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RAADSINFORMATIE

Contactpersoon

inzake de kansen van het stationsgebied

Dordt Centraal Station

Samenvatting
Voor de economische positie van de regio en Dordrecht binnen de zuidwestvleugel
is een optimaal vestigingsklimaat en daarmee een goede aansluiting op het
steden netwerk in de Randstad en richting Brabant van essentieel belang. Om te
komen tot een impuls voor de bereikbaarheid per openbaar vervoer, het
ruimtelijk programma in de directe omgeving van het station en de ruimtelijke
kwaliteit in dit gebied is een geïntegreerde aanpak vereist. Op dit moment zijn er
verschillende initiatieven die elkaar kunnen versterken. Met deze
raadsinformatiebrief wordt uw raad geïnformeerd over de samenhang van deze
initiatieven en de wijze waarop deze initiatieven verder uitgewerkt worden.

Inleiding
Recent zien we een vernieuwde belangstelling voor de omgeving van station
Dordrecht Centraal. Ervaringen elders laten zien dat knooppuntontwikkeling zowel de
knoopwaarde (programma) als de ruimtelijke kwaliteit en de vervoerswaarde
(verbindingen) versterkt volgens het principe van het Transit Oriented Development
(TOD)1.

Potentie
Station Dordrecht Centraal heeft de potentie om zich te ontwikkelen tot een sterkere
OV-knoop. In de aanloop naar een Zuidvleugelvisie op het openbaar vervoer in 2040
wordt station Dordrecht en haar omgeving aangeduid als de enige OV-knoop tussen
de Metropoolregio's Rotterdam en Breda. Het stationsgebied heeft nu nog een

versnipperd karakter. In de visie wordt gesteld dat opwaardering/ ontwikkeling van
het gebied tot een duidelijke knoop voorwaarde is voor een sterke regio.
Dit betekent vervoerskundig gezien een knoop met aansluiting op verschillende
vervoersmodaliteiten: het landelijk (IC -)spoornetwerk, regiospoor, regionaal en
lokaal busvervoer, taxivervoer goede aansluitingen op het fietsnetwerk en indirect (te
voet of met de (0V -)fiets) op de waterbus.

1 Het proces en de dynamiek, waarbij ruimtelijke, programmatische en vervoerkwaliteiten

elkaar versterken, staat in de theorie bekend als Transit-Oriented development (TOD). Dit is
een openbaar vervoer- en ruimtelijke ordening -concept waarbij infrastructuur en ruimtelijke
inrichting op het gebied van zowel planvorming, financiering en exploitatie geïntegreerd
worden aangepakt. Het openbaar vervoerssysteem wordt hierbij als de ruggengraat en
aanjager van de stedelijke ontwikkeling gezien. TOD kan worden samengevat als een

regionaal netwerk van rond haltes van hoogwaardig openbaar vervoer gecentreerde
leefomgevingen, gekarakteriseerd door hogere bebouwingdichtheden, gemengde functies en
een menselijke maat.
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Programmatisch gezien betekent dit een stationsgebied met kwalitatief
hoogwaardige/intercityaansluiting-waardige voorzieningen voor de komende en
gaande forens en bezoeker.
Ruimtelijk gezien is sprake van een gebied dat uitstraalt "u bent welkom"; een
uitnodigende en goed ingerichte stationsomgeving met mogelijkheden tot ontmoeten
en verblijven, laatste inkopen doen, aantrekkelijke routes naar de binnenstad en het
heronwikkelingsgebied Spuiboulevard, alsmede naar de zuidelijk gelegen
woonwijken.
Ook vanuit de regio wordt het belang van de ontwikkeling van het stationsgebied
onderkend. Daarom is upgrading van dit gebied in de bestuursovereenkomst tussen
de Provincie Zuid-Holland en de Drechtsteden als een belangrijke opgave aangemerkt
om te komen tot versterking van de regio in het algemeen en een bijdrage te leveren
aan de ontwikkeling tot Maritieme Topregio in het bijzonder.
Ook aan versterking van de toeristische ontsluiting van de Drechtsteden met de
historische binnenstad, de Biesbosch en Kinderdijk (met fiets en waterbus), wordt
met de upgrading van de OV-knoop een bijdrage geleverd.

