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RAADSINFORMATIE inzake stand van zaken Maasterras

Op 10februari respectievelijk 17februari jl. presenteerde de stuurgroep
Maasterras haar optimalisatieadvies Maasterras - in concept - achtereenvolgens
aan de colleges van Dordrecht en Zwijndrecht. Dit advies is het resultaat van
onderzoek, in samenwerking met bureau Khandekar, naar planoptimalisatie in
het zgn. kerngebied van het Maasterras, bestaande uit de deelgebieden
Weeskinderendijk in Dordrecht en Chemproha, Middengebied en Corridor in
Zwijndrecht.
Met behoud van het beoogde ambitie- en kwaliteitsniveau is per deelgebied
meer inzicht tot stand gebracht met betrekking tot financiële kaders waarbinnen
de ontwikkeling tot stand kan worden gebracht. Beide colleges zijn gevraagd om
enkele richtinggevende uitspraken ter voorbereiding op het opstellen van de
concept structuurvisie, grondexploitatie en ontwikkelstrategie.
Het Dordts college isvan mening dat de voorgestelde programmering en
strategische fasering van het Weeskinderendijkgebied getoetst dient te worden
aan de visie van de in het gebied gevestigde professionele marktpartijen en
andere publieke en private partijen. Met deze aanpak wordt beoogd de concept
structuurvisie op te kunnen stellen vanuit door markt en overheid gedragen
uitgangspunten en ontwikkelstrategie.
Belangrijk onderdeel van de strategische fasering is het uitplaatsen van het
spooremplacement en het aanleggen van een nieuwe afrit in de vorm van een
haarspeld, aansluitend op de Dokweg.Voor de dekking van de daarvoor
benodigde kosten zal externe financiering nodig zijn waartoe de mogelijkheden
zullen worden verkend.Tevens wordt deterugval-variant getoetst, waarbij de
huidige afrit van de brug in gebruik blijft. De uitvoering van de infrastructurele
ingrepen kan gefaseerd plaatsvinden. Degevolgen van gefaseerde uitvoering in
relatie tot het opbrengend vermogen van de ontwikkeling zullen voor beide
varianten worden onderzocht.
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Extra aandacht zal worden besteed aan afstemming van het beoogde
programma met andere (grote) projecten in de regio en een geactualiseerd
onderzoek naar de marktbehoefte in het licht van de huidige financiële crisis.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en Wethouders
de secretarie
de burgemeester

RJ.G. Bandel
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