar een documentatiecentrum te kunnen bouwen
en het Binnenvaartmuseum verder uit te bouwen. Wij hebben een sluitende begroting
zonder één cent van de gemeente, provincie of welke overheid dan ook. Onze 3300 leden
bekostigen het allemaal zelf. Bij ons kan elke Dordtenaar en alle toeristen die Dordrecht
aandoen, gratis zien hoe de welvaart via het water bij Dordrecht terecht is gekomen en
nog steeds komt. Dus beste mensen, waardeer vereniging De Binnenvaart en beloon ons
door opname van de Rene Siegfried met de daaraan gekoppelde LASHbak in de
bestemmingsplan van de Stadswerven. Meer vraag ik niet. Dank u.
De voorzitter Hartelijk dank. U heeft zich keurig aan de tijd gehouden. Zijn er vragen
aan de heer Hubens? De heer Tiebosch en daarna mevrouw Van den Bergh. U heeft het
woord voor technische vragen.
De heer Tiebosch Dank u wel, voorzitter. Nou, de technische vraag aan meneer Hubens.
U bent nu al een jaar of vijf, zes aan het zoeken naar een vaste ligplaats. Als je kijkt naar
het antwoord wat het college geeft in de zienswijze, dan wordt er nog verwezen naar Op
Koers. Misschien dat u daar nog iets over kunt zeggen. Wat ik ook graag van u zou willen
horen: is er naast de beantwoording zoals de raad het nu in deze beantwoording van de
zienswijze heeft gekregen, nu nog contact door de gemeente met uw stichting gezocht
en is er nog een aanbod gedaan om samen te kijken naar een alternatieve plek?
De voorzitter Sluit de vraag van mevrouw Van den Bergh daar op aan? Dan kunt u die
gelijk stellen.
Mevrouw Van den Bergh Dat had ik ook. Ik wilde een beetje duidelijker, want er wordt
in het bestemmingsplan wel één en ander, dat het mogelijk is, dat de ideeën van de
initiatiefnemers mogelijk zijn. Maar u vertrouwt daar niet op? U wilt dat toch liever vast
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in het bestemmingsplan, maar dan ook met een vaste plek? Of zegt u van: nou, dat kan
binnen een bepaald gebied?
De voorzitter De heer Hubens, u heeft het woord.
De heer Hubens Dank u. Ja, u zei vijfjaar, maar het is inmiddels twaalf jaar, hè? Zijn
we al bezig om daar een vaste ligplaats te krijgen. We hebben allerlei plaatsen
aangewezen gekregen, maar we zijn uiteindelijk toch waar hij hoort, waar hij is
gebouwd, terechtgekomen. Inderdaad, Op Koers, in dat advies staat dat wij daar
thuishoren. Daar ben ik erg blij mee, dat we al genoemd worden, daar ben ik zeer
tevreden mee, maar ik wil toch wel wat meer zekerheid. Kijk, wij willen investeren daar
voor de Franse motor en nog veel meer daar, maar dat kan alleen als we ook zekerheid
hebben. We gaan natuurlijk geen geld stoppen als we geen zekerheid krijgen aan de
Stadswerven en het liefste zouden we op de plek blijven waar we nu gewoon liggen. Daar
hoeft geen verandering in te komen. Daar hebben we ook een investering van 10.000
euro gedaan om een steiger te bouwen. Dat hebben we ook zelf gedaan, bekostigd ook
allemaal. Als we daar maar blijven, vind ik het prima. Het kan ook ergens anders zijn,
maar het liefst op deze plek omdat we anders weer een investering moeten doen. Is dat
voldoende?
De heer De Looze Is er geen risico dat u het zo zat bent dat u vertrekt uit Dordrecht,
zeg maar?
De heer Hubens Blij dat je dat vraagt, maar wij hebben wel eerder overwogen om te
vertrekken, want de omliggende gemeentes hebben we allemaal al eens een keer gehad.
Maar ik dacht: we hebben rust, we liggen daar, maar door de nieuwe plannen moeten we
wel op onze tellen passen dat we daar ook blijven. Als we geen vaste ligplaats krijgen, ja,
dan zullen we andere dingen moeten overwegen. Dat is waar. Maar liever niet, want hij
hoort gewoon bij scheepswerf De Biesbosch, waar hij gebouwd is. Het is een varend
monument wat daar echt gebouwd is; wat willen we nog meer in Dordrecht?
De voorzitter Dank. Dan zie ik dat de heer Nederhof nog een vraag heeft.
De heer Nederhof Ja, nog even aan meneer Hubens, want meneer Tiebosch vroeg het
ook al over die Op Koers. Maar er zijn dus eigenlijk drie, vier belanghebbenden voor die
haven. Je hebt de stichting Jachthavens, stichting Binnenvaart - jullie, de Leefwerf De
Biesbosch en de Biesboschhal is ook een partij. Hoe gaat dat nu, die samenwerking?
Want ik heb het in januari aan meneer Barone ook gevraagd toen hij insprak. Toen werd
er een beetje gezegd - ja, er is overleg, maar vruchtbaar overleg? Kijk, als jullie als
toekomstige buren, niet goed kunnen accorderen ,dan zal het als het zo ver is, helemaal
moeilijk worden. Is daar nou een beetje overleg, datje met zijn allen naar een uitkomst
komt?
De heer Hubens Dat overleg is uitstekend, want we vullen mekaar gewoon aan. Het zijn
allemaal puzzelstukjes die naadloos in elkaar passen, dus dat is het probleem niet.
Toevallig gisteravond hebben we een bijeenkomst gehad van al die partijen op de Rene
Siegfried, want we zijn daar toch en we hebben daar overleg gepleegd. Er zijn wat
knelpuntjes, maar daar kun je allemaal uitkomen. Dus dat is het probleem niet. En wij
willen ook niet zo zeer in die haven komen, want daar zijn andere partijen voor. De
jachthaven, die Franse motor, maar gewoon in het Wantij bij de Biesboschhal, dat is het
beste voor ons. Dan nemen we ook niet zoveel ruimte in. Maar overleg is er en ik zie
geen tegenstrijdige belangen.
De voorzitter Dank. Mevrouw Van den Bergh, als u het kort houdt.
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Mevrouw Van den Bergh Nog even kort een aanvullende vraag. Want u had het ook
over aankoop van een Franse motor. Wilt u voor beiden een vaste ligplaats, of zegt u
van, nee, ik vind het belangrijk dat de Siegfried in ieder geval een vaste ligplek krijgt?
De voorzitter De heer Hubens.
De heer Hubens Ja, dank. Natuurlijk gaat de Rene Siegfried met LASHbak met
Binnenvaartmuseum, dat is onze hoofdzaak, maar daarnaast zou het ook wel heel mooi
zijn daar een Franse motor te hebben. Daarom willen wij daar ook in investeren. We
willen daar zelfs geld aan uitgeven, omdat het gewoon een stukje historie van Dordrecht
is en van scheepswerf De Biesbosch, maar het belangrijkste voor ons is de Rene
Siegfried met de LASHbak; dat we daar zekerheid voor hebben.
De voorzitter Hartelijk dank. Dan gaan we naar de heer Barone die zowel inspreekt als
een initiatiefvoorstel in wil dienen. Wilt u dat nu doen, of aan het einde?
De heer Barone Dit lijkt mij een mooi moment, dus ik kom naar de voorzitter toe.
Helaas is de voorzitter van de gemeenteraad nu afwezig, maar dat maakt niet uit. Dit is
ook heel typisch, want we hebben een oproep ontvangen van de ChristenUnie/SGP om
als overheid dit initiatief te gaan faciliteren. Dus vandaar. Dit is het
burgerinitiatiefvoorstel wat jullie natuurlijk ook via de raadsgriffie zullen krijgen. Daarbij
een petitie die vorig jaar gestart is, maar nog steeds actueel was en ondertussen nog een
groot aantal keren is getekend, te weten 538, waarvan populaire woonplaatsen,
Dordrecht, 356. Hierbij zit ook een lijst, dat is heel belangrijk voor de griffie en het
verzoek van Petities.nl om hier in Dordrecht ook een loket te openen, want hij zei:
Dordrecht is wat dat betreft ook een stad die steeds meer met burgerinitiatieven gaat
doen en Petities.nl kan het prima faciliteren. Dat blijkt in dit geval ook. Dus dat is in het
algemeen. Dit is de rest van het dossier.
De voorzitter Even procedureel en reagerend hierop: heel hartelijk dank voor dit
initiatiefvoorstel. Ik denk dat ik namens iedereen kan spreken dat we waarderen dat er
een initiatiefvoorstel ligt. Volgende week bespreken we met de commissie wat en hoe we
daarmee omgaan en daarnaast benadruk ik nog dat ik hier de voorzitter ben en er niet
namens ChristenUnie/SGP zit. Dat doet mijn collega de heer De Looze, maar dat komt
helemaal goed. Dus we geven dit aan de griffie en we bespreken volgende week hoe we
daarmee verder gaan. Dan heeft u het woord voor de inspraak.
De heer Barone Allereerst bedankt. Bedankt dat wij met het varend erfgoed, en met 'wij'
zeg ik ook: al die mensen die de petitie hebben getekend, maar ook in Dordrecht iets
met de scheepsbouw hebben, hier mogen zijn. Dit plaatje kennen jullie al. Ik denk dat ik
hier niet over uit hoef te weiden. Ik ga gauw beginnen, want hier gaat het om.
Overheidsparticipatie. De overheid faciliteert de samenleving en als ik faciliteren als
werkwoord nader bekijk, dan betekent dat: datgene wat nodig is beschikbaar maken.
Faciliterend leiderschap is een managementstijl waarbij je zorgt datje medewerkers al
het nodige hebben om zelfstandig hun werk te kunnen doen. Eigenlijk is dat heel erg
vergelijkbaar met het omgaan met burgerinitiatieven. Die burgerinitiatieven, die vragen
iets. Die vragen: overheid, willen jullie ruimte aan ons geven? Wij staan klaar. Wij
kunnen samenwerken. Wat de heer Nederhof ook daarnet vroeg: terecht. Nou, we
hebben gisteren een goed gesprek gehad en de mogelijkheden zijn in principe eindeloos,
en het gesprek is er nu. Op Koers heeft keurig dingen onderzocht, maar we hebben wel
dingen nodig. Anders hebben we van tevoren de zekerheid dat we geen levensvatbare
initiatieven hebben en dan kan je beter stoppen. Dus we gaan verder. U kent het plaatje
wel uit de zienswijze die geschreven is. Ik neem het heel even door, van oost naar west.
We beginnen bij de Prins Hendrikbrug en daar is een schitterend botenhuis gekomen van
de KNRM en de Dordtse reddingsbrigade. In het bestemmingsplan geven ze dat
botenhuis geen enkele zekerheid, ook niet op een andere plek in het gebied, alhoewel dat
wel uit de beantwoording blijkt. Maar toch: iets waar zoveel in geïnvesteerd is en wat zo
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belangrijk is voor Dordrecht, verdient een plek en een zekerheid. Daarnaast gaan we
even verder. Hier zit het geheel van Stadsbeheer en constructies met een werkhaventje.
Nou, gisteren was er ook weer de oproep van twee initiatiefnemers van: joh, wij willen
misschien wel ruimte voor het herbouwen van een Dordtse boeier. Prachtig initiatief,
samen met de opleidingen hout, houtbouw, wat hier natuurlijk door de eeuwen heen ook
is geweest. Later is het staalbouw geworden. Dat zou daar prima kunnen. Nou ja, hier
heel toevallig in de verbeelding van de Stadwerven, want dat is het ondergrondje
hiervan, zie je de Rene Siegfried wel ingetekend; maar ze hebben geen enkele zekerheid.
U ziet ook de stippellijn. Het is keurig buiten de vaargeul, dus Rijkswaterstaat heeft hier
geen enkel probleem mee. Ja, dat is gewoon een meubelstuk op de Stadswerven, net als
de Biesboschhal. Daarvoor, indien we Leefwerf De Biesbosch graag willen ontwikkelen in
samenwerking met andere partijen, moetje schuifruimte hebben om een flexibele
indeling te kunnen maken. Daar zal ik zo even op terugkomen, maar daar is nog een
kade die in prima staat verkeert, waar je varend erfgoed prima zou kunnen afmeren. De
landtong. Er zijn ontwikkelingen en ook in het advies van Op Koers staat dat de ruimte
eromheen vrij gehouden moet worden voor eventuele faciliteiten rondom watersport voor
bewoners later. Doe dat nu al. Dat is veel makkelijker. Hoefje geen partiële herzieningen
te doen die heel duur zijn met de kans op afbreukrisico. De historische schepen kunnen
al in de Zuidelijke Insteekhaven, net als de jachten en eventueel waterwoningen. Hier
zijn al de waterwoningen, maar hier in het zuiden is ook nog een soort dooie arm van het
Vlij waar je ook nog plek voor jachten zou kunnen maken. Net zo goed als aan de
overkant bij de noordelijke oever van het Wantij tussen de waterwoningen en de nieuw
te bouwen Prins Clausbrug en daarboven hebben we nog de haven waar de Ark van
Noach lag, de Noordelijke Insteekhaven. Dat laat ik aan u over; dat is een politieke
discussie, maar misschien is daar ook wel iets heel moois te realiseren door er een
prijsvraag op uit te schrijven, zoals voor de Prins Clausbrug. Dempen kan altijd, maar het
zou zonde zijn. Ja, deze punten. Eigenlijk zou je deze één op één kunnen overnemen in
een bestemmingsplan. Het is een beetje analoog aan wat er in de historische binnenstad
staat over de Wolwevershaven en heel het centrumgebied. Want als we kijken naar de
Zuidelijke Insteekhaven, even ingezoomd: dit is het begin zoals het in eerste instantie
geschetst werd, maar zeker na gisteren blijkt van: joh, we moeten gaan schuiven. Want
als er daadwerkelijk initiatieven zijn die kunnen financieren wat ze willen, zoals
bijvoorbeeld de stichting Jachthavens Dordrecht, als zij 55 plekjes willen in plaats van 37
die de projectontwikkelaar wil, nou, dan is misschien ook wel zoiets mogelijk of zelfs
zoiets, 73 jachten. Of we zeggen: deze leggen we hier neer en we trekken dat hele
gebied door. Dus er zijn verschillende puzzelstukjes die je op verschillende manieren kan
indelen. Alleen, dan is dat wel noodzakelijk, want net zo goed als er een bepaalde
exploitatie nodig is van een bepaalde omvang, is het voor Leefwerf De Biesbosch
belangrijk dat er 10 schepen geëxploiteerd kunnen worden om het levensvatbaar te
houden en in de Wantij is daar prima de ruimte voor. Je blijft verder vrij van de gehele
landtong die later ontwikkeld gaat worden en die kade hier, die ligt er al. Die is in
perfecte staat. Daarom: benut die kansen. Faciliteer die mogelijkheden voor die
initiatieven aan de voorkant. Niet halverwege met afbreukrisico, onzekerheid, frustraties.
Die kennen we allemaal na drie jaar. Van tevoren, nu is de kans. Regeren is vooruit zien.
Want dit is wat we willen. Wij willen dat het misschien klein begint, zoals je nu al ziet
rondom de Leefwerf, dat groter gedragen gaat worden. Met een stichting Jachthavens
Dordrecht, met andere partijen zoals zo'n Dordtse boeier en uiteindelijk krijg je een
enorm netwerk rondom de gebiedsontwikkeling, maar wel vanuit de zekerheid dat we
welkom zijn. Ik dank u.
De voorzitter Hartelijk dank. Ook u netjes binnen de tijd. Dan kijk ik naar de commissie.
Zijn er vragen? De heer Nederhof.
De heer Nederhof Ja, nou, die vraag heb ik in januari gesteld. U zegt dat er een goed
gesprek is geweest en ik ben daar blij om. Dat is natuurlijk heel belangrijk om te horen,
want als het gebeurd is zijn wij niet meer in beeld, maar dan moet u het met uw partijen
maken. Die landtong, daar willen we eventueel bewoners gaan huisvesten en dan heb je
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daar dus 10 schepen rond. En er wordt natuurlijk ook gewerkt op die schepen. Ja, ik wil
niet flauw doen, maar het moet niet klein Dolderman worden, of zo. Dat is wel link als je
daar mooie huizen hebt met, u zegt ook met een bootje aan het water - gaat dat niet
met elkaar in conflict komen? Dat zijn hele belangrijke dingen. Want die stichting
Jachthavens, die wil 54 jachten, begreep ik? Dat zei u net, dacht ik.
De heer Barone Ja, ze hebben dat geopperd. Dat is nodig om het rendabel te houden,
maar allereerst in het projectplan van Leefwerf De Biesbosch, daar staat een
ligplaatsbeleid wat strenger is als datgene wat in de Wolwevershaven gebeurt. Dus als
een schip groot onderhoud nodig heeft, dan is het goed voor de economie, want dan
kunnen we hier naar genoeg werven die hier gelukkig nog zijn.
De heer Nederhof Nee, maar u begrijpt mijn angst.
De heer Barone Terecht.
De heer Nederhof Ooit is Dolderman heel klein begonnen, in mijn jeugd en zie wat er nu
gebeurd is. Maar die samenwerking. Kijk, u wilt 10 schepen en de stichting Jachthavens
54. Wordt het niet allebei een stukje minder dan, of zijn jullie daarmee in overleg? Is dat
het overleg?
De heer Barone Kijk, wij wisten helemaal niks tot op gisteren. Eigenlijk tot twee weken
geleden. Twee weken geleden bleek dat de projectontwikkelaar voor de bewoners 37
jachten wil. Dat is vijf procent van de woningen die er komen. Dat is een naar
referentieprojecten normaal percentage. Stichting Jachthavens is natuurlijk een partij die
dit vanuit de samenleving zou kunnen doen, maar zij hebben ook natuurlijk, terecht,
gezegd van: joh, als we dat willen doen, moet het wel rendabel levensvatbaar zijn. Dat is
ook exact wat Op Koers stelt: de initiatieven moeten zelfstandig zijn en levensvatbaar.