Initiatieven / ontwikkelingen
Rond station Dordrecht is een aantal initiatieven/ontwikkelingen gaande die kunnen
bijdragen aan de versterking van de knoopfunctie van dit gebied. Hieronder worden
deze initiatieven/ontwikkelingen beschreven.

Stationsomgeving; Stedenbaan, Alliantiegesprekken
Eind 2014 is vanuit Stedenbaan het initiatief gekomen om onder leiding van een
extern bureau "het NOORDZUIDEN" met stakeholders alliantiegesprekken te
organiseren. Het doel van deze alliantiegesprekken is om samen met
belanghebbenden de kansen voor verbetering van de economische betekenis van het
station en de stationsomgeving, meer programma en meer reizigers, en daarmee de
mogelijke verbetering van de intercitykwaliteit te verkennen. Ook de inbedding van
het stationsgebied in het stedelijk weefsel is een punt van aandacht.
De gemeente heeft als één van de betrokken partijen deelgenomen aan de
gesprekken.

In het eerste alliantiegesprek, met 16 betrokken partijen in januari 2015, zijn
kwesties, plannen en initiatieven in het stationsgebied geïnventariseerd en zijn de
kansen op samenwerking bij de ontwikkeling van dit gebied verkend. De volgende
zes belangrijkste kwesties zijn benoemd:
1. spoorveiligheid;
2. sociale (on)veiligheid aan de zuidzijde van het station en routes naar de zuidzijde
3.
4.
5.
6.

van het station;
verbindingen: noord -zuid routes (auto maar zeker ook voor de fiets);
parkeerdruk aan de zuidzijde (auto en fiets);
het stationsgebouw als verblijfsplek;
verbinding station - centrum (verblijfskwaliteit en uitstraling).

De meeste kwesties hebben betrekking op de zuidzijde van het station en het
stationsgebouw. Als voorbereiding op het tweede alliantiegesprek is daarom een
aantal ateliers georganiseerd rond de problematiek aan de zuidzijde van het station.
Ook de inter -wijkverbinding noord -zuid en het stationsgebouw zijn hierbij aan de
orde gesteld. Samen met betrokken partijen NS, ProRail, de provincie Zuid-Holland,
Stedenbaan, Trivire, Woonbron, NMC Weizigt, Het Spectrum, Livable, studenten die
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in Thureborgh wonen en de Fietsersbond, zijn onder leiding van het NOORDZUIDEN
oplossingsrichtingen verkend en scenario's geschetst.
Uiteindelijk is met de betrokken partijen, als stip op de horizon, een voorkeursmodel
voor de ontwikkeling van het stationsgebied opgesteld. Het proces van
alliantievorming en de ontwikkeling van het voorkeursmodel is in een Koersnota
beschreven. De Koersnota is als bijlage 1 bij deze raadsinformatiebrief gevoegd. Het
voorkeursmodel dient als raamwerk voor de ontwikkeling van dit gebied.
Voor de centrumroute (kwestie 6: verbinding van station naar binnenstad) is door
Dordrecht Marketing en Dudok Projectontwikkeling in samenspraak met het
NOORDZUIDEN en de gemeente een atelier georganiseerd. Het doel hiervan was om
na te denken over mogelijke korte- en langetermijnoplossingen om, als vervolg op de
eerder uitgevoerde herinrichtingsplannen, de centrumroute aantrekkelijker te maken.
In bijlage 2 zijn de bevindingen uit dit atelier terug te vinden.
Eind februari 2016 is met vertegenwoordigers van verschillende partijen een schouw
gehouden in de stationsomgeving en op de centrumroute. Het doel van de brede
schouw was om tot een lijst met mogelijk op korte termijn te realiseren
verbeterpunten te komen. In bijlage 3 is een verslag van de brede schouw terug te
vinden.
De problematiek rond de spoorveiligheid hangt in hoge mate samen met nationaal
economisch belang. De problematiek heeft zeker zijn weerslag op het gebied langs
het spoor, maar staat elders op de agenda. Op het dossier spoorveiligheid is dan ook
in het kader van de alliantiegesprekken geen actie ondernomen.
In de alliantiegesprekken en de daaropvolgende werkateliers is de wateroverlast in
het Weizigtpark aan de orde gesteld. De wateroverlast is weliswaar niet als een van
de zes belangrijkste kwesties benoemd, maar wel meegenomen in de Koersnota. Ook
tijdens de brede schouw was het probleem duidelijk zichtbaar. Stadsbeheer heeft
opdracht om op korte termijn een (nood)oplossing te zoeken om de ergste
wateroverlast aan te pakken.

