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Voorgesteld besluit
Wij stellen u voor:
1. kennis te nemen van de visie op het gebied;
2. in te stemmen met het project om te komen tot een voorlopig en een definitief

3.
4.
5.
6.

ontwerp voor de openbare ruimte van de westelijke stadsentree via de Laan der
Verenigde Naties, de Dokweg en het Wilgenbos;
een voorbereidingskrediet van C 641.000,- beschikbaar te stellen voor groot
onderhoud wegen, planvorming tot en met definitief ontwerp;
een voorbereidingsbudget van C 27.500,- te accorderen voor het faciliteren van
initiatieven in het gebied en planvorming;
de kosten van het project te activeren vanaf 2016;
de totale voorbereidingskosten ad C 668.500,- te dekken vanuit het Meerjaren
Onderhoud Programma Wegen en de begroting 2016 en de begroting 2017
dientengevolge te wijzigen conform bijgevoegde begrotingswijzigingen
BWN216028 en BWN217002.

Samenvatting
De gemeente heeft de ambitie om de westelijke entree - via de Laan der Verenigde
Naties (Laan der VN) en de Dokweg - van de stad aanzienlijk te verbeteren.
Belangrijke aanleiding vormt het noodzakelijk groot wegonderhoud en maatregelen
om de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te verbeteren.
In de afgelopen tien jaar hebben grote investeringen plaatsgevonden op de
stadsroute Overkampweg en de Laan der VN. Op het laatste deel van deze stadsroute
- vanaf de Glazen Tunnel tot de binnenstad - heeft de kwaliteitsslag van de openbare
ruimte nog niet plaatsgevonden. Belangrijke thema's zijn het maken van een helder
en herkenbaar wegprofiel, het herstellen van het zicht op de rivier en het vergroten
van de gebruikswaarde van de rivieroever en het gebied.
Onderhavige raadsvoorstel vraagt u een aantal besluiten te nemen ten behoeve van
de aanvang van de ontwerpfase.

Inleiding
De gemeente heeft de ambitie om de westelijke entree van de stad aanzienlijk te
verbeteren. Deze westelijke entree - via de Laan der VN en de Dokweg - is namelijk
de belangrijkste toegang tot de binnenstad en het zeehavengebied.
Deze ambitie volgt niet alleen uit het voormalig project Maasterras - waar de
westelijke entree tot 2013 onderdeel van uit maakte - maar past ook in de
positionering van Dordrecht als deltastad zoals verwoord in de structuurvisie, het
Verkeersstructuurplan centrum en de visie Parkweg Dordrecht, die is gemaakt voor
het groot onderhoud aan de Laan der VN.
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In de afgelopen tien jaar hebben grote investeringen plaatsgevonden op de
stadsroute Overkampweg en de Laan der VN. Bij deze investeringen heeft ruimtelijke
kwaliteit een grote rol gespeeld en is integraliteit bereikt door onder andere de
aanleg van waterberging, verbetering van de doorstroming, verbetering van de
oversteekbaarheid, het versterken en toegankelijk maken van de groenstructuur en
het terugbrengen van beheerkosten.
Op het laatste deel van deze stadsroute - zijnde de westelijke entree vanaf de Glazen
Tunnel tot de binnenstad - heeft de kwaliteitsslag van de openbare ruimte nog niet
plaatsgevonden. Belangrijke thema's zijn het maken van een helder en herkenbaar
wegprofiel, het herstellen van het zicht op de rivier en het vergroten van de
gebruikswaarde van de rivieroever en het gebied.
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De Dordtse Mijl
Aan het westeinde van de Handelskade ligt
de Mijlsehaven, waarvan de naam verwijst
naar De Mijl, een heerlijkheid waar het
gebied vroeger toe behoorde. Het toeval wil
dat één mijl (1,6 km) de afstand is, die een
automobilist aflegt vanaf de afrit centrum tot
aan de Achterhakkers, de kade waarlangs het
historische stadsbeeld van Dordrecht zich
ontvouwt. Op het water legt een vaartuig
eveneens een (zee)mijl af vanaf aanlegplaats
van het Havenbedrijf in de Zeehaven tot aan
de Kalkhaven.