Dus niet dat de één omvalt en de volgende ook omvalt. Terecht. Daarnaast, u zag het al:
er zijn gewoon schuifmogelijkheden. Dus voor 54 jachtjes is plaats in de Zuidelijke
Insteekhaven, op voorwaarde dat in het Wantij ook ligplaatsvergunningen afgegeven
kunnen worden, permanent. Anders krijgen mensen geen hypotheek en kun je het wel
schudden. Varend erfgoed, hup, weg.
De voorzitter Dat is duidelijk. De heer De Looze.
De heer De Looze Nog een vraag. Waarom minimaal 10? En de tweede vraag is, heeft u
al toezeggingen van 10 verschillende scheepseigenaren of is daar al meer duidelijk over?
De voorzitter Aanvullende vragen hierop? De heer Oostenrijk.
De heer Oostenrijk Ja, deels aanvullend aan de vraag die de heer Nederhof al heeft
gesteld. Er zijn meerdere partners in het spel. Stichting Jachthavens, burgerinitiatief en
zijdelings werd genoemd de projectontwikkelaar in relatie met die 37 ligplaatsen, maar ik
zou me ook kunnen voorstellen dat die verder dan die 37 ligplaatsen ook nog ergens iets
van vindt, rondom het inkleuren van het gebied. Daar zou ik toch op zijn minst meer
zekerheid over willen hebben, of dat tot een gemeenschappelijk standpunt leidt. Want
het is in die zin heel belangrijk om te weten dat die verschillende initiatieven met elkaar
sporen. Anders zeg je tegen partner A ja en dan heb je vervolgens een partner B in de
gordijnen.
De heer Barone Ja, meneer Oostenrijk, dank u wel voor deze kritische vraag. Dat is
exact wat het advies van Op Koers inhoudt. Een heel strenge conditielijst waaraan
initiatieven moeten voldoen. Dat houdt in: zelffinanciering door middel van bijvoorbeeld
een waterdriekhoeksubsidie, door middel van eventuele cofinancieringen, een goede
organisatievorm, passend in de hoogwaardige omgeving, met nadruk op het maritieme
karakter van het gebied. Natuurlijk: de projectontwikkelaar is opdrachtgever van dat
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advies en wie betaalt, die bepaalt, dus die staat er achter. Het is al doorgenomen met
hun, ook met de gemeente. Ze hebben beiden de opdracht verstrekt en betaald, half om
half. Dus dat zit goed. Daarnaast: we hebben gisteren met elkaar verkend. Er zijn geen
belemmeringen, het is alleen nog puzzelen. Alleen, een bestemmingsplan, daar kan je
van tevoren gewoon duidelijkheid bieden: we zetten maximaal in wat mogelijkheden
betreft en later kunnen we altijd daar gebruik van maken of niet. Stel dat je dat niet doet
en er komt opeens een initiatief naar boven, dan heb je afbreukrisico. Het kost heel veel
geld, een partiële herziening; tijd, frustraties - voor de initiatiefnemers, maar ook voor
ambtenaren die het graag willen faciliteren, maar het misschien niet gaat. Dat geldt ook
voor de vraag rondom de 10 schepen. Ja, wil je zoals de jachten een rendabele haven
hebben wat betreft varend erfgoed, dan zul je een bepaald aantal moeten aanhouden en
daar is gewoon dat aantal op berekend. Dat is ook prima haalbaar. Ik kan alleen niks
toezeggen. Drie jaar al niet. Ik hoop dat dat eind juni verandert, want die mensen blijven
maar bellen of mailtjes sturen. Er zijn schippers die zeggen van: ja, moet ik nou mijn
schip verkopen of kan ik nog even wachten? Ik zeg, wacht nog even. Maar het is aan uw
gemeenteraad om daarover te beslissen.
De voorzitter Helder. Dan, de heer Oostenrijk nog een vervolgvraag, kort?
De heer Oostenrijk Ja, ik snap het betoog. Alleen en dat zal waarschijnlijk volgende
week nog een keer terugkomen, ik kan me niet inbeelden dat de invulling van het
watergebied, dat kun je niet nauwkeurig vastleggen in een bestemmingsplan. Het
watergebied geeft een bepaalde bestemming aan en je kan natuurlijk niet zover gaan dat
je zelfs de bootjes intekent. Dat wordt dan ook al richting de Siegfried misschien een
lastige, maar die is iets makkelijker, want dan heb je het over een eenduidige situatie.
Dus ik snap het betoog. Alleen, ik vraag mij in gemoede af of je hetgeen wat u wilt, want
daar zitten we voor, voor het bestemmingsplan Stadswerven, of je dat op een
ordentelijke manier kunt inkleuren.
De voorzitter Mevrouw Van den Bergh, aanvullend.
Mevrouw Van den Bergh Je kan in een bestemmingsplan vrij strak vastleggen watje
wilt. Dat is aan ons, maar ik begrijp, dat wil ik nog even heel duidelijk weten: u wilt
alleen zeg maar de mogelijkheden in het bestemmingsplan opnemen, maar niet de
aantallen?
De heer Barone Allereerst ter beantwoording van de vraag van de heer Oostenrijk: het
is eigenlijk heel eenvoudig. Het bestemmingsplan biedt ruimte. Vervolgens heb je de
Havenbeheersverordening en de Havenbeheersverordening van Dordrecht heeft de
mogelijkheid nadere regels te stellen. Dat is een collegebevoegdheid. Het college kan dan
kiezen wat voor regels ze hebben, bijvoorbeeld aangaande historische schepen zoals in
de Wolwevershaven en in die nadere regels, daarin staan welke plaatsen waar
beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld, de Pieter Boele is nu weg, maar er staat in de nadere
regels historische schepen Wolwevershaven dat de eerste plaatsen na de brug voor de
sleepboten zijn en daarna de historische schepen. Daar zit ook een verdeling in. Dat is
helemaal strak geregeld. Je kunt door middel van vlekken werken in een
bestemmingsplan. Dat kan ook. Dus die mogelijkheden zijn er, maar zoals het hier staat,
ja, de bedoeling is om samen met de intentieverklaring te komen waarin je als
gezamenlijke partners zegt van: dit gaan we doen, dit dragen we gezamenlijk. Alleen,
wat dat betreft is het jammer in de tijd, ook voor beantwoording van de zienswijzen, dat
het onderzoek nog niet geheel klaar was, voordat het beantwoord werd. Ja, soms duurt
het lang en dat is in dit geval onhandig.
De voorzitter Dank. De heer Tiebosch nog.
De heer Tiebosch Ja, dank u wel, voorzitter. Meneer Barone, u heeft al een aantal keren
over het plan van de stichting ingesproken. In de vergadering van januari hebben we
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eigenlijk vanuit de commissie Fysiek opgeroepen van: nou, doe allemaal je best. We
hebben onze wethouder laten bevestigen dat het plan dat u heeft gemaakt, past binnen
het voorliggende bestemmingsplan. Nu wordt uw zienswijze ongegrond verklaard. Zou u
nou in een paar regels kunnen vertellen wat u nu ziet als probleem, met de toezegging
van de wethouder, wat u eigenlijk van de raad verwacht? Want ik wil graag met uw plan
meegaan, maar we hebben nu de wethouder er niet bij, dat gebeurt volgende week,
maar ik wil graag van u horen wat u nou ziet als omissie van het bestemmingsplan wat
niet kan als we dit zo goedkeuren.
De voorzitter Wat moet er anders aan het bestemmingsplan? U heeft het woord.
De heer Barone Wat er anders moet, is eigenlijk dus heel eenvoudig. Dat je
schuifmogelijkheden creëert. Dat al die initiatieven gezamenlijk kunnen. Datje niet een
verdeel en heers in de haven creëert: jongens, zoek het allemaal met elkaar uit,
waardoor je vervolgens niet levensvatbare initiatieven krijgt. Dus voor de Rene Siegfried,
daar een aantal plaatsen voor varend erfgoed erbij. Het meubelstuk Rene Siegfried
gewoon sowieso zeker. Waar zitten we hier nog na 12 jaar over? Ook voor de
watersport: er zijn nog andere plekken die je ook kunt gaan benutten. De KNRM.
Jongens, laten we gewoon eens een keer zekerheid bieden aan al die initiatieven die
maatschappelijk gedragen worden. Dat is heel belangrijk. Na 2018 moet de gemeente in
het kader van de nieuwe Omgevingswet ruimte bieden aan mobiel erfgoed, dus ook
varend erfgoed, in bestemmingsplannen. Dus dan moetje toch gaan herschrijven. Dat
kan je nu van tevoren regelen. Er is al iemand geweest die mij vandaag een mailtje heeft
gestuurd: mag ik in het kader van de nieuwe Omgevingswet Leefwerf De Biesbosch
gebruiken in het kader van mijn afstudeeronderzoek? Nou, ik denk dat we hier in
Dordrecht hele mooie sier kunnen maken dat we dit van tevoren regelen. Als maritieme
stad: dit is het gebied waar het begonnen is. Laten we hier ook doorpakken.
De voorzitter Dank. Voldoende antwoord? De heer Vroon wat mij betreft als laatste.
De heer Vroon Ja, dank u wel, voorzitter. Het botenhuis, waar had u dat op de
tekeningen neergezet? Want die kon ik nergens terugzien. Het botenhuis van de KNRM?
De heer Barone Ja, die ligt natuurlijk op dit moment direct naast de Prins Hendrikbrug.
Wat mij betreft ligt die daar prima, maar misschien zijn er andere belangen. Die zijn
nooit geuit. Er is in de beantwoording gezegd door de ambtenaren dat die elders in de
Stadswerven een ruimte kan krijgen. Waar is niet duidelijk. Ja, ik denk: hij ligt daar vrij
van elke contour, vrij van de vaargeul. Daarnaast is een aandachtspunt, heb ik ooit
begrepen, dat de Prins Clausbrug misschien 20 centimeter hoger moet, anders past de
boot van de KNRM er niet door bij gemiddeld hoog water. Dat zou natuurlijk wel
belangrijk zijn, want als ze moeten wachten kan de persoon al verdronken zijn. Maar dat
zullen zij zelf wel oppakken, denk ik.
De voorzitter Dank. Dan denk ik dat we dit deel hiermee af kunnen sluiten. Ik zie nog
eerst mevrouw Van den Bergh, dan meneer Nederhof. U heeft het woord.
Mevrouw Van den Bergh Ik wil graag dat we dat rapport Op Koers allemaal ontvangen
voor de behandeling bij het bestemmingsplan volgende week. Want het is er, maar wij
hebben het nog niet.
De voorzitter Ik hoor van de griffie dat het nog niet gereed is en iets wat niet gereed is
kunnen we nog niet hebben. De heer Nederhof.
De heer Nederhof Ik ben ook hebberig. Is het mogelijk die versie van u naar ons toe te
sturen? Dan hebben we dat.
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De voorzitter Ik denk dat de presentatie gewoon op het ris gezet kan worden als de
heer Barone dat aanlevert bij de griffie; dan komt dat goed. Dan denk ik we ten aanzien
van dit onderwerp volgende week verder spreken. U heeft nog iets?
De heer Barone Ja, de concepten van de uitkomst van het onderzoek zijn gepresenteerd
aan de projectontwikkelaar, gemeente en alle initiatiefnemers. Die hebben wij, dus die
zijn beschikbaar. Het gehele onderzoek moet nog afgerond worden, maar de concepten
zijn al bekend, ook bij Dick van 't Hoff.
De heer Nederhof We kunnen beter over een echt stuk praten, niet over een concept,
want dat is...
De voorzitter Ja, daar gaat u zelf over, maar dat lijkt me logisch, hoewel het niemand
verboden is om kennis te nemen van een conceptstuk uiteraard.
De heer Oostenrijk Voorzitter, in dat geval ben ik het eens met de heer Nederhof. A, we
moeten het echte rapport hebben en B, indien mogelijk voorzien van een
collegecommentaar.
Mevrouw Van den Bergh Voorzitter, maar dat leidt er dan toe dat we het volgende week
niet kunnen bespreken.
De voorzitter Dat is precies de conclusie die ik wilde trekken.
Mevrouw Van den Bergh Ik vind dat dat er gewon bij hoort.
De heer Oostenrijk Dat is de vraag. I zit nog steeds met die kernvraag of het
voorliggende bestemmingsplan met alles erop en eraan wat we dan volgende week
zouden gaan bespreken, zich verzet tegen de uitkomsten van het rapport.
De heer Tiebosch Voorzitter, ik zou zeggen, we gaan het er volgende week over hebben,
waarbij dan de mogelijkheid is, als blijkt dat we toch behoefte hebben aan het rapport Op
Koers, dat we niet direct na de bespreking in de commissie het doorgeleiden naar de
gemeenteraad.
De voorzitter Dat lijkt mij een goede. Daarnaast is het natuurlijk zo dat er een
onderscheid is tussen bestemmingsplan en het initiatief, hoewel dat wel samenhangt,
maar er is wel een onderscheid. Volgende week bespreken we enerzijds: wat gaan we
met het initiatief doen en anderzijds bespreken we het bestemmingsplan als zodanig. Ik
stel voor dat we dan inderdaad, wat de heer Tiebosch suggereert, daarbij betrekken. Dus
als we dat zo doen. De heer Tiebosch?
De heer Tiebosch Voorzitter, misschien is het toch wel handig - de wethouder is er nu
niet, maar misschien ook maar de technische vraag alvast nu te stellen: dat de
wethouder, mogelijk in beslotenheid, inzicht gaat geven wat nou precies het effect is op
de grondexploitatie als we nu dat bestemmingsplan gaan amenderen. Want dan weten
we precies welke punten, waar het over gaat.
De voorzitter Ik denk dat we dat verzoek door kunnen geleiden richting het college. Dan
ronden we dit hiermee af wat mij betreft. Dan gaan we naar punt 5.

5. RAADSIINFORMATIEBRIEF INZAKE PARKEERONDERZOEK KRISPIJN
Moet het college gaan werken aan kleinschalige oplossingen voor het verlichten van de
parkeerdruk in delen van Nieuw Krispijn?
- Sluit het gevolgde communicatietraject voldoende aan bij de participatiewerkwijze die
wij van de gemeente verwachten?
-
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Biedt het huidige proces rondom vereiste invulling van een parkeernorm bij
nieuwbouwprojecten in niet betaald parkeerzones, voldoende waarborgen om het
beoogde doel te bereiken ?
-

De voorzitter De raadsinformatiebrief over het parkeeronderzoek Krispijn en ook daar
hebben wij mensen uit de buurt, zal ik maar zeggen, met een petitie. Hartelijk welkom.
De heer Kleingeld. Aan u het woord.
De heer Kleingeld Dank u wel, voor de gelegenheid om hier in te spreken. Ik zit hier
namens het buurtcomité; zo hebben wij onszelf maar even genoemd: een aantal
buurtbewoners die het initiatief heeft genomen om na de brief van de gemeente die
verzonden is, om eens te gaan onderzoeken, zelf, van: wat speelt er nou eigenlijk op het
gebied van parkeren in de wijk? We hebben daarvoor een informatieavond georganiseerd
met bewoners om ook te toetsen: wat is het draagvlak voor eventuele betaald parkerenmaatregelen? We hebben ook een schouw op diverse momenten op de dag genomen en
ook op diverse dagen in maart en februari, om zo een goed beeld te vergaren van: wat is
er eigenlijk aan de hand? Nou, de uitslag van de enquête moge duidelijk zijn. De wijk wil
geen betaald parkeren; 93 procent van de bewoners stemt tegen, bij een opkomst van
52 procent, dus het signaal vanuit de wijk lijkt me heel helder. Wat we tijdens ons eigen
onderzoek constateerden, is eigenlijk dat er voor het grootste gedeelte
parkeerergernissen zijn. Het kan soms druk zijn, soms lastig om een plaatsje te vinden in
de wijk, maar altijd op één, twee minuten rijden kan je altijd wel een plaats vinden. Ik
had een sheet voorbereid. We hebben diverse foto's genomen waar duidelijk te zien is
dat er gewoon voldoende parkeerruimte vrij is. Wel constateerden we op met name
zondag rondom de kerk op de Krispijnseweg, op de hoek van de NassauwegKrispijnseweg, dat daar een hoge parkeerdruk is en parkeeroverlast. Mauritsweg en
Krispijnseweg. Vooral in de straten eromheen. Ons advies daarover is: ga in overleg met
de kerk om te kijken of daar mogelijkheden zijn; of ze verderop zouden willen parkeren
op de parkeerplaats bij de Paulusplaats. Dus daar zijn voldoende mogelijkheden, ons
inziens, om voor bewoners de parkeerdruk te verlagen. Het andere geconstateerde
probleem is op werkdagen rondom de Mauritsweg, stationsomgeving waar het overdag
heel druk is met parkerende auto's. Het is ons niet geheel duidelijk wie dat zijn; of het
forensen voor het station zijn. Er waren ook diverse berichten in de media dat dat
wellicht de bewoners zelf zouden zijn, maar er waren ook signalen dat het wellicht
bewoners zijn vanuit andere wijken die hun auto in Krispijn neerzetten, of misschien wel
werknemers die in het centrumgebied werken en hun auto op de gratis parkeerplekken
Krispijn neerzetten. Dus ons advies daar is: onderzoek daar wat beter wat de problemen
daadwerkelijk zijn. Korte conclusie: weinig echte parkeerproblematiek. Er zijn twee kleine
focusgroepen waar je je nog beter op zou kunnen richten. Het buurtcomité is ook van
harte bereid om daar over mee te praten, over mee te denken met de gemeente, maar
wij vinden de oplossing betaald parkeren geen passende oplossing omdat die in onze
optiek niet bijdraagt tot het verminderen van de parkeerdruk.
De voorzitter Hartelijk dank. Dan wil ik kort de gelegenheid geven om eventuele vragen
te stellen. We gaan zo naar het college, maar als u nog een meer inhoudelijke,
technische vraag heeft aan de heer Kleingeld, dan kan dat. De heer Tiebosch.