Gebiedsontwikkeling Spuiboulevard
De Spuiboulevard is dé toplocatie voor kantoren in de Drechtsteden. Het gebied ligt
in de nabijheid van het Centraal Station en dicht tegen de monumentale binnenstad,
ingrediënten van groot belang voor de moderne kenniswerker. Niettemin kent het
gebied de laatste jaren groeiende leegstand. Om deze ontwikkeling te keren is een
transformatie gewenst. De te grote voorraad kantoren dient gesaneerd,
geconcentreerd en verduurzaamd te worden om daarmee beter aan te kunnen sluiten
op de behoefte. De beoogde concentratie van kantoren wordt gesitueerd ten oosten
van de Spuiweg. Locaties ten westen van de Spuiweg die hiermee vrijkomen kunnen
herontwikkeld worden tot aantrekkelijke woonmilieus.
Uw raad heeft op 10 mei 2016 (zaaknummer 1684423) de ontwikkelvisie
Spuiboulevard vastgesteld.
Enerzijds is een goede bereikbaarheid per openbaar vervoer essentieel voor de
herontwikkelingskansen van een dergelijk gebied, anderzijds levert dit gebied in zijn
nieuwe vorm extra reizigerspotentieel voor het openbaar vervoer en vergroot
daarmee de noodzaak en het draagvlak voor upgrading van de het OV-knooppunt
station Dordrecht Centraal.
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Upgrading vervoerskwaliteit (intercitvkwaliteit en DAV concessie)
Zoals eerder geschetst, bestaat er een sterke wisselwerking tussen een kwalitatief
hoogwaardig programma, de ruimtelijke kwaliteit en de vervoerskwaliteit. Rond de
vervoerskwaliteit zijn de volgende ontwikkelingen van belang:
- Goede intercityverbindingen:

Over de stand van zaken rond de intercityverbindingen hebben wij op 19 april
2016 (kenmerk SO/1616083) een raadsinformatiebrief naar uw raad verzonden. In
deze raadsinformatiebrief wordt geschetst dat er sprake is van een tijdelijke
oplossing, maar dat samen met partners (Rijk, provincies, West Brabant en NS)
gewerkt wordt aan een toekomstvaste invulling van de intercityverbindingen.
- Aanbesteding Merwede-Lingelijn, DAV concessie en studie R -net:
Parallel aan inzet op intercitykwaliteit wordt in nauwe samenwerking met de
provincie Zuid-Holland de aanbesteding van de Merwede Lingelijn en het
busvervoer in de Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (DAV)
voorbereid. In deze voorbereiding wordt ook gestudeerd op een nieuwe Randstadnet corridor (R -net) van Dordrecht CS richting Rotterdam. De resultaten van deze
studie worden geïmplementeerd in de aanbesteding van de DAV concessie.
Citydeals

Een aantal gemeenten, waaronder de gemeente Dordrecht, heeft met de minister van
I&M en een aantal publieke en private samenwerkingspartners in het kader van
"Agenda van de Stad" een aantal relevante City Deals gesloten, te weten de City Deal
"Klimaatadaptatie", de City Deal "Binnenstedelijk bouwen en transformatie" en de
City deal "Waarden van groen en blauw in de stad". Bij de aanpak van het
stationsgebied zal zoveel mogelijk invulling worden gegeven aan deze City Deals.
Het Weizigtpark, met de genoemde wateroverlast, is in een van de "werksporen" van
de City Deal "Klimaatadaptatie" als pilotproject opgevoerd.

Doelstelling
De doelstelling van dit project is dat station Dordrecht en omgeving zich ontwikkelt
tot een volwaardige vervoersknoop op regionaal niveau, goed ingebed in het stedelijk
weefsel, zodat dit knooppunt een volwaardige plek kan innemen tussen de
metropoolregio Rotterdam en Brabant.

Deze doelstelling kan alleen worden bereikt als de initiatieven in samenhang worden
ontwikkeld, zodat zij elkaar kunnen versterken. Wanneer station Dordrecht en
omgeving zich ontwikkelt tot een volwaardige knoop zal dit een impuls geven aan de
regio, de Binnenstad, de Schil, en Krispijn.