Op deze laatste mijl (van de Parkweg) naar
de binnenstad krijgen bewoners en
bezoekers hun eerste indruk van Dordrecht.
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De maritieme identiteit van de stad is hier volop aanwezig: de skyline van de
zeehaven, de rivier, schepen, bruggen, dijken, kades en oude havens. Deze
maritieme elementen beleefbaar en toegankelijk maken is een belangrijke ambitie
voor de vernieuwing van de openbare ruimte.
BIRK-subsidie
In 2005 is - in het kader van het voormalig project Maasterras - een BIRK-subsidie
(Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit vanuit het ministerie Infrastructuur &
Milieu) ontvangen. Op 25 juni 2013 heeft de raad een besluit genomen waarmee een
nieuwe koers van het project Maasterras - haalbaarheid en realiteitszin - is
vastgesteld. De koerswijziging heeft geleid tot aangepaste plannen en heeft daarmee
effect op de BIRK-subsidie. Met het ministerie zijn gesprekken gevoerd om de
beschikking van de BIRK-subsidie aan te passen. Op diens verzoek is in 2013 een
visie op hoofdlijnen en een schetsontwerp - met enkele mogelijke toekomstige
programma's - gemaakt. Op basis hiervan heeft het ministerie het verzoek tot
aanpassing gehonoreerd, waardoor C 3,8 miljoen voor het project is behouden (onder
geldende subsidievoorwaarden - subsidie reeds eerder bijgesteld door het wegvallen
van de stadsbrug).

De komende jaren staat het onderhoud van de wegen (Laan der VN, Dokweg en
Wilgenbos, inclusief kruispunten en aansluitingen) gepland. Dit sluit aan op één van
de vereisten voor de BIRK-subsidie, namelijk realisatie van de
kwaliteitsverbeteringen in de openbare ruimte uiterlijk in 2020. Door integrale
uitvoering van de kwaliteitsverbeteringen openbare ruimte en het groot onderhoud
wordt eveneens voldaan aan de randvoorwaarde van cofinanciering van de subsidie
en wordt een win -win situatie gecreëerd.

Plangebied - de westelijke stadsentree van Dordrecht, tevens slotfase van de Parkweg
Dordrecht.

Doelstelling
Het doel is om de ruimtelijke kwaliteit van de stadsentree in het verlengde van de
Laan der VN en Dokweg (lees: Dordtse Mijl) aanzienlijk te verbeteren, ten behoeve
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van een aantrekkelijk Dordrecht voor zowel inwoners als bezoekers. Deze westelijke
route is de belangrijkste toegang naar de binnenstad en het zeehavengebied. Per dag
passeren zo'n 23.000 motorvoertuigen, 4.000 fietsers en 400 schepen. Het is een
knooppuntlocatie met (verborgen) potentie en toekomstwaarde, maar op dit moment
van onvoldoende kwaliteit. De ambitie is daarom om hier de ruimtelijke kwaliteit op
te waarderen met een hoogwaardig stadsentree en een levendig stedelijk milieu.

Het opwaarderen van de ruimtelijke kwaliteit is natuurlijk niet alleen een kwestie van
kwaliteitsverbeteringen in de openbare ruimte. Ook ontwikkelingen vanuit
marktpartijen zijn noodzakelijk voor de beoogde kwaliteitsslag. Met investeringen in
de openbare ruimte beogen we marktpartijen de kwaliteit van het gebied te laten
zien en uit te nodigen eveneens te investeren in het gebied.

