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1. OPENING
De voorzitter Beste mensen, hartelijk welkom terug voor de eerste inhoudelijke
bespreking, volgens mij, van de commissie Fysiek. Wij beginnen deze avond met een
presentatie over het Spoor 2040. Voorafgaand daarom heel kort even hoe de avond er
uit ziet. Van 19.00 uur tot 19.50 uur hebben we dus een presentatie Spoor 2040, daarna
hebben we een Hamerraad en gaan we verder om rond 20.20 uur hier met een aantal
andere onderwerpen. Ik meld ook even dat onze commissiegriffier Eelco Groenenboom
vanavond voor het laatst bij ons is, dus ik hoop hem aan het einde van de avond nog
even te bedanken, maar mocht ik dat nou vergeten, dan moet u mij daar maar even aan
helpen herinneren. De volgende commissiegriffier, de heer Jan Bleumer is (daar rechts)
al bij ons, zodat hij even mee kan maken hoe het hier ongeveer aan toe gaat. Dan nog
een laatste mededeling. Vorige week heeft de commissie besloten dat ze op 12
september om 19.00 uur 's avonds zouden beginnen met een gesprek over Leefwerf De
Biesbosch, maar de heer Barone heeft gevraagd of dat op een ander moment kan, dus
de griffie gaat even kijken wat het beste schikt. Ik neem aan dat u daarmee kunt
instemmen. Als iedereen daarmee akkoord is, dan gaan wij snel verder naar de
presentatie over de Spooragenda en ik wil vragen of u akkoord bent dat we die
presentatie gewoon even in zijn geheel voort laten gaan, zodat we dan gesprek en
discussie daarna kunnen hebben. Dus als dat zou kunnen: heel graag en dan geef ik u
graag het woord.
STUKKEN TER BESPREKING
2. PRESENTATIE CONCEPT OV EN SPOORAGENDA 2040
De heer Goovers Ja, dank u wel, voorzitter, voor de gelegenheid om hier ook het stuk
toe te lichten. Mijn naam is Bas Goovers, ik ben van Goudappel Coffeng, één van de
bureaus die ook aan de samenstelling van het stuk heeft meegewerkt. De OV- en
Spooragenda 2040 voor de Drechtsteden. Het is een stuk wat ingaat op de langere
termijnambitie voor de Drechtsteden, waarbij we ook willen aanhaken bij de discussies
die nu ook rondom het spoor spelen, waarbij we vroegtijdig onze inbreng als
1

Drechtsteden zeker willen stellen. Dat is heel belangrijk, zeker om dat ook op die hele
lange termijn te doen, want ja, laat ik zeggen: de besluitvorming op het spoor kost
natuurlijk veel tijd en een besluit om destijds in de jaren '90 de HSL aan te leggen zoals
die aangelegd is, heeft later geleid, zoals u heeft gemerkt, tot toch een verandering van
het Intercity-aanbod hier. Dus u moet er tijdig bij zijn en u moet ook zorgen dat u daar
heel duidelijk het verhaal kan vertellen wat u als Drechtsteden belangrijk vindt. Dat
proberen we hier neer te zetten en dat verhaal begint bij de ruimtelijke economische
ambitie die de Drechtsteden hebben met elkaar. Niet als, zeg maar, de achterdeur van
de Randstad, maar als een economische centrale regio met een hoge eigen dynamiek,
met nieuwe woningen die geplaatst moeten worden in de regio, 25.000 woningen,
arbeidsplaatsen daar, de maritieme topregio die u wilt zijn. Allemaal ambities, zeg maar,
die ook mede afhankelijk zijn van de bereikbaarheid die u weet te organiseren in de
regio. Dat betekent dus dat het openbaar vervoer, want dat is daarvoor heel belangrijk,
ook voor de woningbouw, een versterking nodig heeft, aansluitend bij die ambitie van de
groeiagenda, om dat ook gerealiseerd te krijgen. Dus u gebruikt het openbaar vervoer
ook als instrument om die ruimtelijke economische ambitie te realiseren. Centraal daarin
staat de wens om het centraal stedelijke gebied rondom het Intercitystation Dordrecht te
versterken en daarmee het aanbod wat we daar hebben aan openbaar vervoer vanaf
Dordrecht ook te versterken. Wat verder belangrijk is, is dat er landelijk op dit moment
een discussie loopt over de nieuwe toekomstvisie op het openbaar vervoer in den brede;
daarbij ook in het bijzonder het spoor. Tot 2028 is het PHS, Project Hoofdfrequent Spoor,
zal u mogelijk bekend zijn, maar wat daarna gaat gebeuren, ja, dat wordt op dit moment
eigenlijk op de agenda gezet en daarom is het op dit moment ook zo belangrijk om uw
inbreng daar als regio te leveren. Wat verder natuurlijk ook van belang is, is de lopende
aanbesteding van de DAF-concessie. Ook daarvoor geldt dat we in alles wat we doen, of
het nou gaat over het busvervoer, over het fietsen, over de knopen, over maatregelen op
het spoor, over ruimtelijke maatregelen, dat we ergens samen naartoe werken, naar een
stip die we in 2040 op die horizon zetten. De OV- en spooragenda zoals we die hier nu op