De heer Tiebosch Ja, zo meteen wordt er gevraagd of het college moet gaan werken
aan kleinschalige oplossingen voor het verlichten van de parkeerdruk in delen van Nieuw
Krispijn. Zou u aan kunnen geven waarvan u zegt: dat zou nu echt moeten gebeuren?
De voorzitter De heer Kleingeld.
De heer Kleingeld Op diverse plekken in de wijk hebben we kleine mogelijkheden gezien
om parkeercapaciteit uit te breiden. Het verplaatsen van een plantenbak, het verplaatsen
van een verkeersbord, het doortrekken van parkeervakken, het aanbrengen van belijning
zodat duidelijk is hoe groot een parkeervak is. We zien dat nu heel veel parkeerruimte
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verloren gaat omdat auto's half in een vak geparkeerd staan zodat er hele kleine
tussenruimtes zijn. Ja, het is echt heel locatiespecifiek, dus we hebben allerlei kleine
ideeën om de parkeercapaciteit uit te breiden. Daarnaast zouden er ook mogelijkheden
zijn om bijvoorbeeld met Q-park of met UWV in overleg te gaan om die parkeerplekken
te gebruiken.
De voorzitter Dank. Dan zie ik de heer De Looze.
De heer De Looze Dank u wel, voorzitter. Een vraag: bent u weleens in gesprek geweest
met de Julianakerk over de problemen op zondag? Want ik denk dat er wel wat
maatregelen genomen zijn recent.
De heer Kleingeld Wij zelf niet, maar we vinden dat ook meer een taak van de
gemeente.
De heer Nederhof Meneer Kleingeld, ik was er ook bij, het was een geweldige opkomst
bij jullie. Goed gewerkt. Heeft u nu, achteraf gezien, een goed stuk gereedschap kunnen
gebruiken, de enquête, om duidelijk te maken dat de uitkomst is 'genoeg
parkeerruimte'? Was u daar nou, achteraf kun je dat makkelijker evalueren, vooraf is het
natuurlijk altijd vervelend, een enquête en het gaat niet gebeuren. Maar die enquête, de
uitslag, het hele proces?
De heer Kleingeld Die uitkomsten weerspiegelen wel een beetje het gevoel wat wij op
die avond hadden. Er was een overgrote meerderheid die tegen was en die prevaleert
natuurlijk op zo'n avond. Die hoor je ook het meest, maar we kregen ook wel signalen
dat er een aantal bewoners waren vooral rondom de Mauritsweg die toch wel echt
parkeeroverlast ervaren. Die zijn niet echt aan het woord geweest tijdens de avond zelf,
maar de signalen die je tijdens het meer informele koffiedrinken binnen kreeg, die wezen
daar wel op. Daarom hebben we ook in de petitie die we hebben aangeboden daar ook
wel ruimte aan gegeven. Het is niet zo dat wij zeggen: niemand ervaart parkeeroverlast.
De heer Nederhof Sorry, ik bedoel eigenlijk te vragen: dat de enquête uitgezet is, vond
u dat een goed middel om dit te peilen? Door de gemeente?
De heer Kleingeld Ik denk op zichzelf dat het altijd goed is als de gemeente vraagt aan
de burgers van: wat vindt u ervan? Het kwam wel vanuit het niets en de suggestie voor
het invoeren van betaald parkeren lag er wel heel dik bovenop. Dus dat vond ik minder
sterk. Maar het middel enquête om de mening te peilen vind ik een heel goed
instrument.
De voorzitter Oké. Dat is helder. Dan heeft u echt de laatste vraag, want die had ik
eigenlijk net al vergeven, maar omdat u nog niks gezegd heeft., u heeft het woord.
De heer Frantzen De SP is van mening dat al duidelijk is binnen de wijk, persoonlijk
initiatief, dat het uitbreiden of een parkeervergunning absoluut niet noodzakelijk is.
Overleg met de kerk lijkt me niet zozeer alleen een taak van de gemeente. Jullie kunnen
zelf ook in overleg gaan met de kerk. Die zal daar best gevoelig voor zijn. Je kan
carpoolen, ook naar de kerk. Het feit dat we vorig jaar duidelijk hebben gemaakt, dat
was in verband met het gebied van de Groenendijk en omgeving, dat van de gemeente
uit zo min mogelijk initiatief moet uitgaan wanneer er vanuit de bevolking een klein deel
klachten zijn, dat er niet weer iedere keer aangedrongen wordt om daar een
vergunningsysteem in te krijgen. Het wordt een soort verkooppraatje, van: we gaan dit
vergunningsysteem weer verder uitbreiden. Het gaat op geld binnenhalen lijken en wij
vinden gewoon dat, zolang er geen meerderheid binnen een wijk is die echt overlast
ondervindt van parkeerdruk...
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De voorzitter Meneer Frantzen, wat is uw vraag nu? Want we gaan het zo nog
bespreken.
De heer Frantzen Dat we niet weer terugvallen in het verhaal waar we het vorig jaar
over gehad hebben: dat de gemeente het initiatief neemt om de mensen naar een
parkeervergunning toe te praten. Dit is een dus weer terugkomend verschijnsel wat vorig
jaar ook al besproken is en waar nadrukkelijk van de gemeente uit gezegd is: dat zouden
we niet meer doen. Ik vraag me af waarom dit nu weer gebeurt.
De voorzitter Oké, dank. Dan wilt u een petitie aanbieden. Klopt dat? Dat kan aan mij,
omdat u te gast bent bij deze commissie en ik de voorzitter daar op dit moment van ben.
Vervolgens zal ik die dan aan de wethouder geven met het verzoek om een reactie. Dus
dat gaan we nu doen.
De petitie wordt aangeboden.
(applaus)
De voorzitter Dan stel ik voor dat we meteen de wethouder het woord geven voor een
korte reactie daarop en als er daarna nog bespreking noodzakelijk is, dat we dat dan
gewoon doen aan de hand van de politieke vragen die de heer Tiebosch net al kort
aanstipte. Dan heeft de wethouder het woord.
Wethouder Van der Linden Allereerst mijn dank, ook aan de groep die dit heeft
georganiseerd, mede op initiatief van de heer Burggraaf. Ik ben zelf een uurtje, voordat
er een wijkbijeenkomst was, ook in gesprek geweest met zes of zeven mensen van deze
groep en het is heel goed om te zien dat mensen die de wijk het beste kennen, ook met
een aantal onderwerpen komen en een aantal oplossingen komen die je uit een enquête
niet onmiddellijk haalt. Het beeld is wel hetzelfde. Uit de enquête bleek heel duidelijk:
nee, betaald parkeren is hier geen oplossing. Dat blijkt in feite ook uit deze combinatie
van schouw, dingen zien, dingen opschrijven. Dus dat is heel mooi. Ik ga zo nog even in
op een aantal suggesties die worden gedaan. Waarom een enquête? U duidt er ook al
een beetje op. Nou, dit kan toch echt niet als een verrassing klinken, maar ik doe het
toch nog maar een keer: ik ben helemaal agnostisch als het gaat om betaald parkeren.
Zeker. Dat vind ik altijd leuk om te zeggen. Kijk, wij hebben geen opvatting over betaald
parkeren. Betaald parkeren kan noodzakelijk zijn om druk in een bepaald gebied te
verlichten. En dan kun je nog een aantal dingen doen, maar dat zijn meestal fysieke
maatregelen om een straat af te schermen of zo. Nou, dat vinden we meestal geen goed
idee, dus dan is betaald parkeren een heel mooi middel om de druk te reguleren. Dat
doen we nooit uit onszelf;, dat doen we altijd op basis van de indruk die we hebben van
de verkeersdruk in een bepaald gebied en vragen, opmerkingen en/of klachten die ons
bereiken. We hebben het vorig jaar over het kleine gebiedje achter de Oranjelaan gehad.
Dat is een heel overzichtelijk stuk met een heel specifieke thematiek, ook omdat het
Energiehuis en Kunstmin daar natuurlijk gelegen zijn. Dit is een veel groter gebied, maar
ook uit dit gebied hebben ons regelmatig vragen bereikt. Anderhalf jaar geleden, of
misschien iets korter, hebben we ook hier aan deze tafel het gesprek gevoerd over de
vraag: moeten we hier niet eens betaald parkeren invoeren, want er zijn heel veel
vragen en opmerkingen over de parkeerdruk, bijvoorbeeld rond de Mauritsweg, maar ook
wel andere plekken. Toen heb ik ook met u gedeeld: als die indruk bestaat en een aantal
van u heeft dat toen gezegd, maar we hadden ook wel vragen en opmerkingen uit de
wijk, dan kunnen we dat uitzetten zoals we dat altijd doen, door middel van een enquête.
Nou, daar komt dan een heel duidelijk antwoord op, namelijk: wij willen geen betaald
parkeren. Interessant was wel, ik denk dat jij 150 reacties hebt gehad zo ongeveer? Ja.
Parkeren is één van de meest emotionele onderwerpen in deze stad. Dat hebben we wel
eerder gemerkt, maar in dit geval werd er echt heel veel gereageerd op de enquête. Ik
heb zelf ook een aantal mailtjes gehad, waaronder hele korte: 'ik ben tegen het voorstel'.
Nou, A, er was geen voorstel. B, het was wel duidelijk, waarschijnlijk was iemand dan
tegen de invoering van betaald parkeren. Het heeft natuurlijk ook te maken met het feit,

16

een aantal mensen gaf ook aan van: hoor eens, u kunt wel de gemeentebegroting willen
spekken, maar het is hier een wijk waar het geld niet op de rug groeit.
De heer Tiebosch Voorzitter? Kijk, u heeft natuurlijk gewoon gelijk als u praat met een
raad over een voorliggend besluit, maar u moet zich verplaatsen in die bewoners. En
eigenlijk, in de brief die u gestuurd heeft, heeft u wel degelijk de indruk gewekt alsof u
van plan was om daar betaald parkeren in te voeren. Dat kunnen bewoners wel als een
voorstel uitleggen.
De voorzitter Misschien kunt u zich daar inderdaad even op richten.
Wethouder Van der Linden Eén van mijn volgende opmerkingen zou zijn geweest dat
het kennelijk toch zo is dat een aantal mensen heeft gedacht: er is een voorstel om
betaald parkeren in te voeren - ja, dat is natuurlijk weer bedoeld om de
gemeentebegroting te spekken.
De heer Tiebosch Voorzitter, dan toch nog even. Kijk, het gaat niet om een juridisch
spelletje of welles/nietes, maar het is toch boeiend om dit nog eens helemaal te
evalueren. Het CDA heeft in eerste instantie gekeken of er iets mogelijk was om het te
gaan reguleren, daar. Vervolgens hebben we daar met de hele commissie over
gesproken. Toen bent u in actie gekomen en vervolgens gaat meneer Burggraaf zorgen
dat het niet wordt ingevoerd, zeg maar. Dus het is ook voor onszelf als commissie van:
hoe gaat het nou?
De heer Burggraaf Voorzitter?
De voorzitter De heer Burggraaf. Ik vind het prima om nu, zeg maar, want ik zie de
heer Oostenrijk ook al zijn vinger opsteken.
De heer Oostenrijk Ja, het CDA wordt ook genoemd, dus....
De voorzitter Ja, maar dat betekent niet dat u uw vinger hoeft op te steken. Maar ik stel
toch voor dat we eigenlijk even de wethouder zijn betoogje af laten maken en dat we
daarna met elkaar het debat voeren.
Wethouder Van der Linden Dank u wel, voorzitter. Ik zal het kort houden. Op basis van
de uitslag van de enquête zou het denk ik niet logisch zijn geweest om voor te stellen:
weetje wat wij gaan doen? Betaald parkeren invoeren. Dus dat voorstel zat er niet aan
te komen. Natuurlijk, je krijgt een blok cijfers terug en dat kun je onderverdelen in een
paar stukken van de wijk. Er zit een klein verschil in, dan wel, in voor en tegens, maar
het geluid is heel duidelijk: wij zijn tegen invoering van betaald parkeren. Verdieping is
dan natuurlijk van: maar wat speelt er dan echt? Nou, ongeveer tegelijkertijd met die
vraag kwam ook het bericht over deze actie en dan zie je natuurlijk een aantal
verschillen. Het speelt op sommige plaatsen; het speelt op een aantal momenten; lang
niet overal in de wijk. Nou, daar kun je iets meer duiding aan geven. Dat is ook gedaan
in deze enquête. Een aantal dingen kunnen we meteen wel oppakken. Ik heb zelf ook
tijdens de enquête wel wat mailtjes gehad van mensen uit de kerk. Nou, dat overleg, dat
kunnen we makkelijk voeren. Want inderdaad, er is een commissie in de Julianakerk die
ook nadenkt van: 's morgens en 's middags komen er veel mensen, hoe kunnen die op
een goede manier hun fiets of auto kwijt? Dus dat overleg kan zeker gevoerd worden.
Een andere suggestie is: kijk nog eens eventjes heel goed naar kleine plekjes in de wijk
waar je wat kan doen. Nou, daar hebben we toch even elkaar voor nodig, ook: om even
te kijken: waar speelt dat dan, maar dat kunnen we zeker doen. Er zal nog een keer een
aantal taxistandplaatsen verdwijnen; dat geeft ook weer wat parkeermogelijkheden. De
Markettenweg. Ja en één van de grotere suggesties is: ga eens in overleg met Q-Park.
Nou is het wel zo, Q-Park en NS zijn natuurlijk landelijk werkende organisaties met ook
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landelijke afspraken, dus dat zal niet heel makkelijk zijn om daar een beweging in te zien
plaatsvinden, maar dat overleg gaan wij nog wel voeren.
De heer Tiebosch Voorzitter, die vraag had u eigenlijk ook al eerder van onze commissie
gehad.
De voorzitter Dat kan ik beamen, want ik stelde die namelijk. U heeft het woord.
Wethouder Van der Linden Ja, dat klopt. We hebben daar wel eerder contact over
gehad, maar zo scherp is die vraag niet gesteld. Dus dat moeten we dan nog eens doen
en er is ook eerder contact geweest met de Prinsemarij. Kijk en dat wordt een lastige,
want we kunnen niet zeggen van: omdat jij een parkeerplek hebt achter een slagboom,
mag jij dus niet op straat staan. Dat kunnen we niet op die manier organiseren.
De voorzitter Dan sluiten we wat mij betreft uw woordvoering hierover af en gaan we
naar de vragen van de commissie. De heer Burggraaf heeft dan het woord.
De heer Burggraaf Oké. In dat geval kom ik op het einde van mijn betoog bij de
Prinsemarij uit. Dat lijkt me dan voor de structuur beter. Ik wil allereerst de bewoners
complimenteren met zo'n oplossingsgerichte werkwijze. De heer Tiebosch deed de
suggestie alsof dat georkestreerd was, maar dat was het totaal niet. Kijk, ik deel het feit
dat de brief zoals die is opgesteld, dat het gewoon heel matig gecommuniceerd is. Want
het heeft echt enorm veel wantrouwen in de politiek ook opgeleverd en dat heb ik heel
sterk gemerkt in Krispijn. Dat heel veel mensen zoiets hadden van: ja, er wordt ons hier
betaald parkeren in de strot geduwd, terwijl mensen dachten van: er is een probleem en
de gemeente is op zoek naar een oplossing en gaat kijken of een bepaalde oplossing
draagvlak heeft. Dus ik vind het heel dapper van deze bewoners dat ze in ieder geval
hebben gezegd: wij gaan gewoon de analyse van het probleem doen en vervolgens met
oplossingen komen die wel draagvlak hebben. Dat vind ik gewoon een voorbeeld van de
participatie die wij hier heel graag willen hebben. Als je dan ook ziet vervolgens dat in de
raadsinformatiebrief er in september of oktober een parkeerdrukmeting is geweest die
eigenlijk overeenkomt met de analyse die door de bewoners is gemaakt zonder dat ze die
uitslagen wisten, dan blijkt het ook een heel betrouwbare analyse te zijn. Dat is één van
de drie politieke vragen, ook: wat leren wij hier nu uit in de communicatie? Dat vind ik in
de reactie van de wethouder nog niet echt overtuigend klinken van: nou, dat gaan we in
de toekomst inderdaad beter doen. Mijn vraag was vooral toen ik die brief ook zag van:
ja, waarom heb je een meting gedaan in oktober 2015 waaruit al blijkt dat de
parkeerdruk maar op zeer beperkte plekken heel hoog is en in het grootste deel van de
wijk niet, en vervolgens ga je wel in februari, dus drie maanden later, een enquête doen
van: wilt u betaald parkeren in de buurt? Dan denk ik: als je dan die eerdere analyse in
oktober al ziet, waarom ga je dan met zo'n verstrekkende vraag komen? Dan denk ik dat
het een gemiste kans is, want als je dan gewoon een open enquête had neergelegd naar
de bewoners van: nou, in een bepaald deel van de buurt wordt parkeerdruk ervaren.
Ervaart u dat ook zo en wat voor oplossingen zou u zien? Volgens mij doen we daar de
stad veel meer recht mee als we dat zouden doen. Dus ik zou toch graag willen horen
van de wethouder of die analyse gemaakt is en hoe die communicatie in de toekomst
gaat lopen.
De voorzitter De heer Nederhof heeft een vraag.
De heer Nederhof Ja, even over die enquête. De brief, de uitnodiging tot enquête, daar
gaat het eigenlijk om, daar is kwaad bloed mee gezet. Dus als die anders geweest was,
dan had het goed geweest?
De voorzitter De heer Burggraaf.
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De heer Burggraaf Nou ja, ik denk wat de heerTiebosch ook terecht zegt: we hebben
het hier een paar keer in de commissie over gehad dat het echt een probleem was, in
ieder geval voor een deel van de buurt en dat het dus duidelijk was dat je daar een goed
gesprek met de buurt moest hebben. Dan geloof ik inderdaad dat als je die brief veel
meer had ingestoken vanuit'dit zijn onze bevindingen met de metingen die in oktober
zijn verricht, hoe ervaart u het en welke oplossingen ziet u?', dan denk ik dat we in ieder
geval wat meer vertrouwen in de politiek nog hadden gehad.