Argumenten
1. Kennis te nemen van de visie op het gebied
In 2013 is, ten behoeve van de BIRK-subsidie, een visie op hoofdlijnen en een
schetsontwerp - met een mogelijk toekomstige programma-invulling - gemaakt. Deze
visie is aangescherpt en ge -updatet door de historie en de positie van het gebied,
tezamen met de opgave en de huidige ontwikkelingen in het gebied nader te
belichten. De visie dient als kapstok voor de toekomstige ontwikkelingen in het
gebied, zowel in de openbare ruimte als in de programmering. Hierdoor kunnen deze
beter op elkaar worden afgestemd en beoordeeld. Daarnaast is de visie onderlegger
voor het maken van een voorlopig en een definitief ontwerp (VO en DO) voor de
openbare ruimte en de (financiële) keuzes die daarbij gemaakt moeten worden.
Uit de visie zijn kwaliteitsdragers benoemd voor de aanpak van de
kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte:
- De Parkweg
Een nieuw entree met een heldere en herkenbare profilering van de weg - in lijn
met de Parkweg fase 1, 2 en 3 - met duidelijke zichtlijnen op de rivier en
spoorbrug en aandacht voor de oversteekbaarheid en routing voor met name het
langzaam verkeer.
- Het Rivierenpark
Het gebied langs de rivieroever waar de gebruikswaarde, belevingswaarde en
veiligheid vergroot wordt.
- Onder de bruggen
Versterking en vergroting van de gebruikswaarde, belevingswaarde en veiligheid
van het gebied onder de bruggen.
De visie maakt helder waar de kwaliteitsdragers toe leiden en wat daarvoor in het
ontwerp nodig is om deze te realiseren. In de bijlage is het visie -document
weergegeven.
2. Instemmen met het maken van het voorlopig en definitief ontwerp
Het voorlopig ontwerp zal bestaan uit verschillende bouwstenen die invulling geven
aan de kwaliteitsdragers van het gebied (de Parkweg, het Rivierenpark en het gebied
onder de bruggen). Aan het voorlopig ontwerp zal een raming op bouwsteenniveau
worden toegevoegd. Uw raad zal een keuze worden voorgelegd welke bouwstenen
het meest optimaal (inclusief financiële afweging) bijdragen aan de voorgestelde
kwaliteitsdragers uit de visie en daarmee aan de doelstellingen van de
kwaliteitsverbetering van het gebied.
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Nadat deze keuze aan de raad is voorgelegd zal het voorlopig ontwerp inclusief de
gemaakte keuzes worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp.
Voor de realisatie van de programma's is eveneens instemming en medewerking van
partijen zoals ProRail, Waterschap en Rijkswaterstaat noodzakelijk.
3. Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet voor planvorming groot onderhoud

wegen tot en met Definitief Ontwerp
Voor het afronden van de definitiefase en het maken van het voorlopig en definitief
ontwerp (ontwerpfase) zijn de volgende plankosten geraamd:
Kostenraming
Intern Dordrecht uren nog benodigd
Inhuur GRD (communicatie, IBD)
Inhuur externe expertise
Uitvoeren onderzoeken
Subtotaal
Onvoorzien 1%

Totaal voor afronding definitiefase en ontwerpfase (t/m DO)
Afgerond

(C)*
419.535,-

40.000,175.000,-

634.535,6.345,640.880,-

641.000,-

* Alle bedragen exclusief BTW.