Stand van zaken/de feiten
De in deze raadsinformatiebrief gepresenteerde vervolgacties hebben betrekking op
de stationsomgeving (inclusief het Weizigtpark) en de centrumroute. Voorstellen
met betrekking tot de gebiedsontwikkeling Spuiboulevard en de upgrading van de
vervoerskwaliteit zijn en/of worden uw raad in separate raadsvoorstellen
voorgelegd. Ook mogelijke voorstellen voor eventuele aanpassing van de
centrumroute die voortkomen uit, dan wel samenhangen met de
gebiedsontwikkeling rond het station, de Spuiboulevard en de upgrading van de
vervoerskwaliteit zullen separaat aan u worden voorgelegd.
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Vervolgactie 1: een integraal plan voor de zuidzijde van het station
Voor de stationsomgeving is onder leiding van bureau Het Noordzuiden samen met
stakeholders een voorkeursmodel ontwikkeld. Dit voorkeursmodel is in de Koersnota
beschreven. De Koersnota zal op onderdelen verder moeten worden uitgewerkt.
Allereerst zal op korte termijn een integraal plan voor de herinrichting van het
Weizigtpark worden opgesteld. Dit is een landschappelijk -stedenbouwkundige opgave
waarbij het "voorkeursmodel" uit de Koersnota verder wordt uitgewerkt om als reëel
kader voor de uitwerking van verschillende deelplannen in het park te kunnen dienen.
De gemeente neemt hiervoor het initiatief, neemt de coördinatie op zich en betrekt
hierbij, naast de alliantiepartners, ook andere partijen zoals bewoners, gebruikers en
onderwijsinstellingen.
Het plan moet voorzien in:
betere routes naar en zicht op de zuidzijde van het station;
betere fietsenstallingsmogelijkheden;
upgrading van de zuidelijke entree van het station;
de mogelijkheid voor het maken van een inter -wijkverbinding voor fiets en
voetganger los van het reizigersdomein.
verbetering van de sociale (on)veiligheid;
het oplossen van de wateroverlast in dit gebied.
De uitvoering van deze plannen zal vanaf 2017 in coproductie met andere
belanghebbenden plaats vinden. Een voorbeeld hiervan is de concrete aanpak van
het fietsparkeerprobleem. Uw raad heeft voor deze aanpak met een raadsbesluit van
29 september 2015, zaaknummer 1550745 een cofinanciering van C 495.000,beschikbaar gesteld. ProRail en de Provincie Zuid-Holland leveren hiervoor ook een
substantiële bijdrage.

Vervolgactie 2: een integraal plan voor het stationsgebouw en de inter -wijkverbinding
In de Koersnota is ook een voorstel gedaan voor de renovatie van het
stationsgebouw en de inter -wijkverbinding Krispijn/Weizigtpark-Binnenstad. Voor
zowel het stationsgebouw als de inter -wijkverbinding is het nodig de mogelijkheden
voor de middellange termijn verder te verkennen en uit te werken.

Het stationsgebouw heeft grote potentie. Dit wordt door zowel het ministerie I&M, als
de Provincie Zuid-Holland en NS Stations erkent. De inter -wijkverbinding tussen de
binnenstad, het station en het Weizigtpark/Krispijn kan volgens het voorkeursmodel
uit de Koersnota gekoppeld worden aan het ontwerp van de renovatie van het
stationsgebouw. In de Koersnota wordt een nieuwe passerelle (= verbinding met de
verschillende perrons en een nieuwe entree aan de zuidzijde over de sporen heen)
vanuit en als integraal onderdeel van het stationsgebouw voorgesteld. Hierbij valt de
bestaande tunnel buiten het reizigersdomein en komt dan vrij voor de gewenste
inter -wijkverbinding. Ook andere varianten zullen nader worden verkend.
Van belang is dat bij het station een vrij toegankelijke/publieke inter -wijkverbinding
voor voetgangers en fietsers, los van het reizigersdomein, tot stand komt waardoor
de barrièrewerking van het spoor voor de verbinding tussen Krispijn en de binnenstad
sterk wordt verminderd. De snelfietsroute over de Nassauweg krijgt hiermee zijn
vervolg naar de binnenstad. Daarnaast zal de inter -wijkverbinding Krispijn als
woongebied voor "high potentials", dicht bij het station met een directe verbinding
naar de binnenstad aantrekkelijk maken. Met de huisvesting van 150 studenten in
Thureborgh is hiervoor een eerste aanzet gegeven. Vergelijkbare ontwikkelingen zijn
te zien in Breda/Belcrum en Arnhem/Klarendal.
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Kosten en dekking
De kosten voor het uitwerken van de voorstellen zijn geraamd op C 300.000,- (de
uitgaven voor 2017 bedragen circa C 200.000,- en uitgaven voor 2018 circa
C 100.000,-). Via de goedkeuring van de Kadernota 2017 op 29/30 juni 2016 heeft
uw raad krediet beschikbaar gesteld om deze kosten te dekken.