De heer Nederhof Dus stel dat we hetzelfde zouden willen met de omgeving Vlietweg,
want dat is dezelfde problematiek, dan zou je dus dit wel kunnen hanteren, alleen met
een betere communicatiebrief naar de bewoners. Dan zou het goed zijn, toch?
De heer Burggraaf Kijk, op zich: het middel om te vragen of je betaald parkeren wil
invoeren, ja, het is goed dat je dat toetst. Dat is de werkwijze die we hebben, maar ja,
de weg er naartoe.... Het is uiteindelijk, zoals denk ik hier ook al gezegd is, één van de
middelen en als het aan de VVD ligt, in ieder geval het laatste middel watje inzet. Als er
andere mogelijkheden zijn, dan doe je die. We zijn er niet op uit om betaald parkeren in
de stad in te voeren. Dan even kort op de maatregelen. Nou, ik hoorde al van de
wethouder, ik vind het goed om te horen dat in ieder geval die kleine snelle winstpunten
gepakt kunnen worden. Ik was nog wel benieuwd of de blauwe zone verkleinen bij de
Prinsemarij, die ook genoemd wordt in het stuk, ook nog een haalbaar alternatief zou
kunnen zijn. Ik denk dat het gewoon goed is, het is niet een heel groot probleem in de
wijk, maar wel een heel specifiek. Je ziet het ook op het kaartje. Rondom het station,
nou, het station vult een stadsbrede functie, we willen graag een mobiele stad, dus ik
vind dat we daar ook als gemeente zoveel mogelijk moeten kijken hoe we dat in den
brede op kunnen lossen zonder dat op de wijk te projecteren. Tot slot. U zegt al even, de
Prinsemarij: ja, we kunnen ze niet dwingen om in het betaald parkeren gebouw te
zetten. Nou, ik zou daar twee dingen over willen zeggen. Eén is, er natuurlijk ooit een
parkeernorm gesteld aan het begin van de ontwikkeling waar werd gezegd: u moet
zoveel parkeerplekken invullen, want anders geeft het parkeerdruk in de buurt.
Vervolgens zie je dat een woningcorporatie een prijs gaat rekenen voor die
parkeerplekken en dat niet samenbalt in de prijs van de woning, waardoor vanzelf
bewoners de keuze krijgen om het niet te doen. Dan heb je aan de voorkant iets geëist
om een probleem te voorkomen, maar in de uitvoering ontstaat het probleem wel, want
mensen gaan er geen gebruik van maken. Dan vind ik dat een woningcorporatie wel een
maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft en dan hoop ik toch wel dat u daar een wat
stevig gesprek met hen aan wil gaan om te kijken hoe dat toch niet opgelost kan worden,
om te zorgen dat de prijs van die parkeerplekken in ieder geval geen belemmering meer
gaat zijn. Dan als afsluiter naar de toekomst toe: Kan de Prinsemarij ook een schip op
het strand zijn als een baken in de zee? U houdt van quotes, oftewel een schip op het
strand is een baken in zee. Kan de Prinsemarij dat in de toekomst ook zijn? Dat we
kijken, daar waar nieuwe projectontwikkeling is, waar geen betaald parkeren is, want bij
betaald parkeren kan je zeggen: u krijgt gewoon geen parkeervergunning, want in uw
gebouw is dat al geregeld, dus op plekken waar geen betaald parkeren is, dat we in de
toekomst regelen dat wat we willen, de parkeerdruk oplossen binnen de ontwikkeling
zelf, binnen het gebouw zelf en zich niet vervolgens naar de straat verplaatst. Heeft u
daarover nagedacht en heeft u daar concrete oplossingen voor? Dank u wel.
De voorzitter Dank. De heer Nederhof.
De heer Nederhof Ja, voorzitter. Even aanvullend over de Prinsemarij, want u had het
over in gesprek gaan met Q-park en Prinsemarij. In november heeft u beloofd dat u in
januari dat zou doen.
De voorzitter Ja, dat punt werd net volgens mij door de heer Tiebosch ook gemaakt.
Zijn er anderen aanvullend op de heer Burggraaf? De heer Oostenrijk.

19

De heer Oostenrijk Ja, voorzitter. Ik wil graag even teruggaan naar juli 2014, want toen
heeft de CDA-fractie daar vragen over gesteld en dat betrof, niet meer en niet minder:
een stukje van de Mauritsweg. Vervolgens zitten we in een enquêteverhaal van, ik zou
bijna zeggen de halve stad. Dan chargeer ik even. In de beantwoording van die artikel 40
vragen, daar staan toch wel een paar aardige dingen. "In Dordrecht hanteren we in
principe één vorm van parkeerregulering en dat is vergunninghoudersparkeren, gemengd
met betaald parkeren, zoals in de binnenstad momenteel geldt. Het college ziet dit op dit
moment als de oplossing voor de parkeerproblematiek in dit gebied." Dat is een ander
antwoord als dat we vroegen, want de vraag was: hoe is het mogelijk om een blauwe
zone voor een deel van die bewoners te regelen? Een kosteloze blauwe zone. Nou,
vervolgens staat er..
De voorzitter Iedereen heeft die vragen gelezen, hoor. Dus uw vraag is?
De heer Oostenrijk Vervolgens staat er bij, "en dat gaan we heel zorgvuldig doen." We
hebben regelmatig gevraagd naar het vervolg van die artikel 40 vragen. Nou, daar
hebben we dan anderhalf jaar op moeten wachten, met een enquêtering die naar ons
gevoel buitenproportioneel was in omvang en ongelukkig in vraagstelling. Meerdere
sprekers hebben het al gehad over de niet handige benaderwijze van bewoners die zich
toch meer op het verkeerde been gezet voelden en ja, dat heeft al deze commotie
gegeven. Het eind van de rit is van: ja, er is onvoldoende motief. Dus we gaan niet
betaald parkeren invoeren, want dat is klip en klaar. Kom ik weer terug op de
aanvangsvraag die we hebben gesteld in onze artikel 40 vragen van: kunnen we iets
voor die bewoners aan de Mauritsweg oplossen? Dan heb je het over de voorbeelden die
genoemd zijn, van waar wel de blauwe zone gold, zoals bij de Pauluskerk en nog een
paar andere plekken. Die vraag blijft eigenlijk nog staan, met als punt: behoort het daar
tot de mogelijkheden om, afgepast op de aard en omvang van die bewoners die er echt
last van hebben - en meet dat dan maar eens even: over hoeveel plaatsen gaat het nu
feitelijk? - en dat moet uitwijzen of daar nog een uitzondering voor zou moeten kunnen
komen, of niet.
De voorzitter Dat is helder, denk ik. De heer Burggraaf.
De heer Burggraaf Ik heb dan wel een vraag nog aan de heer Oostenrijk. Want we
hebben nu heel veel andere alternatieven gehoord om parkeerplekken te genereren. Bent
u dan nog steeds van de overtuiging dat de blauwe zone de oplossing is voor dat gebied?
De heer Oostenrijk Oh nee. Ik ben niet star, voorzitter, in mijn denkwijze. Als je via een
alternatief tot het gewenste effect kunt komen, is het prima.
De heer Burggraaf De laatste vraag die ik dan stel, scherper: ziet u hem dan ook in die
volgorde? Je kijkt eerst of andere alternatieven een oplossing bieden voordat je aan de
vraag toe komt of je überhaupt een blauwe zone zou willen invoeren?
De heer Oostenrijk Voorzitter, ik ben zo flexibel als ik weet niet wat op dat punt.
De voorzitter Prachtig. Dan zie ik nog allemaal andere handen. De heer Puik. Er zijn er
meer, maar die heb ik gezien, dus dan lopen we het rijtje zo af.
De heer Puik Nou, allereerst wil ik de bewoners heel erg bedanken voor hun
betrokkenheid en hun inzet en sluit ik me grotendeels aan bij het betoog van de heer
Burggraaf wat betreft de Q-park vraag, wat betreft de Prinsemarij, om daar een dringend
gesprek te doen. Ik wil eigenlijk wel nog meegeven aan de wethouder van: komt er nu
een proces om die knelpunten samen met de bewoners en de kerk en wie dan ook, op te
lossen en zou deze manier van werken niet voor de hele stad moeten gelden? Oftewel:
zouden we niet moeten nadenken met elkaar over een andere wijze waarop we dit soort
signalen uit de stad gaan oppakken? Dus dat we niet direct een draagvlakonderzoek
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doen met een brief die misschien wel een suggestie wekt dat er betaald parkeren komt.
Nou ja, op een andere manier. Misschien wil de wethouder daar nog op reageren.
De heer Frantzen Voorzitter? Ik wil één kleine opmerking maken. Misschien is het een
overweging om Q-park in contact te brengen met EWheels en dan vanuit Q-park met
EWheels naar de kerk heen en weer te rijden. Lijkt me een prima initiatief; geen
vervuiling en zo kunnen we het ook oplossen. Laat de kerk dat zelf regelen met zijn
kerkgangers.
De voorzitter Die opmerking staat genoteerd. De heer Tiebosch, u heeft het woord.
De heer Tiebosch Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, wat betreft D66. Wij staan altijd open
voor maatwerk. Zo hebben we dat ook bij de discussie rondom het Oranjepark
voorgesteld. Nou, in dit geval de kleinschalige oplossingen die door de bewoners worden
voorgesteld, kunnen wat ons betreft worden uitgevoerd. Het communicatietraject, daar
hebben we het volgens mij al voldoende over gehad. Nog één dingetje. Ik heb u nog niet
horen zeggen wat u nu in het vervolg gaat doen. Gaat u nou weer wachten en netjes op
de kalender kijken: drie jaar zijn afgelopen en ik ga weer hetzelfde doen? Of, als we het
nu toch hebben over communicatie en de manier waarop dit is georganiseerd: hebben we
nu voldoende vertrouwen in de bewoners zoals ze hier zitten, met hoe ze zich ook
hebben georganiseerd, dat we ook vervolgens het initiatief verder aan de bewoners
overlaten? Als zij denken: nu staat het water ons echt aan de lippen en ze komen naar
de gemeente toe, dan pas gaan we opnieuw erover praten - dat zou wat ons betreft de
afspraak nu moeten zijn. Dan, waar ik nog niemand over heb gehoord van die derde
vraag, dat is, biedt het huidige proces rondom vereiste invulling van een parkeernorm bij
nieuwbouwprojecten in niet betaalde parkeerzones voldoende waarborgen om het
beoogde doel te bereiken? Wat betreft D66 wel, maar dat is wel iets waarvan ik denk
van: nou, in uw relatie met de blauwe zone en noem maar op, we laten nu mensen die
ergens iets nieuws gaan doen, die moeten parkeren op eigen terrein gaan regelen. Ga je
nou niet teveel de ene bewoner zitten pamperen en de ander niet? Kijk, we kiezen er nu
gewoon massaal voor om in dit gebied geen betaald parkeren in te voeren. Bewoners
hebben goed uitgesproken, maar er is een andere groep Dordtenaren, die komt hier ook
straks wonen, maar daar regelen we verder niks met parkeerplaatsen voor de deur. Die
moeten dat zelf gaan doen. Dus ik denk ook dat het verstandig is dat wij nog een keer
hierna, zonder specifiek over dit gebied: hoe gaan we nou in de toekomst verder als
gemeenteraad, als politiek, een volgende keer als er een druk komt vanuit bewoners,
hoe gaan wij dat dan doen? Dat geef ik gewoon maar even mee.
De voorzitter Dank. Dan de heer Vroon en de heer De Looze als laatste.
De heer Vroon Ja, dank, voorzitter. Namens ons ook dank aan de bewoners. Ik had nog
wel even een vraag aan de wethouder over wat er in de raadsinformatiebrief stond over
de parkeerdruk, in een tabel. Zijn dat alleen de dagen die gemeten zijn, of zijn dat de
pieken, of - hoe is dat verder gemeten?
De voorzitter Dat is wel een technische vraag, maar hij is gesteld, nu. Dan heeft de
heer De Looze het woord en dan had ik de heer Nederhof over het hoofd gezien. Over
auto's, dan kan niet missen. De heer De Looze.
De heer De Looze Ja, dank u wel, voorzitter. In grote lijnen kom ik ook helemaal mee
met de woordvoering van de heer Burggraaf. In reactie op de heer Frantzen: ik denk dat
je beter lopend of met de fiets naar de kerk kan gaan als met zo'n E-wheel ding.
De heer Frantzen Daar ben ik het roerend mee eens.
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De heer De Looze Wat ik nog wil benadrukken, is om toch in gesprek te gaan met Qpark. U heeft inmiddels al ervaring opgedaan met landelijke organisaties die niet heel
bereidwillig zijn, dus wat dat betreft moet het lukken, denk ik. Ik laat het hierbij.
De voorzitter Dan de heer Nederhof.
De heer Nederhof Ja, dank u, voorzitter. Inderdaad, het gaat over auto's en dat is niet
meer weg te denken in deze maatschappij. In ieder geval, het kleinschalige: natuurlijk
zijn we daar voor en wat ook meneer Kleingeld geconstateerd heeft over die
parkeervakken die zo groot zijn: daar hebben we al meer over gesproken. We hebben
toen een motie aangenomen, door de PvdA erin gezet als Volparkeren en we zouden
experimenteren. Enkele maanden geleden heb ik een pleidooi gehouden dat de afgelopen
vijf, zes jaar de kleine autoverkoop enorm gestegen is. Nu zeg ik dus: gebruik het dan en
zeg gewoon in heel de stad: nergens meer parkeervakken. Want het is nergens voor
nodig. Ik kom in Frankrijk, heel veel en daar staan geen vakken en daar moetje gewoon
aansluiten. Aan de andere kant zie ik dan op de Viietweg die net heringericht is allemaal
weer vakken. Dat is ook zo'n gebied net als de Mauritsweg. Dan zeg ik: gemiste kans.
De voorzitter Dank. Dan de wethouder. Ik heb een paar punten genoteerd. Of u nog
even nader kan ingaan op de brief en dan in het bijzonder op het vervolg: wat ligt er nou
nog in de toekomst, de maatregelen en daarbij is Q-park diverse keren genoemd.
Wethouder Van der Linden Dank u wel. Vraag van meneer Vroon. Ja, het klopt, wat u
daar aan percentages ziet, dat is op die momenten gemeten. Ja? Technische vraag,
technisch antwoord.
De heer Vroon Voorzitter?
De voorzitter Ja, als u technische vragen gaat beantwoorden, dan gaan we daar dus
over discussiëren, maar u heeft het woord.
De heer Vroon Dan staat er een druk is aan de Mauritsweg, maar die is niet te zien dan
aan de cijfers, en als u dan gaat meten, dan gaat u op één ochtend meten. Of dat
inderdaad dan representatief is...?
De voorzitter De wethouder.
Wethouder Van der Linden Er zijn wel cijfers per straat bekend en ik weet bijna zeker
dat we die best kunnen sturen als u dat wilt, maar daar gaan we natuurlijk ook vragen
over krijgen. Maar dat kan dus. Eventjes achtereenvolgend een aantal opmerkingen en
vragen. Een aantal van u zegt: wat gaan we nou doen? Ik heb al aangeduid welke
punten uit het stuk van de bewoners we snel kunnen oppakken en voor welke we nog
wat meer tijd nodig hebben. Die kleine punten, daar kunnen we in overleg met de
bewoners zeker naar kijken. Hangt ook even een beetje af van de kosten dan, maar daar
kunnen we naar kijken. Overleg met de Prinsemarij, dat gaan we snel voeren en wat mij
betreft kunnen we ook een termijn afspreken waarbinnen ik u daarover weer rapporteer.
Ik moet eerlijk zeggen: ik verwacht geen oplossing van het gesprek die kosteloos zal
zijn. Dus dat is wel iets wat ik daaraan wil meegeven. Dan zijn er twee opmerkingen
gemaakt over volparkeren.
De heer Puik Voorzitter? Ik heb nog wel een vraag over de opmerking van de wethouder
dat hij verwacht dat er wel kosten zitten aan de oplossing, maar er zijn toch afspraken
met de woningbouwcorporatie over?
Wethouder Van der Linden Ik heb het over Q-park.
De heer Puik U zei Prinsemarij.
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Wethouder Van der Linden Oh sorry. Nee, Q-park, daar zullen kosten aan verbonden
zijn. Ja. Prinsemarij. In bestaande situaties kunnen we niet makkelijk ingrijpen van: je
moet nu voortaan je auto achter een slagboom zetten. Vraag van de heer Burggraaf was,
wat gaan we, die quote ben ik even kwijt, maar wat gaan we voor toekomstige projecten
doen? Het is inderdaad wel de bedoeling dat wij in ons beleid en nadere regels hier
afspraken over maken, zodat bij nieuwe projecten daar een afspraak over komt die ook
geen parkeerdruk in de omgeving oplevert. Nou, die regels, wanneer zullen ze komen?