In het Meerjaren Onderhoud Programma (MOP) Wegen zijn in 2018-2019 voor de
delen Wilgenbos, Dokweg en Laan der VN middelen gereserveerd voor het overlagen
en herstraten van deze wegen. Het definitieve onderhoudsbudget is afhankelijk van
nog uit te voeren nader onderzoek naar de te nemen onderhoudsmaatregelen. Deze
maatregelen en budgetten vormen een onderdeel van dit project. De sector
Stadsbeheer is nauw betrokken bij dit project, zowel vanuit de inhoudelijke
invalshoek als vanuit de financiële bijdrage vanuit het MOP Wegen. De uitvoering van
de kwaliteitsverbeteringen in de openbare ruimte wordt gefinancierd vanuit de BIRKsubsidie en vallen onder - inhoudelijke en financiële - verantwoordelijkheid van de
sector Stadsontwikkeling.
De plankosten in de voorbereidingsfase worden gefinancierd vanuit het MOP Wegen.
Dit vraagt om herprioritering en herijking van het MOP Wegen 2017.
4. Accordering voorbereidingskosten voor het faciliteren van initiatieven in het gebied
en planvorming
Een aantal belangrijke aspecten voor de kwaliteitsverbeteringen van het gebied zijn
reeds in gang gezet. Eén ervan is de aankoop van het tankstation aan de Dokweg
geweest, bij opheffing een belangrijke kwaliteitsverbetering van de stadsentree en
mede randvoorwaardelijk voor het behoud van de BIRK-subsidie. Het zicht op de
rivier wordt hierdoor hersteld en de gebruikswaarde van de rivieroever verhoogd.
Daarnaast vormt de huidige locatie van het LPG-verkooppunt in combinatie met de
spoorlijn, in verband met veiligheidsrisico's, een belemmering voor toekomstige
ontwikkelingen.
Op 21 mei 2014 heeft uw raad voor de aankoop van het tankstation een krediet
beschikbaar gesteld. Op dit moment worden gesprekken gevoerd om het tankstation
naar een andere locatie in de nabijheid van de huidige locatie te verplaatsen.
Naast het realiseren van kwaliteitsverbeteringen in de openbare ruimte zijn
marktpartijen zoals Fair Play Casino en het Event Center Dordrecht gefaciliteerd om
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zich in het gebied te huisvesten. De komende periode worden ook gesprekken
gevoerd met andere grondeigenaren en ondernemers in het gebied voor een
passende en aanvullende programmering. We streven naar een reële aanpak van
kleine ingrepen in het gebied, die met elkaar samenhangen. De ingrepen hebben
verschillende dekkingsbronnen. Uitvoering van de plannen vindt zoveel mogelijk in
samenhang plaats, en wordt afgestemd op het wegenonderhoud dat in 2020 moet
zijn afgerond. Voor het faciliteren van initiatieven in het gebied en planvorming zijn
de volgende voorbereidingskosten geraamd:
(C)*

1Kostenraming

Uren projectmanager t.b.v. ontwikkellocaties

27. 500,-

Uren GRD en externe expertise

27.500,- 1

Totaal
* Alle bedragen exclusief BTW.

Kanttekeningen en risico's
Binnen het projectteam is een teamlid verantwoordelijk gesteld voor risico- en
kansenmanagement. Na een eerste inventarisatie van de risico's en kansen is een
(kwalitatieve) risicoanalyse uitgevoerd. Risico- en kansenmanagement is een cyclisch
proces, met periodiek uitvoering van een analyse, en monitoring van het effect van
de benoemde (beheers)maatregelen en eventuele bijstelling ervan.

De volgende top -risico's en kansen zijn benoemd:
Risico

Beheersmaatregel

Geen tijdige start van de uitvoering omdat
deze wordt uitgesteld doordat als gevolg van
sluiting A15 en N3, de Laan der VN als
'gevaarlijke stoffen route gaat dienen.

een afgestemde integrale planning van alle
projecten in relatie tot de bereikbaarheid van
de stad.

Afstemming vinden met RWS en vertalen naar

Geen tijdige start van de uitvoering als gevolg Een afgestemde integrale planning van alle
van uitvoering andere projecten zoals
projecten in relatie tot de bereikbaarheid van
Merwedestraat-Oranjelaan of Gelderse Kade. de stad.
Kwaliteitsverbeteringen in de openbare ruimte
zijn niet voldoende gerealiseerd:
o.a. door niet (tijdig) verplaatsen van het
huidige tankstation waardoor BIRK-subsidie
niet geeffectueerd wordt doordat de uitvoering

De stakeholders worden tijdig betrokken bij het
bestemmingsplan -proces betreffende de
alternatieve locatie tankstation
In gesprek met ministerie over
randvoorwaarden BIRK-subsidie

niet uiterlijk in 2020 of niet voldoende
gerealiseerd is.