De kosten voor de uitvoering van plannen zullen, samen met een
financieringsvoorstel, in een later stadium aan uw raad worden voorgelegd.
Voor de uitvoering van de plannen voor de zuidzijde van het station zijn de
volgende bronnen beschikbaar:
- Voor het realiseren van betere fietsenstallingsmogelijkheden is een bijdrage van

zowel ProRail als de provincie te verwachten. De inzet is een verdeling van de
kosten (1/3 ProRail, 1/3 provincie, 1/3 gemeente).
Vanuit het gemeentelijk fietsplan is C 495.000,- t.b.v. cofinanciering beschikbaar.
- Vanuit de subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland is voor de regio Drechtsteden

voor de jaarschijf 2017 C 1,377 miljoen beschikbaar op voorwaarde dat dit
bedrag als cofinanciering, maximaal 50%, wordt ingezet voor infrastructurele
werken.

Het voorstel van de Drechtsteden is van dit budget C 877.000 voor de upgrading
van de zuidelijke entree van station Dordrecht beschikbaar te stellen. Dit
betekent dat, om dit budget ten volle te kunnen benutten, eenzelfde bedrag uit
andere bron beschikbaar moet zijn. Hierin is nog niet voorzien. Een van de
voorstellen bij de vaststelling van de begroting is daarom hiertoe de doelstelling
van de bestemmingsreserve "Stadsvernieuwing" te verruimen met dit project,
waarmee voor dit project binnen deze reserve een bedrag van C 777.000,beschikbaar komt. De cofinanciering voor het restant van C 100.000.- komt ten
laste van het via de Kadernota 2017 beschikbaar gestelde krediet van
C 300.000,-.
Er zal maximaal worden ingezet op cofinanciering door derden(NS, Prorail e.a.)
en er is wellicht nog andere gemeentelijke cofinanciering mogelijk. De
verwachting is dan ook dat de bovengenoemde reservering voor een substantieel
deel niet hoeft te worden benut.
De kosten voor de uitvoering van plannen zullen, samen met een
financieringsvoorstel, in een later stadium aan uw raad worden voorgelegd.
De kosten voor het (integraal) oplossen van de wateroverlast in het Weizigt park
worden voor zover mogelijk gefinancierd uit reguliere middelen, zo nodig aanvullende
budgetten en wellicht Europese subsidies voor klimaatadaptatieprojecten.

Duurzaamheid
De upgrading van het station en de stationsomgeving tot een volwaardige
vervoersknoop zal leiden tot een duurzame ontwikkeling van Dordrecht en de regio.
Communicatie en inclusief beleid
Veel partijen zijn, onder andere via de alliantiegesprekken en de werkateliers, bij de
planvorming betrokken. In het vervolgtraject zullen deze partijen betrokken blijven
en zal periodiek breed over de plannen worden gecommuniceerd.
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Tijdspad, vervolg en evaluatie
U zult via tussentijdse rapportages op de hoogte worden gebracht van de voortgang
van het proces voor upgrading van de stationsomgeving. De eerste rapportage zal in
de loop van 2017 aan uw raad worden gepresenteerd.
Bijlagen
1. Koersnota stationsgebied Dordrecht.
2. Notitie Verbinding station met centrum in Dordrecht, 16 maart 2016.
3. Brede schouw, verkenning naar quick wins in de stationsomgeving, mei 2016.

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

M.M. van der Kraan
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