Dit jaar, komend kwartaal misschien zelfs wel. Dan is nog gevraagd naar, hoe gaan we
nu verder om met het proces, om te komen tot wel of geen betaald parkeren? In feite,
wat de heer Tiebosch zegt van: gaan we nu voortaan keurig drie jaar wachten en dan
meteen weer een onderzoek doen, of wachten we op bewoners? We wachten altijd op
bewoners. Want nogmaals: betaald parkeren willen we helemaal niet. Dus we gaan af op
geluid wat we opvangen uit de buurt en dat kan zijn omdat u als raad er iets van vindt,
het kan zijn omdat bewoners zich bij ons melden. Dan vaak natuurlijk hebben we zelf
ook al gezien van: dit gaat niet helemaal de goede kant op met de parkeerdruk. Hoe
gaan we dat dan in de toekomst doen? Ik denk dat we niet meer 'we ervaren druk dus
we sturen zo'n brief’ gaan doen. Zeker in dit geval is duidelijk van: ja, een aantal
mensen wordt echt op een verkeerd been gezet en denkt dat er een voorstel ligt. Een
heleboel anderen denken dat niet, maar maken zich toch een beetje bezorgd. Kijk, in een
kleinere wijk is dat makkelijker, maar in een grote wijk als deze is het ook gelukt. In
overleg met bewoners zullen we dan moeten kijken van: kunnen we nu aan de voorkant
al zien, nou, betaald parkeren gaat hier niks worden, maar misschien zijn er andere
thema's of andere manieren om het op te lossen? Mocht dat niet zo zijn, ja, dan zou je in
voorkomende gevallen tot een enquête kunnen komen. Dan zullen we sowieso nog eens
even goed kijken van: wat vragen we hier nou en past die vraag die we stellen, past die
bij wat er ook mee bedoeld wordt? Namelijk: een onderzoek doen om te kijken of het iets
oplevert. Dan nog even over volparkeren. Het is zo dat als je een strook hebt zoals
bijvoorbeeld aan de Mauritsweg waar niet heel snel weer mensen weggaan, dan is
volparkeren wel een oplossing. Want 's ochtends om 8 uur gaat iemand er staan, om 2
over 8, om 10 over 8 enzovoort. Zo ga je mooi een beetje achter elkaar staan. Als je
bijvoorbeeld een straat neemt waar heel veel gewinkeld wordt, ja, dan is het: om het
kwartier gaat iedereen weer weg. Dan ga je toch vaak het effect krijgen dat
parkeermogelijkheden zich wat verkleinen, of juist dat er veel te veel plek is en dan is
volparkeren echt geen oplossing. Dan heb je juist meer aan parkeervakken. De motie ligt
er nog steeds en volgens mij hadden we nog een keer de afspraak dat iemand van uw
fractie een plek zou aanwijzen om te zeggen: nou, ga het daar eens proberen, maar daar
kunnen we best nog even tempo op maken. Prima.
De voorzitter De heer Nederhof.
De heer Nederhof Voorzitter. Ja, u daagt me uit. Dat is al lang geleden, die motie
Volparkeren en u heeft dat waarschijnlijk nog niet aan Stadsbeheer doorgegeven. Nee?
Ik bedoel, u zou twee experimenten uitvoeren. Nou, ik heb er twee gezien waar het
gewoon gekund had. Dat is dan de Singel, daar hebben ze gewoon weer grote
parkeervakken en op die Vlietweg. Dat zijn de enige die ik echt gezien heb. Denk ik:
zonde, kans en daar wordt niet gewinkeld.
De heer Puik Voorzitter? Ik kan de heer Nederhof nog wel een aantal andere
voorbeelden noemen waar dat ook kon, maar schijnbaar zat de wethouder nog op een
aangeven van ons te wachten. Nou, die krijgt hij dan zo spoedig mogelijk.
Wethouder Van der Linden Dat is allemaal geen probleem. Een laatste vraag was nog
over de blauwe zone. Blauwe zones doe je liever niet, want wat doet zich voor? Een
blauwe zone plus vijf meter, daar ga je dan staan als je lang wilt staan. Nou, dat kan,
maar dat is niet handig als je het hebt over een Mauritsweg, want dan kan je misschien
aan de overkant gaan staan of net om de hoek. De blauwe zones die we daar hebben,
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dat is bij de begraafplaats en dat is bij het winkelcentrum. Kijk, bij een winkelcentrum wil
je liever niet dat mensen daar een dag gaan staan, want dat gaat ten koste van de
parkeerruimte van mensen die even snel willen winkelen. Bij een begraafplaats, ja, u
kunt zich voorstellen dat het daar fijn is als je dicht in de buurt kan staan. Je weet ook
zeker: een begrafenis duurt een beperkte tijd en dan gaan mensen weer weg. Dus daar
past een blauwe zone heel goed. Een blauwe zone om parkeerproblemen op te lossen
zoals aan de Mauritsweg, dat zien we niet zo zitten, omdat we dan heel snel kunnen gaan
zien dat mensen net een paar meter verderop gaan staan. Volgens mij heb ik zo alle
vragen beantwoord.
De heer Burggraaf Voorzitter? Ik vroeg me af of u bereid bent om te onderzoeken, of
dat u zegt bij voorbaat 'nee, die ruimte is er niet', of die zone bij de Prinsemarij zoals
wordt voorgesteld, eventueel nog kleiner zou kunnen. Of hij dan zijn doel ook nog steeds
bereikt, maar toch weer wat meer plekken creëert, en zou u nog kunnen bevestigen dat
u inderdaad met de Prinsemarij in gesprek gaat?
Wethouder Van der Linden Ja, dat ga ik doen. Ik stel voor dat we dan eerst de kleine
maatregelen pakken en even het overleg met de kerk gaan voeren en dat ik u dan even
meld hoe het met de Prinsemarij en Q-park gegaan is. Dan kunnen we verder kijken of er
nog meer nodig is. Dat is misschien een goed idee.
De heer Oostenrijk Voorzitter? Ik zou graag willen dat we er een deadline aan hangen.
De voorzitter Dat was precies wat ik ook wilde gaan vragen. U heeft toegezegd om een
brief te sturen hoe het gesprek met Q-park verlopen is; u heeft daar net aan toegevoegd
de Prinsemarij en kleine maatregelen. Wanneer kan de commissie die brief krijgen?
Wethouder Van der Linden Drie maanden? We zitten te tellen. Ik denk dat dat in een
kwartaaltje wel te doen moet zijn. Ik heb lager onderwijs gehad en destijds was een
kwartaal drie maanden.
De voorzitter In juli krijgen wij een brief. Ja?
Wethouder Van der Linden Ja.
De voorzitter Dan stel ik de commissie voor dat we verder deze raadsinformatiebrief
voor kennisgeving kunnen aannemen; de bespreking van dit onderwerp gaat dan denk ik
zomaar in juli weer verder. Dan stel ik verder voor dat wij 10 minuten pauzeren.
PAUZE
6. VASTSTELLEN STRUCTUURVISIE WINDENERGIE IN DORDRECHT
De voorzitter Dan gaan wij verder met de commissie Fysiek. Agendapunt 6 is aan de
orde nu, structuurvisie Windenergie. Er zijn twee insprekers als ik goed geïnformeerd
ben: mevrouw van Oorschot en de heer Keizer. Mevrouw van Oorschot, aan u het woord.
Mevrouw Van Oorschot Goedenavond, ik ben Francis van Oorschot, voorzitter Stichting
Bewonerscomité LindtWind uit Zwijndrecht en spreek hier inzake de Dordtse plannen
voor windmolens op Krabbepolder/Duivelseiland, recht tegenover een dichtbevolkte
woonwijk. Bezwaren tegen overlast, verzoek om aangescherpte normen door vele
bewoners en onze raad zijn recent van tafel geveegd door Dordrecht onder de noemer:
'het voldoet aan de normen'. Wij zijn laat. Laat, ja. Omdat we niet op de hoogte waren
van het besluit, druk met de molendreiging in Zwijndrecht zelf en verloren in de
ondoordringbare laag van raden, besturen, belangen, waar je als burger je weg in moet
zoeken. Nu verzoeken wij u met klem om verandering aan te brengen in de plannen
zoals ze er nu liggen, omwille van de leefbaarheid, gezondheid en veiligheid van onze
bewoners. Wij delen graag onze bevindingen/visie/vragen met u. De overlast van geluid
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en slagschaduw en horizonvervuiling stopt niet bij 400 meter. In Zwijndrecht zijn 3.384
woningen gelegen die direct belanghebbend zijn. Buurgemeenten bleken vaak ook niet
goed van de Dordtse windmolenplannen op de hoogte, getuige dit voorbeeld van
Onafhankelijk Papendrecht, oktober vorig jaar. Ik citeer; "Het college van B&W van
Papendrecht bleek aanvankelijk niet op de hoogte in welke fase de gemeente Dordrecht
zich qua planning van het windmolenproject bevond, maar ze ging wel aan de slag. Via
de officiële kanalen, zoals de vragen die aan het college werden gesteld, maar ook
informeel in de wandelgangen, zoals een gesprek tête-a-tête met wethouder Van der
Linden, heeft Onafhankelijk Papendrecht verder uitgezocht wat de stand van zaken was
en er bij het college op aangedrongen géén windturbines in de Merwedezone te doen
plaatsen. Daarvoor gelden enkele argumenten die kennelijk de doorslag bij het bestuur
van de gemeente Dordrecht hebben gegeven: windturbineoverlast voor bewoners en
bedrijven in de directe omgeving, aangezicht van windturbines is niet overal even fraai
en vogels kunnen erin verstrikt raken." En zo blijft Papendrecht dus molenvrij. Er lijkt
dus met twee maten lijkt te worden gemeten. Overlast: de woningen in Papendrecht, één
dure koopflat die bezwaar maakt, in Sliedrecht en Stadspolders, krijgen voet aan de
grond. We praten hier over meer dan 400 meter, lees: wettelijke norm, op afstand van
woningen. Dat lijkt voor Zwijndrecht, met veel meer huizen, niet uit te maken. 400
meter is gewoon de norm. Het is immers onderdeel van een industriegebied. Zware
industrie aan Dordtse zijde wel te verstaan, gescheiden door de drukste vaarroute van
Europa, maar wel met duizenden bewoners aan de overkant, terwijl voor de
Merwedezone geldt: windmolens bij Dupont zijn onmogelijk vanwege de veiligheid.
Dordrecht exporteert dus de overlast. Dordrecht heeft goed voor haar eigen bewoners
gezorgd. Intensieve communicatie in de wijk Krispijn op 900 meter afstand, met de
molens de goede kant opgedraaid. 800 brieven zijn er in Papendrecht bezorgd; 296 in
Zwijndrecht en daarna niets meer over gehoord. Papendrecht had dus geluk. Zwijndrecht
heeft dit geluk zeker niet gehad, omdat zij al moest opboksen tegen twee turbines van
180 meter hoog op Groote Lindt, op 550 meter afstand van nog eens 2.100 woningen. Er
blijkt geen enkele politicus in dit gebied te wonen. Zwijndrecht had notabene een
wethouder Duurzaamheid in het Drechtstedenbestuur. Is Zwijndrecht verkwanseld?
Onafhankelijke onderzoeken in dit verhaal zijn steeds door hetzelfde bureau uitgevoerd
en dienen als basis voor verdere besluitvorming. Is dit objectief? Provinciale locatie is
Krabbepolder/Duivelseiland niet. Is dit een staaltje van de eigen regie die Dordrecht en
Zwijndrecht naar zich toe hebben getrokken? Drechtse Wind heeft al een overeenkomst
voor één molen van 150 meter hoog op Krabbepolder, maar 'heeft het nog niet van de
Zwijndrechtse zijde bekeken'. Beetje slordig? NIMBY lijkt nu 'ver van m'n bed show' te
worden. Onafhankelijk Papendrecht vroeg ook: hoe kunnen wij onze Papendrechtse
inwoners zo goed mogelijk tegen dit soort ontwikkelingen ten aanzien van de
verwevenheid van de gemeente Papendrecht en de regio Drechtsteden van bovenaf en
van buiten beschermen? Wij kijken er als volgt naar: hoe kunnen wij de inwoners van de
Drechtsteden beschermen? Want dat er een gezamenlijke, creatievere, bredere aanpak
nodig is voor dit windmolenprobleem lijkt ons duidelijk in dit overvolle
Drechtstedengebied. Hoe hoger de molens, hoe groter de overlast, namelijk. Er is een
oplossing. De alternatieve, innovatieve windturbine Invelox. Windturbines van circa 45
meter hoog, 2,2 megawatt productie die geen geluids- en slagschaduwoverlast
veroorzaken en een hogere opbrengst realiseren. Hoe? Ze zijn omkast, oftewel, de
wieken zitten er in, waardoor er geen geluids- en slagschaduw overlast plaatsvindt. Met
hun 45 meter hoog zijn ze beter in te passen in het landschap, terwijl ze dichter bij
elkaar kunnen worden geplaatst en er dus ook meer mogelijk zijn. Stichting LindtWind is
van mening dat het nog niet te laat is om het juiste, rechtvaardige besluit te nemen in
deze materie en verzoekt u, volksvertegenwoordigers van Dordrecht, maar tegelijkertijd
van diezelfde bewoners binnen de Drechtsteden, om onze zorgen en bezwaren op te
pakken en te zorgen dat er fair play voor alle gemeenten wordt gerealiseerd. Dat kan
alleen door u te verplaatsen in onze schoenen. Kunt u dit met een schoon geweten toch
laten gebeuren? Of bent u bereid om dit alternatief een kans te geven, zodat iedereen
wint en niet alleen Zwijndrecht verliest? Neem samen met Zwijndrecht echt de eigen
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regie om de alternatieve windturbine in de regio te realiseren, zodat de rijksopgave
ruimschoots wordt gehaald en de leefbaarheid intact blijft. Dank u voor uw aandacht.
De voorzitter Dank u wel. Dan heeft de heer De Keizer nu het woord.
De heer De Keizer Ik wilde even beginnen bij de opgave duurzaamheid die we met
elkaar hebben afgesproken, omdat we hier in de Drechtsteden, maar zeker ook in
Dordrecht hebben gezegd: we willen in 2050 energieneutraal zijn. We hebben ook met
elkaar afgesproken dat we in de eerste plaats gaan werken aan energiebesparing, want
alles wat we niet hoeven op te wekken, is gewoon meegenomen daarin. Daartoe hebben
we indertijd Drechtse Stromen opgericht om te zeggen van: laten we vooral ons daarop
inzetten. Alleen, we hebben toen ook vastgesteld, toen wij er in 2012 mee begonnen, dat
je het met energiebesparing alleen niet redt. Dus je zal ook aan de andere kant moeten
nadenken over de maatregelen die je daarin kan nemen. Dordrecht heeft groots ingezet
op het Warmtenet en wij hebben gezegd: je zal ook in moeten zetten op zon en wind.
Inmiddels zijn we bij de derde wethouder aangekomen voordat we aan het einde komen
van de structuurvisie en je zou dus kunnen zeggen: drie keer is scheepsrecht, begreep ik
van de twee voorgangers van de wethouders. Wij zijn ingestapt eind 2012, door ons aan
te melden vanuit platform Duurzaamheid en te zeggen van: wij willen graag vanuit de
burgers meedenken en sturen en waar het kan, kansen creëren om mee te helpen aan
die duurzame opgave. We vinden ook datje dat niet alleen aan de overheid moet
overlaten, maar dat we dat ook zelf moeten doen. In overleg begin 2013 met wethouder
Wagemakers hebben we gezegd: laten we kijken of we ook kunnen samenwerken in
plaats van dat we mekaar altijd voor de voeten lopen. Dat is opgepakt door de raad in
medio 2013, waarin we 's nachts om half drie met elkaar hebben afgesproken dat het
goed zou zijn dat er samenwerking zou komen tussen, Drechtse Stromen heette dat
toen, dat hebben we toen later omgezet naar Drechtse Wind omdat we een coöperatie
wilden, en zeg maar het burgerinitiatief en de gemeente. Dat is eigenlijk het begin
geweest om met elkaar te kijken van: waar kan het nou wel en waar kan het niet? Ik
herinner me nog een bespreking waarin Bosch en van Rijn aankwam met tussen de 35
en de 17 windturbines. Dat was een hele bijzondere bijeenkomst. Omdat we dachten:
nou ja, als we dan 17 windturbines gaan halen, want dat zei de wethouder op dat
moment, dan hebben we gewoon het probleem opgave duurzaamheid opgelost. Daarna
is er een heel groot en zorgvuldig proces geweest, wat lang heeft geduurd, met
betrekking tot: hoe komen we dan tot de juiste locatiekeuzes? Daar zijn heel veel
inspraakrondes geweest. Aan alle inspraakavonden hebben we deelgenomen en watje
dan heel erg merkt is dat er aan de voorkant heel veel vragen waren vanuit inwoners
waarop we met elkaar vanuit de gemeente, maar ook vanuit ons hebben kunnen
reageren in termen van: de situatie op die locatie is zo en zo. Dat heeft uiteindelijk erin
geresulteerd dat we een beperkt aantal reacties hebben gehad van mensen waarvan er
één, die herinner ik me nog goed, meneer Boele was, die heel erg last had van Kilwind
en daarop zei: ja, ik heb gewoon last van Kilwind straks, dus ik wil daar gewoon wel wat
aan doen. Ook aan de Wieldrechtse Zeedijk wonen nogal wat mensen die met die
windturbines te maken hebben. Nou, ik ben zelf een bewoner van dat gedeelte, dus we
hebben er lang en uitgebreid over gesproken om te kijken: wat is nou de situatie als dat
leidt tot een onherroepelijke vergunning?
De voorzitter Kunt u gaan afronden?
De heer De Keizer Ja, ik ga afronden. Dus we hebben toen gezegd: we gaan met elkaar
kijken waar de locaties overblijven. Als ik in mijn hart kijk, dan zeg ik: wat we nu hebben
overgehouden vind ik mager, maar het geeft in ieder geval kans om naast de vier
windturbines die er al komen, op een paar plekken goed na te denken of het zou kunnen,
waarbij we in gesprek zijn op één locatie om te kijken of we daar met de initiatiefnemer
en de grondbezitter tot een afspraak kunnen komen om het daar samen te doen, vanuit
het beeld 'van de burgers, voor de burgers en de wind is van ons'. Ik wil de fractieleden
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die ons de afgelopen jaren hebben gesteund hierbij nog een keertje bedanken voor alle
keren waarop we met jullie hebben mogen sparren.
De voorzitter Dank u wel. Zijn er vragen aan mevrouw Oorschot, dan wel de heer De
Keizer? De heer Oostenrijk.
De heer Oostenrijk Ja, dat gaat over de opmerking van mevrouw Van Oorschot over de
bewuste windturbine vlak aan de oever, vanuit Zwijndrecht gezien. U heeft dacht ik
geopperd van: laten we zoeken naar een andere plek. Heeft u die, waarin het
compenseren van deze windturbine dan door u in gezamenlijkheid wordt neergezet
binnen onze regio?
De voorzitter Mevrouw Van den Bergh, had u een aanvullende vraag?