Aanpassen en afstemmen ontwerp waarin het
tankstation (gedeeltelijk) wordt ingepast met

behoud van beoogde kwaliteitsverbetering in
het gebied.
Kansen

Maatregel

De potentie van het gebied is reeds 'ontdekt' Jongeren worden betrokken in de ontwerpfase.
door jongeren, wat een impuls kan bieden
voor de transformatie van het gebied: van een
'doorstroming' -gebied naar een volwaardig
gebruik van het gebied.
Gemeentelijke investeringen in de openbare
ruimte nodigen uit tot investeringen van
marktpartijen in het gebied.

Apart budget aangevraagd om initiatieven in
het gebied aan te jagen en te faciliteren.

Een mogelijke koppeling met het

Een buitendijks experimenteergebied voor het

Waterprogramma.

klimaatbestendig maken van de stad.
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Kosten en dekking
Voor de totale uitvoering van het project worden de kosten gedekt uit de beschikbare
budgetten: MOP -Wegen, en de beschikbare BIRK-subsidie . Bij de Kadernota 2018
wordt bezien of aanvullende dekking noodzakelijk is.
Voor het afronden van de definitiefase en het maken van het voorlopig én definitief
ontwerp (ontwerpfase) is een voorbereidingskrediet nodig van C 641.000,-. De
ambities om uitvoeringen van groot onderhoud te combineren met het realiseren van
kwaliteitsdragers maakt dat de voorbereidingskosten hoger zijn dan een louter
technisch wegen project. Deze kosten worden gefinancierd vanuit het MOP Wegen. Bij
de voorstellen die we in een later stadium aan de raad aanbieden, zullen we deze
extra kosten betrekken.
Om initiatieven in het gebied te faciliteren is C 27.500,- voor plankosten nodig. Ook
deze kosten worden gefinancierd vanuit het MOP wegen. De totale
voorbereidingskosten worden geraamd op C 668.500,- en zullen worden gemaakt in
2016 en 2017.

Duurzaamheid
Duurzaamheid heeft twee betekenissen:
1. een lange levensduur;
2. een ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generaties, zonder
daarmee voor de toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen
ook in hun behoefte te voorzien.
Wat betreft de lange levensduur voldoen alle projecten in de openbare ruimte aan
deze betekenis. Een brug of viaduct wordt aangelegd voor circa 100 jaar, een riool
voor circa 60 jaar, een weg voor circa 30 jaar, enz..
Daar waar mogelijk wordt aansluiting gezocht bij de aanleg van het warmtenet of
worden werkzaamheden uitgesteld totdat de warmte leidingen zijn aangelegd.
Bij het maken van de planning en het uitwerken in projecten wordt rekening
gehouden met vigerend beleid van Stadsontwikkeling op het gebied van geluid,
fietsen, mobiliteit, duurzaamheid enzovoort.
Bij de uitwerking van de projecten richten we beschikbare ruimte, samen met
bewoners en bedrijven uit de stad, toekomstbestendig en multifunctioneel in. Dat
geldt zowel voor bovengrondse- als ondergrondse infrastructuur. De inrichting past
bij de behoefte van de stad nu, en heeft zo min mogelijk impact op toekomstig
gebruik. Wat betreft de circulaire economie zijn alle vakgebieden van Stadsbeheer
bezig met hoogwaardig hergebruik van materialen die zijn gebruikt bij de huidige
inrichting. Uitgangspunt hierbij is de ladder van Lansink 2.0.
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De leveranciers die materialen leveren, die in de openbare ruimte worden gebruikt,
maken hierin grote stappen. Bijvoorbeeld:
Al het asfalt dat vrijkomt kan worden hergebruikt in nieuw asfalt. Asfaltmolens
gebruiken steeds minder energie voor de bereiding van asfalt door betere isolatie
van de asfaltmolens en hergebruik van restwarmte.
Betonleveranciers gaan steeds meer oud beton gebruiken in nieuwe producten.
Al het vrijkomende puin, wat niet hoogwaardig herbruikbaar en niet vervuild is,
wordt gebroken en hergebruikt in de fundering van de weg.
Energie:
o bij het vervangen van verlichting wordt steeds meer overgegaan op het

toepassen van led- en of dynamische verlichting;
o de CO2 prestatieladder maakt standaard deel uit van de EMVI gunningscriteria

bij aanbestedingen.

Communicatie en inclusief beleid
a. Inspraak en communicatie
Het gebied kent geen groot aantal gebruikers maar vooral passanten. Naast enkele
bedrijven zijn het vooral de jongeren die het gebied (onder de bruggen) als
verblijfplaats hebben ontdekt. Zij zullen dan ook naast de bedrijven en andere
gebruikers van het gebied bij het proces worden betrokken. Hun kijk en inbreng zien
we als een belangrijke toegevoegde waarde voor het proces om tot een voorlopig
ontwerp te komen. Daarnaast is samenspraak van diverse instanties zoals
Rijkswaterstaat, Prorail, Waterschap en gebruikers van het gebied nodig. De
genoemde instanties zullen dan ook bij het ontwerpproces worden betrokken. Ook de
wensen van toekomstige gebruikers van het gebied (o.a. ontwikkeling Ozonterreinvoormalige Houtbedrijf) zullen in het plan worden verkend en zo mogelijk in het
voorlopig ontwerp worden meegenomen.
Onderhavige locatie is eveneens in beeld bij het atelier Drechtsteden, waarin een
programma wordt opgesteld om een regionale kwaliteitsslag te maken (uitwerking
van het rapport Jansen). Participatie en placemaking krijgen nadrukkelijk een plek in
het proces.
Het voorlopig ontwerp met daarin een aantal mogelijke bouwstenen ter invulling zal
aan u worden voorgelegd.
b. Vervolgtraject besluitvorming
1. vaststelling voorlopig ontwerp, keuze ten aanzien van een aantal bouwstenen en

daaraan samenhangende raming.
2. vaststelling definitief ontwerp en daaraan samenhangende raming en definitieve

aanvraag uitvoeringsbudget.
c. Inclusief beleid

Niet van toepassing.
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Tijdspad, vervolg en evaluatie
Onderstaande tabel geeft de globale planning van het project weer:
Stap

Beschrijving

Projectdefinitie

Onder meer aanscherping van de visie, een omgevingsanalyse en risico analyse. Het ophalen van
randvoorwaarden van externe (bevoegde) partijen en
heden - sept. 2016
het opstellen van het programma van eisen. Het
inventariseren en uitvoeren van benodigde onderzoeken.

Ontwerpfase

Planning

VO en DO

Inventarisatie en aanvullende onderzoeken.

apr. 2016 - Sept. 2016

Het maken van een bestek en tekeningen. Het opstellen
Bouwvoorbereidingsfase van een faserings- en bereikbaarheidsplan. Het
mei 2017 - febr. 2018

voorbereiden en volgen van de aanbestedingsprocedure._

Realisatie

Uitvoering
Parallel aan de voorbereiding van bovengenoemde
aanbestedingsprocedure worden de kabels en leidingen sept. 2017 - dec. 2019
verlegd en sanering uitgevoerd, zodat uitvoering van het
aanbestede werk in februari 2018 van start kan gaan.

Vanaf 2018-2020 staat het onderhoud van de wegen gepland, en kan de BIRKsubsidie worden ingezet om deze aanzienlijke kwaliteitsverbetering van de openbare
ruimte te bereiken. Aangezien de BIRK als één van de randvoorwaarde een realisatie
van de kwaliteitsdragers in 2020 stelt, is het van belang de projectdefinitie zo snel
mogelijk af te ronden en de ontwerpfase op te starten.
Bijlagen
- ontwerp besluit;
- De Dordtse Mijl - visie op de entree tot de binnenstad en zeehaven van Dordrecht,
d.d. 16 augustus 2016;
- begrotingswijziging 216028;
- begrotingswijziging 217002.

Het college van Burgemeester en Wethouders
de secretaris
de burfneester

M.M. van der Kraan

Pagina 9/9

Brok