Mevrouw Van den Bergh Ja. Wel over windmolens, maar u had het over andere types
turbines die geen overlast meer geven, dat we daar op moeten inzetten en dan is de
locatie denk ik ook minder urgent? Oké. Ik had ook nog een vraag voor meneer, maar
dat komt straks wel.
De voorzitter Dat doen we zo. Even de vraag aan mevrouw Oorschot eerst of er een
alternatief is en het andere type. U heeft het woord.
Mevrouw Van Oorschot Ja, dank u. Om even terug te komen op die eerste vraag: ik heb
niet voorgesteld een andere plek, maar een alternatieve windturbine en dat is de Invelox.
Zoals gezegd omkast. Er zit iemand op de tribune, die gaat deze op de markt brengen in
Nederland en dat gaat heel snel gebeuren, dus als u echt technische vragen heeft, dan
laat ik het aan hem. Ik ben de huis-, tuin- en keukenvertaler. Het zit omkast waardoor er
geen wieken aan zitten en er dus ook geen slagschaduw of geluidsoverlast plaatsvindt.
Bovendien zijn ze een derde van de hoogte van de gemiddelde windturbine op dit
moment en hoe hoger, hoe meer overlast er plaatsvindt, zowel qua geluid als qua
slagschaduw.
Mevrouw Edenburg Voorzitter? Ja, hierop aanvullend. Ik heb de indruk dat het nog een
apparaat is wat in een testfase zit en dan gaat het alleen maar weer langer duren
voordat we dan toch weer zo'n molen kunnen neerzetten. Zo'n testfase, dat gaat niet in
een paar maandjes.
De voorzitter U heeft het woord. Legt u maar uit, maar ik wil niet teveel in type molen
en zo; dat is volgens mij nu niet aan de orde.
Mevrouw Van Oorschot Nou, dat is wel de kern van mijn slotvraag geweest. Het lijkt
alsof er inderdaad nog jaren overheen zullen gaan, maar dat is niet zo. Op Goeree wordt
de eerste deze zomer neergezet en dat is puur om de testresultaten in het laatste
kwartaal klaar te hebben. Dan kan de bouw volgend jaar beginnen. Ze staan in Amerika,
maar dat is een ander type; ze zijn aangepast aan Europees model. Ook de leverancier is
ABB, zodat de onderdelen ook beschikbaar zijn en er is dermate aan gesleuteld, dat is de
innovatie, dat ze dus zeer competitief zijn, zo niet gewoon beter dan de klassieke
windmolen.
Mevrouw Edenburg Ik blijf er voorlopig nog even bij twijfelen.
De voorzitter Oké. Dat is denk ik uw goed recht. Mevrouw Van den Bergh, u had nog
een vraag.
Mevrouw Van den Bergh Ja, ik had een vraag aan meneer De Keizer. U bent in gesprek
over het realiseren van één molen vanuit een burgerinitiatief en u bent ook in gesprek
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met een locatie. Ik had de vraag: welke locatie is dat? Kunt u daar al iets over zeggen, of
liever niet?
De heer De Keizer Ja, ik kan daar best iets over zeggen. We zijn bezig op Duivelseiland
om te kijken of we daar rond kunnen komen met de grondeigenaar en als ik mijn ouwe
pet op zet van 30 jaar terug zeg ik: we hebben mekaar een hand gegeven en dat is een
overeenkomst. Tegenwoordig heb ik geleerd: je moet pas vertellen dat het een
overeenkomst is als de inkt droog is, dus ik wacht daar nog even mee, om dat te
vertellen.
Mevrouw Van den Bergh Is dat ook met de partij van Volker Stevin of is dat een ander
initiatief?
De heer De Keizer Dat is een ander initiatief.
De heer Nederhof Ja, korte vraag, voorzitter, aan meneer de Keizer. Het schoot me
laatst te binnen, op televisie zag ik dat ook over een windmolen: de revenuen, de winst
die er uit komt, waar gaat Drechtse Wind die aan besteden?
De voorzitter U heeft het woord.
De heer De Keizer We hebben altijd gezegd dat wij een coöperatieve vereniging zijn.
Dat betekent dat mensen die lid zijn, mee mogen beslissen wat er gebeurt en mensen
die geld lenen, die krijgen dus èn rendement èn we gaan een deel daarvan gebruiken
voor andere duurzame projecten.
De voorzitter Dank. Meneer Nederhof nog een vervolgvraag?
De heer Nederhof Dus als ik het goed begrijp zegt u: het komt weer terug in andere
duurzame projecten? Dat is de doelstelling.
De heer De Keizer Of rendement van de burgers hier in de Drechtsteden. Als je echt
voor rendement gaat in een coöperatieve molen, dan zeg ik altijd: ga dan vooral naar
clubs die rendement of obligaties hebben. Wat wij hebben gezegd is van: als je nu geld
op de bank hebt staan krijg je er niks voor. Dus als je gewoon in een traject komt te
zitten met burgers en je krijgt daar, nou, ik noem maar even vier of vijf procent, dan
blijft daar nog steeds geld over om daar andere duurzame dingen mee te doen en het
geld wordt geïnvesteerd door ons, lokaal en wordt ook terugverdiend, lokaal.
De voorzitter Dat is helder. Als er verder geen vragen zijn, dan wil ik u hartelijk
bedanken en dan gaat de commissie nu de bespreking vervolgen. Ik kijk ook even naar
de wethouder, want we hebben dit stuk spoedig geagendeerd op verzoek van de
wethouder. Volgens mij heeft dat ermee te maken dat u ook spoedig in de raad een
besluit hierover wilt. Dat is zo? Als er verder niks aan toe te voegen is, dan gaan we
gewoon verder met de bespreking. Kan ik daarvoor iemand het woord geven? Mevrouw
Van der Vorm.
Mevrouw Van der Vorm Ja, voorzitter, dank u wel. Vorig jaar hebben we een mooie
discussie hierover gehad. We hebben toen lang getwijfeld. We waren niet enthousiast,
maar hebben toch gezegd: nou, het gaat de inspraak in, misschien dat het college ook
nog wel van mening verandert. Nou, dat is niet gebeurd en dan komt de vraag weer
terug bij ons van: ben je nu wel enthousiast? Nee, dat zijn we niet. We vinden nog
steeds dat de huidige structuurvisie te veel ruimte biedt voor wat wij voor ogen hebben
op dit eiland aan windenergie. Ik heb nog wel een aantal vragen waarvan ik hoop dat ik
daar vanavond nog antwoord op kan krijgen, bijvoorbeeld die zienswijze uit Zwijndrecht.
Er zijn er meerdere. Ik heb de beantwoording ervan gelezen. U zegt van: de turbines
kunnen niet verder naar het oosten geplaatst worden. Maar nu zegt u, feitelijk maken we
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van die hele zienswijze, alles verklaren we ongegrond, of: gaan we niks mee doen. U had
misschien ook kunnen zeggen: in plaats van die 100 meter masthoogte gaan we toch
eens kijken naar de maximale hoogte die we op dat gebied in de structuurvisie toestaan.
Dan gaan we misschien wel naar 85 of het alternatief wat mevrouw net aandroeg, van
45. Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Het zou mooi zijn als u nog even, ik weet niet
in hoeverre u daar in zit, maar of u nog even op het alternatief in kan gaan wat mevrouw
net aandraagt, want daar ben ik ook wel erg benieuwd naar, of dat toch wel mogelijk een
oplossing zou kunnen zijn. Een andere vraag die ik heb is naar de status van die
structuurvisie. Ik ben wel een realist en ik heb het idee dat heel veel mensen hier aan
tafel deze structuurvisie gewoon willen en dat dit ook gewoon door de raad gaat komen.
Prima. Als die structuurvisie nou wordt aangenomen, wat voor rechten kunnen eventuele
initiatiefnemers hier dan aan ontlenen? Nu stellen we een structuurvisie vast; daar staat
bijvoorbeeld in, je mag tot maximaal 100 meter. Stel, je krijgt dadelijk een
bestemmingsplanprocedure en we hebben toch het idee van: nou, dit geeft wel zo'n
groot effect op de omgeving, misschien is 85 meter toch handiger. Kunnen die
initiatiefnemers dan zeggen, 'nee raad, u heeft al beslist dat 100 meter mocht'? Dus de
vraag is, hebben we het echt over een visie, een plan waar we naartoe willen of hebben
we het hier over een beleidskader wat we gaan vaststellen? In ieder geval kunnen we
meegeven dat wat BVD betreft, heel kritisch gekeken wordt naar de initiatieven die hier
uitkomen en dat door ons vooral gekeken zal worden naar de effecten voor de omgeving
en de mogelijke beperking van andere ontwikkelingen in het gebied wat het met zich
meebrengt. Tot zover.
De voorzitter Dank. De heer De Looze namens ChristenUnie/SGP.
De heer De Looze Ja, dank u wel, voorzitter. Zoals jullie inmiddels al weten kunnen wij
ons vinden in de structuurvisie. Eén inzending van Volker Wessels of van Smit Hanab, die
trof ons wel, in die zin dat daar een heel plan was en dat er in gesprek gegaan is met de
gemeente en dat de gemeente vervolgens zegt: ja, dat braakliggend terrein, daar kan
van alles komen, dus doe maar niet. Ja, die houding van de gemeente, daar moeten we
wel mee uitkijken als gemeente, denk ik. We hebben dat vanavond ook gehoord
bijvoorbeeld bij het initiatief aan de Zuidelijke Insteekhaven. We hoorden dat bij een
loempiaverkoper op de Visbrug. We moeten niet altijd gaan voor flexibiliteit en voor
eigenbelang. We moeten ook soms gewoon initiatieven mogelijk maken; anders gaan we
die norm, die doelstellingen van 2020 niet halen. Voor de rest kunnen we ons vinden in
de visie. Wel flexibel blijven, denk ik, naar initiatieven uit de stad en niet voor onszelf als
gemeente.
De voorzitter U heeft een vraag aan de heer De Looze, neem ik aan?
De heer Schurink Ja, ik heb een vraag aan de heer De Looze. D66 was op datzelfde
gestoten van: ja, die man, die wil daar. De ruimte is er, braakliggend, 25 jaar en dan
zeggen we toch 'nee' als gemeente. Ik kan ook niet heel goed volgen waarom. Terwijl hij
dan toch weer de ruimte krijgt; hij moet dan weer gaan aantonen dat het toch kan, dus
de bewijslast wordt bij hem neer gelegd. Dat vind ik ook al niet erg mooi, maar ik zou
graag willen weten of u dan ook komt met een amendement om dit nader te bekijken.
De heer De Looze Nou, dat was nou niet direct de insteek van dit pleidooi, in die zin.
Mijn vraag is gewoon om flexibel om te gaan met de initiatieven vanuit de stad en om
daar ook ruimte aan te bieden. Dat is eigenlijk mijn punt.
De voorzitter Oké. Dank. Dan gaan we naar mevrouw Edenburg.
Mevrouw Edenburg Dank u wel. Ik had daar eigenlijk ook eenzelfde visie een beetje op,
zij het dan ook omgedraaid en meer in de zin van: nou, als het na twee jaar nog niet
verkocht is, zet er dan maar eens een molen op. Dat lijkt me dan toch wel handiger.
Verder wil ik nog wel even zeggen dat een paar dingen van mijn hart af moeten. Want
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wij vinden het aantal molens aan de magere kant en we hebben er echt een hard hoofd
in dat we die normen gaan halen. Ten tweede: ondanks dat er blijkbaar eerst een
bestemmingsplanwijziging voor moet komen, blijven we toch bezwaar maken tegen de
zware normen: de categorie 5 risicobedrijven ten opzichte van windmolens die we dan
niet plaatsen en categorie 5 weer wel. We vinden dat na Dupont, Odfjell en Moerdijk
eigenlijk onbegrijpelijk. Wat betreft bewoners van de Rijksstraatweg, daar vragen wij ons
bij af of het college niet even toch nog wil kijken of deze bewoners uit die klem gehaald
kunnen worden. Ook hier toch de vraag: laat de initiatiefnemers, ondersteun ze en geef
ze de flexibele kans om hun gang te gaan. Dank u wel.
De voorzitter Dank. De heer Oostenrijk.
De heer Oostenrijk Voorzitter, wij kunnen instemmen met het voorstel. Het gaat er in
dit geval om: hoe krijgen we serieus de doelstelling straks gerealiseerd in 2050 om
energieneutraal te zijn? Dan gaat het mij niet alleen om wind. Het gaat niet alleen om
zon. Het gaat ook om energiebesparing; daar kunnen we ook nog vier tandjes bij zetten.
En wat mij ook intrigeert is: wat doen we eigenlijk met het watereffect? We willen een
maritieme regio zijn; het zou toch prachtig zijn als we daar ook nog iets spannends in
kunnen gaan betekenen. Niet alleen voor onze plaatselijke voorziening, maar misschien
ook voor export. Voor wat betreft de windmolens: we hebben dacht ik in vrij goed,
zorgvuldig overleg de plaatsen bepaald. Ik vergeet even Zwijndrecht, maar voor
Dordrecht dacht ik dat ze vrij goed, zorgvuldig, zijn gesitueerd. Daar zijn wattages
verondersteld als doelstelling en daar zijn hoogtes voor verondersteld. Als het gaat om
die twee laatste, dan denk ik: de wattages bepalen eigenlijk in de kern de doelstelling en
als dat gecombineerd kan worden met lagere hoogtes, dan willen wij daarin meedenken.
Hoogte is niet het allesomvattende; nee, we hebben een doelstelling om rendement te
halen en daar hebben we grenzen in aangegeven. Dan denk ik: als je die twee kunt
combineren, dan ontstaat er flexibiliteit, maar dan wel met realisatie van de opgave die
we onszelf hebben gesteld. Dus in die context zullen we het moeten zoeken en nou, dat
vinden we dus min of meer wel in het voorstel. Dat stemt ons tot vreugde.
De voorzitter Dank. De heer Schurink heeft een vraag? U kunt ook uw woordvoering
doen, voor zover aanvullend. Ja? Dan heeft u het woord.
De heer Schurink D66 heeft zo wat sprekers gehoord en is verheugd dat er toch breed
instemming is met deze nota. Hoe karig ook eigenlijk, want in die zin ben ik het ook wel
eens met GroenLinks: ja, het is karig. Het is eigenlijk een beetje treurig dat er zo weinig
mogelijk blijkt op het gebied van windenergie. Aan de andere kant is het zo dat het nog
treuriger zou zijn als wij er niet in slagen als gemeente om de zoekgebieden nog eens
even goed te bekijken. Er zijn er twee die de provincie heeft aangewezen. Die zijn buiten
haken gezet en die zou ik toch alsnog willen bepleiten om die toch nog eens goed te
bekijken, de komende periode en inderdaad, wat de provincie ook zegt, versnelling aan
te brengen, want anders halen we het gewoon niet. De treurnis zit daarin dat als wij
geen vaart maken, dan verliezen we ook regie. Want we zijn wel in gesprek met de
provincie, 'mogen we alstublieft de regie houden?', maar dan zegt de provincie op een
gegeven moment: nee, nu gaan wij het overnemen en dat moeten we toch niet laten
gebeuren. Dus dat zou ik toch echt jammer vinden. Jammer ook in die zin, een paar
dagen geleden werd op het journaal een onderzoek gepresenteerd over dat burgers zo
weinig bereid zijn om de portemonnee te trekken om te investeren in energiebesparende
maatregelen of energieopwekkende maatregelen. Als dat het gegeven is, dan is het juist
de overheid die de voorbeeldrol moet gaan vervullen om burgers te stimuleren. Kijk, de
overheid durft - met ons belastinggeld, laat dat wel wezen - om te stimuleren. Ja, dan
gaan de burgers ook meer bereid zijn om energie op te wekken, zelfs aan de Singel, zeg
maar. Dus dan krijg je een multiplier, hè? De voorbeeldrol van de overheid is hier toch
belangrijk.
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Mevrouw Van der Vorm Voorzitter? Ik heb twee vragen. Eén is, u zegt, het is nogal
karig. We hebben het hier over een visie die toch wel kijkt naar de mogelijkheden voor
negen a tien turbines op dit eiland. Ik vind het vrij veel, maar u zegt als D66, ik vind het
karig. Wanneer bent u tevreden? Hoeveel turbines wilt u? Vraag twee is: hoe kijkt u aan
tegen het alternatief wat hier vanavond op tafel is geland met een kleinere molen die
eventueel, als dat klopt, ik ben geen deskundige, evenveel rendement op zou leveren?
De heer Schurink Om met die laatste te beginnen. Collega Tiebosch liet mij zojuist het
plaatje zien hoe dat er uit ziet en dat ziet er niet echt leuk uit. Het ziet eruit als een
kermistoestel en het is niet, visueel - het ziet er niet echt uit. Maar goed, ik laat me
verrassen natuurlijk hoe dat er in het echt uitziet. Het eerste is: wanneer is D66
tevreden? D66 is tevreden als de toekomstige generatie na ons tevreden is als ze
terugkijken over 25 jaar na nu, dat wij de goede besluiten hebben genomen.
Mevrouw Van der Vorm Voorzitter, mag ik in ieder geval even constateren dat het dan
een 45 meter hoge spuuglelijke toren is in plaats van een 150 meter hoge spuuglelijke
toren?
De voorzitter Dank. Mevrouw Van den Bergh.
Mevrouw Van den Bergh Wij hebben wel wat op te merken over deze structuurvisie.
Zeker over het feit hoe het college met de zienswijzen is omgegaan, want die zitten er nu
bij en eigenlijk is de structuurvisie ten opzichte van de concept structuurvisie nauwelijks
aangepast. Ook onze suggesties om zeg maar de omgeving van de A16 en
mogelijkheden bij boeren, om die op te nemen, die staan er niet in. Wij vinden de
opmerkingen van de Provincie die in de zienswijze naar voren komen, namelijk inderdaad
versnellingsmogelijkheden die ze missen, want ze zijn bang dat wij dat niet halen en zij
vinden dat we bovenwettelijke normen en eisen stellen en dan met name over het
zeehavengebied en bij het industriegebied buitenproportionele normen hanteren. Daar
zijn ze niet tevreden over en ze vinden ook dat dat helemaal niet zo hoort, maar uw
reactie op die zienswijze van de Provincie is vrij kort en u doet er niets mee. We hebben
ook het idee dat het Havenbedrijf Rotterdam hier een dominante rol speelt en dat vinden
we eigenlijk heel bijzonder betreurenswaardig. Wij vinden dat u met het Havenbedrijf in
overleg moet gaan hoe daar toch ook in hun gebied, daar waar zij beheer over voeren,
windenergie gerealiseerd kan worden, al of niet met alternatieven van Zwijndrecht, maar
in ieder geval dat dat niet op slot wordt gedaan. We begrijpen, Drechtse Wind is daar ook
bezig met een windmolen, maar er is ook de BDB-Greenpower die namens Volker Stevin
daar een windmolen wil realiseren en die stuit ineens op de voorwaarde dat het 50 meter
van de kade moet. Dan denken wij: nou, dat kan toch ook wel op een andere manier? Zij
willen overleg met bedrijven en dan denk ik: ja, ook wat uw eigen partij zeg maar in de
fractie heeft gezegd, doe een open houding en ga daar veel meer open in. Ga met die
bedrijven in gesprek over hoe wel gerealiseerd kan worden, al of niet weer met het
alternatief van Zwijndrecht, want wij willen daar eigenlijk ook uw reactie op, hoe u hier
naar kijkt. De zienswijze van Milieudefensie, daar doet u ook niks mee, want bedrijven
uit de zware milieucategorie, die kan op dat Duivelseiland/ Krabbepolder en dat die
eigenlijk belemmeren dat daar windenergie gerealiseerd kan worden. Dat vinden wij
eigenlijk de omgekeerde wereld, want je zou juist van zware industrie verwachten als
tegenwicht en als compensatie, dat je juist wel de alternatieve energie moet omarmen.
Wij vinden toch dat daar wel iets mee moet gebeuren. Ook de zienswijze van de
landelijke commissie MER, waar ik eerder ook vragen over heb gesteld, maar die schijnt
altijd een advies te geven over natuur en dat gaat dan over een onderzoek - ja, je kunt
het misschien erg onbelangrijk vinden, maar naar vleermuizen en niet broedvogels, dat
dat verplicht is om dat te doen en dan geldt het over de gebieden Merwedezone en
Dordtse Kil 4. Althans, op dit moment. Nou, Merwedezone valt af, dus ik kan me
voorstellen datje daar geen onderzoek doet, maar Kil 4, daar komen vier molens en dan
zegt u: ja, die vijfde is afhankelijk van de bewoners daar, dus dan hoefje dat onderzoek
eigenlijk op dit moment helemaal niet te doen. Maar dat vinden wij een te afhankelijke
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houding. Dat onderzoek is verplicht en dat kun je net zo goed nu doen, want dan weet je
hoe de zaak ervoor staat. Dan kun je een beeld krijgen hoe dat zit met broedvogels en
vleermuizen. De stand van zaken is dat we eigenlijk vier windmolens hebben vastgesteld
en verder nog helemaal niks. Kortom, de PvdA wil dat u met een pragmatische,
innovatieve en soepele houding de mogelijkheden en de versnelling opzoekt om
windenergie binnen de gestelde termijn op ons eiland te realiseren en dat u naar
integrale oplossingen zoekt. Dit soort woorden komen we altijd tegen in de beleidsnota's;
dan vind ik, dan moet u dat ook nu in gang gaan zetten. Ga in gesprek met partijen en
bewoners in deze stad en vooral met het Havenbedrijf Rotterdam. Ons voorstel is ook om
het Havenbedrijf hier een keer uit te nodigen. Ze zijn hier al eerder geweest om hun visie
te presenteren, maar dan om in gesprek te gaan over de mogelijkheden van windenergie
ofwel andere vormen van energie. Wij vinden dat zij een taak hebben, ook in Dordrecht
om zich daarvoor in te zetten, want dat doen ze overal elders ook. Ook in Dordrecht, en
wij willen ook een reactie op de alternatieve Invelox. Ze zien er niet uit, dat ben ik met u
eens; anderen vinden windmolens er niet uitzien, maar het gaat om de effectiviteit en als
je daarmee iets kunt bereiken, dan staan wij daar voor open.
De voorzitter Dank u wel. Dan de heer Frantzen.
De heer Frantzen Wat de SP aangaat is voor ons de enige prioriteit dat we een
doelstelling hebben voor 2020. Dat het overlast zal veroorzaken, lelijk of niet lelijk is:
eind 1800 werd de trein ook als een grote bedreiging voor Nederland gezien. De koeien
zouden zure melk leveren en de kippen zouden van slag zijn. Dat is ook allemaal niet
waar, want ondertussen kunnen we niet meer buiten de trein. We vechten er zelfs voor.
Dus dat is een vergankelijk iets. Op den duur weten we niet beter meer. Dan staan die
dingen overal in Nederland. Grensoverschrijdend, gemeentelijke grenzen overschrijdende
overlast hebben we, als we zo dicht op mekaar wonen in deze omgeving van mekaar
allemaal. Wij hebben de stank van UniMills in Zwijndrecht en we hebben het risico van de
uitstoot van Dupont naar Sliedrecht toe. Dus wat dat aangaat zitten we erg dicht op
elkaar en zullen we altijd weleens wat van elkaar merken, maar uiteindelijk gaat het
erom dat we zo meteen verder moeten kunnen leven in een groenere wereld en daar
hebben we dit soort ingrepen gewoon voor nodig. Waar die windmolens komen, vind ik
niet zo belangrijk. Ik vind het eigenlijk belangrijker dat we aan de doelstellingen gaan
voldoen, uiteindelijk, in 2020.
De voorzitter Dank. De heer Burggraaf.
De heer Burggraaf Ja, voorzitter, ik zal het kort houden gezien de tijd, maar ik wil toch
in ieder geval even benadrukken, het zal geen verrassing zijn, dat de VVD niet een warm
enthousiast medestander is van windmolens. Maar ja, er is een opgave die moet worden
ingevuld richting de Provincie. Daar hebben we ook een aantal afspraken in het politiek
akkoord over staan, de vier windmolens in Kil 4. Dus ja, het noodzakelijke moet
gebeuren, maar verder geloven wij dat duurzame energie met andere technologieën veel
beter te bereiken is dan met de windmolens. Met die kritische blik zullen wij blijven
kijken naar de plannen hieromtrent.
De voorzitter Een vraag van de heer De Looze en ook van de heer Schurink. Eerst de
heer De Looze.
De heer De Looze Dank u wel, voorzitter. Meneer Burggraaf, wat vindt u er dan van als
ondernemers zelf komen met het idee om windmolens te plaatsen en dat dan niet lukt?
De heer Burggraaf Nou ja, als je over een bepaald middel van energieopwekking niet
enthousiast bent, dan kun je er beter gewoon duidelijk over zijn hoe je daar tegenaan
kijkt. Dus ja, daar zijn we niet enthousiast over als dat meer is dan de opgave die we
moeten invullen. Dan zou ik zeggen: zoek vooral naar andere alternatieven om het op te
vangen.
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De heer De Looze Dus u belemmert ondernemers om te doen wat ze willen?
De heer Burggraaf Ja, volgens mij maken we in de stad afspraken met elkaar over waar
bewegingsruimte is en als je daar maar duidelijk genoeg in bent en zo vroeg mogelijk in
het proces die duidelijkheid schept, dan hoefje ook mensen niet te belemmeren, denk ik.
De heer Oostenrijk Voorzitter? De heer Burggraaf geeft aan wat hij niet wil, maar ik
hoor nog allerminst wat hij dan wel wil om te voldoen aan onze taakopgave.
De heer Burggraaf Nou, volgens mij zijn we heel hard bezig met verschillend beleid als
zonneparken, zonnepanelen aanleggen, kijken of we duurzamer energieverbruik in de
parkeergarages....
De voorzitter De heer Schurink wil een nadere vraag stellen.
De heer Schurink Hoeveel voetbalvelden heeft u nog beschikbaar? We zijn nou toch met
de kleine subsidies bezig. Hoeveel voetbalvelden komen er vrij, denkt u?
De heer Burggraaf Kijk, ik denk dat het niet makkelijk is om die opgave te bereiken,
maar om dan maar te zeggen, we gaan de hele stad vol zetten met windmolens, ja, dat
is gewoon niet de smaak die wij zien zitten. Dus ja, dan moet er toch echt gezocht
worden naar andere oplossingen.
De heer Oostenrijk Maar, voorzitter, de heer Burggraaf kan toch niet beweren dat met
dit voorstel we de hele stad vol zetten met windmolens?
De voorzitter Dat weet de heer Burggraaf misschien.
De heer Burggraaf Er wordt aan mij gevraagd: hoe ziet u dan de oplossing om
duurzaamheid in de stad te bereiken? Nou ja, dat lijkt me duidelijk. Voor de VVD is dat
voor een deel via windmolens omdat we daar gewoon afspraken over hebben, maar voor
de rest van de ambitie toch vooral via andere wegen.
De voorzitter Oké. Wat mij betreft is dit debatje nu voldoende uitgewerkt. Dan gaat de
wethouder diverse vragen beantwoorden. Er is gesproken over het alternatief; hoe
belangrijk de hoogte is; welke rechten er ontleend kunnen worden aan deze visie. Er is
een paar keer gesproken over het braakliggende terrein en het initiatief; categorie 5
bedrijven en de zoekgebieden die buiten haken zijn geplaatst. Ik denk dat ik dan een
heel aantal onderwerpen genoemd heb. Aan u het woord.
Wethouder Van der Linden Dank u wel, voorzitter. Nou, een heleboel dingen zijn alweer
genoemd, net als in de vorige debatten die we hebben gevoerd. Ik begin toch even bij
die doelstelling. Dat werd net ook al wel duidelijk: een aantal jaren geleden hebben we
een hele ambitieuze doelstelling geformuleerd. In 2050 en ook in 2020 willen we al heel
ver zijn: 20 procent duurzame energie. Als je kijkt naar het hele palet wat wij inzetten en
dat gaat inderdaad van energiebesparing tot hele duurzame energieopwekking via zon,
via wind en alle andere dingen die we doen, dan is dat voor een middelgrote stad met
heel veel industrie serieus. We zijn echt op alle vlakken heel goed bezig.
Mevrouw Edenburg Voorzitter, mag ik een vraag stellen? Ik zou graag weleens wat
getalletjes van u willen zien, hoe dat er nou uitziet.
Wethouder Van der Linden Als u nog 2,8 seconden had gewacht, dan had ik gezegd dat
we binnen enkele weken een rapportage krijgen waar om is verzocht in het kader van de
motie Stapstenen naar 2050, vorig jaar een D66 motie. Die rapportage is nu in
voorbereiding. Net als u weet ook ik dat als wij niet veel meer gaan doen dan nu, dan
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gaan wij er niet komen. Nou en dan trek ik weleens een keer de vergelijking met
afvalscheiding en hoe we omgaan met het gebruiken van afval als grondstof. 35 jaar
geleden was het 1980; toen begonnen ook wij thuis met glas naar de glasbak brengen.
Dat was een innovatie, dat vonden we heel bijzonder. Nu is er niemand in deze zaal die
het in zijn hoofd haalt of zelfs maar zou kunnen verzinnen datje een glas, een glazen
potje ook bij het grofvuil kan gooien. Dit is een retorische vraag. Als u toch zegt, nee
hoor, dat doe ik nog steeds regelmatig, nou, dan, .... precies, zo is het. Dat is ook heel
terecht en ook heel logisch, maar 35 jaar terug was dat heel bijzonder. Nou, over 35 jaar
is het 2050 en net zoals we met afvalscheiding een heleboel dingen hebben ontdekt in de
loop van de afgelopen jaren van: dit kunnen we doen, daar kunnen we op letten, er komt
allerlei innovatie rond herwinning van grondstoffen, we gaan op een veel slimmere
manier met logistiek om, enzovoorts, zo zijn we ook nu bezig met op allerlei slimmere
manieren hetzij energie te besparen, hetzij energie te produceren. Wat ik zelf een
ontzettend leuke uitvinding vind, is die Invelox windturbine en het is hartstikke mooi. Ik
weet zeker, er komen er nog veel meer. Er komen ook kleine molens die je in je tuin kan
zetten; er komen een soort nokmolentjes. Allemaal prachtig. Waar zijn wij van als
gemeente, als overheid? Wij zijn van ruimtelijke besluitvorming. Besluitvorming van:
waar kan het wel, waar kan het niet en op basis van welke overwegingen? Daar hebben
we nu een aantal maanden discussie over gevoerd. We hebben onszelf ertoe verplicht
vanuit onze eigen doelstelling en omdat de provincie ons een vraag heeft gesteld, met
een aantal zoekgebieden. Die zoekgebieden hebben we bekeken; daar hebben we ons
ook op basis van al die aspecten een oordeel over gevormd. Dat heeft u ook bij de
stukken kunnen zien, de milieueffectrapportage en op basis daarvan komen we binnen
die zoekgebieden tot deze plekken. Dat is allemaal besproken in december. Wat voor
rechten kan ik daaraan ontlenen als ik een molen wil plaatsen?
Mevrouw Van der Vorm Voorzitter? U spreekt over die Invelox, over dat alternatief en
zegt: dat is allemaal prachtig en dat komt. De gemeente is niet alleen van goede
ruimtelijke ordening; is ook van zoeken naar een balans. Je wilt de
duurzaamheidsopgave, maar je wilt tegelijkertijd zoeken dat mensen niet teveel overlast
daarvan ondervinden. Als dit nou echt zo blijkt te zijn dat dit evenveel rendement biedt,
maar aan minstens de helft van de overlast een eind maakt - kan het dan niet zo zijn dat
deze structuurvisie gewoon ingehaald wordt door de techniek en moetje daar dan niet
naar luisteren?
Wethouder Van der Linden Dank u wel. Ik kom daar zo op terug. Ik maak hem even af
in de zin van: wat voor rechten kan ik eraan ontlenen, want dat was ook één van uw
vragen. De structuurvisie met wat eronder ligt, geeft inzicht in wat er kan en dat kan op
basis van wettelijke normen. Dus landschap en geluid zijn daar heel bepalende factoren
in. Daar voldoen wij aan de wettelijke normen die er zijn. Dat doen we ten opzichte van
onze eigen bewoners en ten opzichte van de bewoners in Zwijndrecht en ook in
Papendrecht, want die wettelijke normen maken geen onderscheid tussen de eilanden
waar we wonen. Of het daadwerkelijk zo zal zijn dat iemand een molen van 60, 70, 85,
90 of 100 meter plaatst, dat hangt van zijn eigen business case af. De toets die bij hetzij
een bestemmingsplanwijziging, hetzij een omgevingsvergunningaanvraag zal worden
gedaan is: past deze aanvraag binnen de kaders die zijn vastgesteld? Dat zijn de
maximale kaders. In de praktijk zullen soms hele andere keuzes worden gemaakt.
Waarbij het wel zo is in windmolenland, dat je meer wattages haalt uit wat hogere
molens. Als je overgaat op een andere techniek: misschien werkt het dan anders. Voor
zover ik weet is deze molen nog steeds niet te plaatsen in Nederland. Ik weet ook
helemaal niet wanneer het plaats gaat vinden. Ik weet trouwens dat er nog een aantal
andere ontwikkelingen zijn, technische ontwikkelingen die de komende jaren vast nog
heel veel andere ideeën gaan opleveren. Als die ideeën, die molens, die turbines,
efficiënter zijn, dan zullen investeerders ook gaan denken: nou ja, in plaats van zo'n
mast met wieken ga ik over op een schoorsteen met turbinebladen. Dat kan ook. Blijft
staan: volgens de wet- en regelgeving die we in dit land hebben rond wind kunnen wij
binnen de gebieden die we hebben bepaald, deze maxima toestaan. Vervolgens is het
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aan initiatiefnemers om met een voorstel te komen en dat voorstel zal worden getoetst.
Dan kom ik ook even op bijvoorbeeld de opmerking over natuur. Op dat moment zal
worden gekeken: oh, er is ook natuurwetgeving, we moeten kijken of, in dit geval de
vleermuizen, of dat past bij het voorstel wat er ligt. In de structuurvisie hoeven we daar
niet op in te gaan.
De voorzitter De heer Frantzen.
De heer Frantzen Bent u ook van plan om contact te houden met Goeree, met die test
case over die nieuwe turbinemolen?
Wethouder Van der Linden Dat ben ik zeker van plan, want ik ken daar een aantal
mensen die daar mee bezig zijn.
Mevrouw Van den Bergh Heel kort over die natuuropmerking, over datje een
onderzoek pas doet als er een aanvraag voor een windmolen ligt: maar dat gebied is
toch in beeld? Dus dan kun je toch gewoon nu, dan weet iedereen waar die aan toe is?
Wethouder Van der Linden In principe kan dat, maar het hoeft niet, bij een
structuurvisie. Het zal altijd zo zijn: op het moment datje een concreet voorstel hebt
moet je dat hele onderzoek weer doen, dus dan doe je eigenlijk dubbel werk. Dus dat is
niet nodig.
Mevrouw Van den Bergh [zonder mie]
Wethouder Van der Linden Ja, bij natuur wel. Alle aspecten die we nu in de
structuurvisie hebben bekeken waarvan we hebben gezegd: nou, maximaal moet dit
mogelijk zijn binnen dit gebied, die zul je weer meenemen in je omgevingsvergunning. Er
zijn een paar vragen gesteld ook over een paar specifieke locaties. Kijk, als het gaat om
het gebied van de zeehaven: dat is een drukbezet gebied. Op een aantal plekken heb je
te maken met radardekking, op een aantal plekken heb je te maken met oever. Je hebt
ook te maken met de Prins Willem Alexanderkade. Daar is nu door het Havenbedrijf voor
enkele tientallen miljoenen in geïnvesteerd in de verwachting datje dat gebied kan laten
renderen op één of andere wijze. Als je daar nu een molen plaatst, dan kunnen een
aantal andere dingen niet gebeuren. Nou, natuurlijk hebben wij het overleg met het
Havenbedrijf gehad over het hele Westelijke Dordtse Oevergebied, het havengebied en
ook de PWA-kade. Nou, die heeft een logistieke bestemming. Specifiek op het
projectvoorstel van één van de initiatiefnemers: we hebben daar een hele strenge
risicocontour en dat is omdat, je wilt niet het risico van een wiekafval, wat dan doorslaat
naar het chemisch complex aan de overkant. Dus dat ga je strenger dan op veel andere
plekken, want daar staat geen chemie, ga je dat hanteren. Vandaar dat we in goed
overleg met de betreffende initiatiefnemer hebben geconstateerd: wat jullie nu willen,
dat kan niet. Je kunt wel op je terrein iets verder van de waterkant af iets doen. Daar zei
het bedrijf zelf: maar dat willen we nu niet. Nou, dat is prima, maar je moet alle
belangen die er zijn en ook alle uitgangspunten die je moet hanteren, wel meenemen.
Mevrouw Van den Bergh Voorzitter, zou dan zo'n Invelox die dus ingekapseld zit, die
kan geen wiekjes verliezen, zou dat wel in aanmerking komen?
De voorzitter De wethouder.
Wethouder Van der Linden Dat weet ik niet, want ik weet niet precies wat voor eisen er
verder aan die specifieke Invelox worden gesteld. Ik kan me wel voorstellen, kijk, je kunt
wel een lagere molen plaatsen, want dan heb je een andere contour. Maar een lagere
molen heeft weer een ander investeringsplaatje en een ander opbrengstenplaatje, want
de subsidies gaan ook vooral naar hogere molens. Maar natuurlijk, wat wil je doen? Dat
is ruimtelijke besluitvorming plegen op basis waarvan initiatiefnemers zich kunnen
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melden. Nou, binnen die context kan er van alles gebeuren. Even kijken, ik heb heel veel
dingen al gehad.
De heer Oostenrijk Voorzitter? Toch nog een vraag over hetgeen de wethouder net
gezegd heeft en daar heb ik ook al wat vragen over gesteld: over de relatie tussen
hoogte en opbrengst. Is de wethouder het met ons eens dat de opbrengst in feite het
uitgangspunt moet zijn voor de taakinvulling, waarbij er flexibiliteit is ten aanzien van
hoe dan de technische invulling plaats gaat vinden?
De voorzitter Dat lijkt me een heldere vraag. De wethouder.
Wethouder Van der Linden Ja. Twee keer ja. Ja, het is ook helder hè? Dan kan ik
gewoon stoppen.
De voorzitter Ja. Precies.
Wethouder Van der Linden Ik leer zoveel van de voorzitter.
De voorzitter Ja, dat geeft niet. Zal ik ook nog helpen met de onderwerpen die u nog
niet heeft benoemd? Volgens mij betreft dat de zoekgebieden die nu buiten het plan
vallen en wellicht zou u nog wat kunnen zeggen over categorie 5 bedrijven.
Wethouder Van der Linden Ja, dat kan ik zeker. We nemen nu een besluit over
windenergie, de structuurvisie wind. We hebben een aantal jaren geleden al een besluit
genomen over de bestemming van het gebied. Het gebied is geschikt en bestemd voor
categorie 5 bedrijven. De structuurvisie gaat daar niet over. Dus u kunt allemaal
opvattingen hebben over wat we willen in een woonwijk, of wat we willen in een
categorie 5 gebied: we hebben daar bestemmingen aan toegekend. In een woonwijk
plaatsen we ook geen windmolens, want wonen verhoudt zich heel slecht met
windmolens. In een categorie 5 gebied waar bedrijfsontwikkeling plaatsvindt met ofwel
chemie ofwel andere complexe techniek, past ook relatief wat minder wind, in veel
gevallen. Daar heeft het mee te doen en als u een ander besluit wilt over de bestemming
van het gebied, dan kan dat ook, maar dat is niet het onderwerp van besluitvorming dat
we vanavond doen. Dan ben ik de laatste vraag vergeten, voorzitter. Zoekgebieden
buiten. Ja. Daar was ik al op ingegaan. We hebben onszelf verplicht tot een inspanning
om te kijken binnen de vier zoekgebieden van de provincie; daar hangt ook een getal
aan vast van 10 tot 20 megawatt. Megawatts, dat is waar je naar kijkt. Binnen die
zoekgebieden zijn we aan het kijken gegaan en dat hebben we nu afgerond.
Mevrouw Van der Vorm Voorzitter? Ik had nog een vraag over Zwijndrecht: waarom de
zienswijzen die zijn ingediend niet hebben geleid tot een andere overweging op basis van
hoogte. Want u zegt: ze kunnen niet verder naar het oosten, maar ze kunnen wel kleiner
en waarom u niet die keus heeft gemaakt, maar heeft gezegd, we gaan u niet tegemoet
komen?
Wethouder Van der Linden Dat is heel simpel. Met de getallen die we nu in ons hoofd
hebben, met het wattage wat kan met de hoogte die dat oplevert, voldoen we aan de
wettelijke eisen die er zijn en daar voldoen we zelfs vrij ruim aan. Dus er is en dat klinkt
dan zoals het is: er is geen reden om te zeggen, weet je wat, we gaan de helft er
afhalen. Natuurlijk zie ook ik dat een kleinere molen een ander effect heeft op het
landschap. Dus du moment dat zich andere technieken aandienen die misschien ook
efficiënter zijn, want hoog bouwen is niet leuk, hoog bouwen kost ook veel zwaardere
fundamenten, je moet hele andere hijs- en tiltechnieken hanteren - ja, dat is voor een
investeerder ook een hoop werk. Dus als die techniek verder komt en binnen enkele
jaren zulke oplossingen als zo'n Invelox of nog andere types er zijn, dan zal er misschien
een ontwikkeling plaatsvinden waardoor je weer hele andere molens krijgt. Natuurlijk, ja.

36

De voorzitter De heer Schurink nog.
De heer Schurink Ik heb nog een vraag aan de wethouder. Over die twee gebieden die
buiten haken zijn geplaatst. Ik lees ook in de oplegbrief voor de structuurschets, daar
wordt even genoemd - of in de beantwoording van de zienswijze, daar staat het, dat die
twee gebieden, de Merwedezone en Dordtse Kil: hoe waarschijnlijk acht de wethouder
het dat als het tegen 2020 loopt, zeg maar over twee jaar, dat de Provincie het gaat
bekijken en zegt van: goh, nu gaan wij het heft overnemen, wij gaan naar die twee
gebieden kijken? Dan bent u het roer kwijt, eigenlijk. Hoe waarschijnlijk acht u dat?
Wethouder Van der Linden Ik snap uw vraag. Kijk, er is een windopgave in het land en
ook in onze provincie, waar nog heel veel aan te doen valt. Ik heb al eerder gezegd in
december: wij hebben gekeken naar wat wij van plan zijn. Wij hebben een opgave die
ook lastig is, maar we hebben onze agenda gevoerd. Daar komt bij dat de Provincie ons
iets gevraagd heeft. Met wat we nu doen, voldoen we aan de vraag van de Provincie. Ik
sluit helemaal niet uit dat we in dit land een debat krijgen over niet zoveel, maar nog
twee of drie keer zoveel wind. Ja, dan gaan ook wij weer gevraagd worden: kun je nog
eens kijken? Ik vind wel en de Provincie weet dat ook: wij hebben gedaan wat wij zelf
belangrijk vinden. U vindt het karig, een aantal anderen vindt het teveel; dat is het debat
wat we lokaal hebben en daar zie ik heel veel verschil van opvatting over. Dat is nou
eenmaal zo met wind. Daarmee voldoen we ook aan de vraag van de Provincie, op een
goede manier. Er zijn ook gemeentes waar dat niet zo is, constateer ik dan en dat ziet de
Provincie ook.
De voorzitter Dank. Dan mevrouw Van den Bergh.
Mevrouw Van den Bergh Ik heb geen antwoord gehoord op de locatie A16 en een
boerenbedrijf. Trouwens, de Provincie geeft wel zeker aan in de zienswijze dat ze de
eigenstandige afweging hanteert en dat ze wel degelijk kunnen ingrijpen.
De voorzitter De wethouder. Maar de A16 is volgens mij één van die andere locaties,
maar goed, u heeft het woord.
Wethouder Van der Linden Nou kijk, de zoekgebieden waren Merwedezone en de hele
westelijke Dordtse kant. Niet de A16. Iets anders is dat de Provincie zich het recht
voorbehoudt om een eigenstandige positie in te nemen. Nou, dat is prima. Alleen, dan
komt de vraag aan de orde: beste Provincie wat heeft u ons gevraagd - 10 tot 20
megawatt, dat zien wij dat dat kan. De Provincie heeft wel tegen mij gezegd, hé, het
verbaast ons wel een beetje dat die Merwedezone niks kan. Nou, dan pakken we het stuk
erbij en dan laten we zien: ja, daar zit een chemisch bedrijf met een hele hoge
risicocontour. Daar zitten ontzettend veel bewoners, er zitten hoogspanningslijnen, er
zitten andere gebieden in de grond waardoor het gewoon niet kan. Nou, dan kun je
teleurgesteld zijn en dat is prima, maar het kan niet. Of met heel veel passen en meten
zou je ergens een klein dingetje kunnen plaatsen. Niet realistisch.
De voorzitter Dan misschien nog even de boeren.
Mevrouw Van den Bergh Ik wou nog even zeggen die A16 was niet vanuit de Provincie,
maar die is vanuit de PvdA en andere partijen voorgedragen en daar horen wij geen
reactie op.
Wethouder Van der Linden Daar hebben we al eerder van gezegd: die nemen we nu
niet mee. Want in de aanloop is al gezegd: wij kijken naar vier zoekgebieden. Daar
hebben we in december het debat over gevoerd en binnen die vier zoekgebieden hebben
we locaties bepaald.
Mevrouw Van den Bergh Je kan er toch eentje bij doen?
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Wethouder Van der Linden Nou ja, dan moet je dus helemaal overnieuw beginnen met
allerlei dingetjes, onderzoek enzovoorts en dan ben je weer een aantal jaren verder. Kijk,
u vroeg van: hoe kunnen we versnellen? De beste manier om te versnellen, of althans te
doen wat ons gevraagd is, is een besluit te nemen. Dat is wat nodig is om verder te
komen.
De voorzitter Mevrouw Edenburg.
Mevrouw Edenburg Ja, ik had nog even een vraag over de bewoners van de
Rijksstraatweg.
Wethouder Van der Linden Een structuurvisie biedt geen titel om planschadeclaims in te
dienen, maar een bestemmingsplan wel. Nou, bij Kil 4 zit nu een bestemmingsplan en
volgens mij loopt dat dus. Daar kun je nu dus wel planschadeclaims op indienen.
Mevrouw Edenburg Dat loopt nu?
Wethouder Van der Linden Dat is onderweg. Ja.
De voorzitter Oké. Dan brengt mij dat tot de vraag wat wij verder met dit stuk doen.
Kan het als hamerstuk naar de raad? Ik zie geknik. Dan besluiten wij dat dit als
hamerstuk naar de raad kan van 10 mei. Aldus besloten.
7. RAADSIN FORMATIE BRIEF INZAKE STARTMEMO STAD IN BEWEGING
De voorzitter Dan hebben wij nog een kwartier om ons te buigen over de startmemo
Stad in beweging. Misschien kunnen we wel op zijn minst de bespreking starten en dan
even ook focussen op de procedurele kant van de zaak. Wat willen we hiermee? Geven
we het college nog bepaalde opdrachten mee? Dat soort vraagstukken. Is dat een plan?
Wethouder Van der Linden Nou, kijk, wij wilden u aan de voorkant meenemen in de
gedachtegang van: wij gaan een mobiliteitsplan opstellen. Ik weet dat u met zijn allen
opvattingen heeft, of gaat ontwikkelen over bereikbaarheid binnenstad, onderscheid
maken tussen autoverkeer, fietsverkeer, hoe gaan we om met OV enzovoorts. Om het
kort te doen, kunnen wij ook vaststellen dat wij hiermee aan de slag gaan; dat wij de
activiteiten gaan beleggen die benoemd zijn en dat u daar natuurlijk bij uitnodigen en
betrekken.
De voorzitter De heer Puik.
De heer Puik Ik heb aan het begin van de vergadering tijdens het agendadeel
aangegeven dat volgens mij in het voorblad van dit onderwerp stond dat er een
raadsvoorstel over dit onderwerp zou komen. Nu spreken we over een
raadsinformatiebrief. Van mij mag het allemaal, maar het lijkt me toch handig als we ons
aan onze eigen afspraken houden.
De heer Tiebosch Ja, voorzitter. Ik zou echt willen voorstellen: laten we nou gewoon
kaders meegeven. Dan kunnen we daarna, want dat hebben we nog niet kunnen doen,
kunnen we altijd nog als het gaat over, moet dit nou een raadsbesluit worden, dat lijkt
me dan niet zo ingewikkeld om dat er dan van te maken. Laten we nou geen tijd
verliezen om in ieder geval over die inhoud zaken mee te geven.
De voorzitter Dat roept wel de vraag op bij mij: ziet u het zitten om dit kwartier nog te
vullen met die kaders? Of zegt u van: dat vind ik te kort voor dit stuk? Want dat is dan
wel de vraag die aan de orde is.
Mevrouw Edenburg Dat vind ik te kort, want ik heb een hele waslijst.
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De voorzitter Ik hoor hier 'te kort'. Ik weet wel dat als we het verdagen, wat natuurlijk
kan, dat de kans dan wel groot is dat het over de zomerperiode heen gaat. Dat heeft de
griffie mij verteld. Wij gaan zelf over onze agendering. Dat is zo, maar dat geef ik dan
mee. Volgende week spreken we over de agendering van diverse stukken. Daar moeten
we ons dan wel van bewust zijn. De heer Oostenrijk.
De heer Oostenrijk Voorzitter, het kan natuurlijk niet zo zijn dat we gaan praten over
een evaluatie van een mobiliteitsplan uit 2014 en dat we dan ook nog de ruimte nemen
om dat tot na de zomer te verhuizen.
De voorzitter Ik zeg alleen dat wij zelf anders kunnen beslissen, maar dat er al zoveel
op onze agenda's staat dat het kan zijn dat dat de consequentie is. Maar daar gaan we
zelf over. De heer Nederhof.
De heer Nederhof Even aanvullend op wat meneer Oostenrijk net zegt. Want dat was
mij ook al opgevallen, de gegevens komen uit 2012 en 2013 en ik zou dan toch, als we
dan toch over de zomer heengaan, dat dan ook tot en met 2015 ... vooral de relevante
gegevens die erin staan. Want de afgelopen drie jaar is er heel veel gebeurd qua
mobiliteit; zeker qua bezoekers naar onze stad en zo. Dus dat zou ik nog graag mee
willen geven. Er staat ook ergens nog 'er is aandacht voor voetgangers'. Ik zou daar toch
wel ietsje meer van willen. Hele verhalen over alles, maar ...
De voorzitter Misschien kan de wethouder nog wel reageren op die gegevens. Dat vind
ik dan meer een procedurele kwestie, maar voor het andere stel ik voor dat we meer tijd
inruimen. Dan gaan we gewoon kijken wanneer dat kan. Ik weet niet of de wethouder
iets kan zeggen over de gegevens die betrokken zijn bij dit stuk?
Wethouder Van der Linden Dat is natuurlijk een echte evaluatie geweest, uit 2014 met
cijfers van een jaar eerder en verder. We hebben natuurlijk heus nog wel veel meer
cijfers. Ik kan zo gauw even niet formuleren of we hier zeg maar nog twee jaar bij
kunnen plussen, want niet alles wordt periodiek verzameld, maar we hebben natuurlijk
wel meer cijfers over hoe goed er geparkeerd wordt, waar fietsen worden gestolen,
klachten over bereikbaarheid binnenstad enzovoort. Natuurlijk, die zijn er en
voetgangers ook.
De voorzitter Wat mij betreft ronden we dit af. Volgende week bespreken we de
agenda's van deze commissie. Laten we volgende week ook dit element expliciet aan de
orde laten komen, wanneer we dat dan inplannen en er dan zo weinig, zou ik haast
zeggen, omheen plannen dat we in ieder geval voldoende tijd hebben voor een
inhoudelijke bespreking.
De heer Oostenrijk Voorzitter, want ook het tijdspad komt daarmee compleet in het
gedrang. Want dat zou betekenen, als dat tijdspad ook opschuift, dat we pas in 2017
over een nieuw beleid gaan praten. Nou, dat kan niet zo zijn.
De voorzitter Daarom doe ik dus nu dit voorstel, zodat we volgende week al kunnen
besluiten wanneer we dit bespreken. Dat kan dus snel, als we dat met elkaar beslissen.
De heer Frantzen.
De heer Frantzen Omdat het in de agendering staat wil ik weten of dat er nog relevante
dingen in verband met het intercity dossier zijn.
De voorzitter Dat staat in de aankondiging bij dit stuk.
Wethouder Van der Linden Nee. We hebben wel vandaag een rib vastgesteld over wat
we hebben gedaan, waar u allemaal op allerlei manieren bij betrokken bent geweest met
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betrekking tot de intercitystatus. Dus die rib waar ook een keer om gevraagd is, die komt
er aan, maar er zijn op het dossier zelf nu nog geen nieuwe ontwikkelingen te melden.
De voorzitter Dank. Wat mij betreft hebben we nu een helder besluit. Ik dank ook het
ambtelijk apparaat die tot dit heuglijke moment heeft zitten wachten, maar goed, zo
gaan die dingen soms.
8. RONDVRAAG
De voorzitter Is er iemand die iets heeft voor de rondvraag?
9. SLUITING
De voorzitter Zo niet, dan sluiten we deze vergadering en gaan we volgende week
verder. Goedenavond.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 10 mei 2016.
De griffier,

De voorzitter,
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