tafel leggen, die is zodanig in elkaar gezet dat die ook goed aansluit op de landelijke
agenda's en ook goed ingebed is in de discussies die we in het kader van de pilot
zuidelijke Randstad over het toekomstbeeld hebben gevoerd. Dat gaat dus over de hele
regio in Zuid-Holland. Daar hebben de MRDH, de provincie, NS, alle partijen, de RET,
HTM hebben daar allemaal aan meegewerkt. Ook Drechtsteden heeft daar aan
meegewerkt en we bouwen daar op voort. Wat tegelijkertijd speelt - er loopt gewoon erg
veel op dit gebied - is het MIRT-onderzoek bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag. Dat is
het kader waarbinnen het Rijk ook nadere afspraken wil maken met de regio. Zowel
afspraken over de ruimtelijke ontwikkeling, maar ook over de infrastructurele
ontwikkeling. Op de uitkomsten daarvan sluit ook de OV- en spooragenda voor de
Drechtsteden aan en op dit moment loopt ook, daar zijn wij ook bij betrokken, het OVplan Rotterdam. Het OV-plan Rotterdam is net als hier eigenlijk een verdieping op de
pilot Zuidelijke Randstad. Dus in die pilot Zuidelijke Randstad staan de hoofdlijnen en in
het OV-plan worden die verder verdiept van wat dat dan concreet betekent aan
maatregelen die Rotterdam voorstaat. Het zal logisch zijn dat daar natuurlijk op de
Drechtsteden ook moet worden aangesloten, dus dat zijn lijnen die allemaal lopen. Nou,
wat willen we dan bereiken? Allereerst willen we die sociaal economische positie van de
Drechtsteden versterken binnen de zuidelijke Randstad. Met andere woorden, we willen
die groeiambitie die we hebben geformuleerd met elkaar ook waarmaken en daar willen
we het OV ook voor gebruiken. We willen ook dat het bestaande stedelijk gebied
versterkt wordt; dus dat het vitaal blijft, dat daar ook nieuwe woningen kunnen komen,
dat daar mensen prettig leven en ook goed toegang hebben tot hun arbeidsplaatsen en
andere plekken waar ze naartoe gaan. We zijn er inmiddels van overtuigd dat daar een
systeemsprong voor nodig is, dus dat het echt een slag beter moet, een sprong beter
moet en dat dat ook kan, gekoppeld aan die groeiambitie. Dat betekent dat die twee dus
heel erg met elkaar samen moeten hangen, dus dat keuzes die in de ruimtelijke
ontwikkeling worden gemaakt afgestemd zijn op de keuzes die je in de OV-agenda
maakt. En we vinden het belangrijk dat het stapsgewijs realiseerbaar is, dus dat het niet
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een ambitie is die ergens verder weg staat waar je nooit komt, maar dat we daar
vandaag, morgen en met alle stappen die we daar naar toe kunnen zetten, ook onze
ontwikkelingen op kunnen gaan inrichten. Hoe zijn we te werk gegaan? U ziet daar links
bovenaan het toekomstbeeld OV; dat zijn ook de afspraken die ook door staatssecretaris
Dijkstra nog zijn overgenomen voor de toekomstbeeld OV op de hoofdlijnen daarvan. Een
uitwerking daarvan is de pilot Zuidelijke Randstad, dus dat is het regionale kader zeg
maar en we hebben daarop verdiept met de Drechtsteden. Daar zijn verschillende
soorten van analyses gedaan; er zijn berekeningen uitgevoerd, er zijn
bereikbaarheidskaarten gemaakt, er is gekeken naar effecten op kosten en opbrengsten
in het openbaar vervoer. Dat is dat analysedeel en dat hebben we gedaan op basis van
twee, een beetje extreme, perspectieven. Grofweg gezegd: een perspectief concentratie
en een perspectief spreiding. Een perspectief met wat meer regionale structuur of een
perspectief met wat meer bovenregionale structuren, dus daar zijn allerlei keuzes in
gedaan en die zijn doorgerekend. Die perspectieven zijn ontwikkeld, enerzijds met
mensen binnen de regio, ook, dus uw eigen ambtenaren zou ik zeggen, vanuit
verschillende disciplines. Nadrukkelijk ook vanuit die ruimtelijke en economische
disciplines. Dus er is een koppeling met die verschillende regionale akkoorden ook gelegd
en tegelijkertijd is er ook input gevraagd vanuit de externe partijen: de provincie, de NS,
ProRail, allerlei partijen, de gemeente Rotterdam, die daar op dat niveau bij betrokken
zijn. Die twee perspectieven zijn dus doorgerekend en die zijn ook in een breed atelier
met deelnemers, zowel vanuit het interne als uit het externe circuit, daar samen
gekomen en daar is deze OV- en spooragenda uit voortgekomen. De volgende stap
daarbinnen is de uitwerking van wat we dan de routekaart noemen, dus de stapsgewijze
zaken die we willen realiseren. Vertrekpunt. Wat er al gezegd is, de pilot Zuidelijke
Randstad en ook daar ligt uitvoerig onderzoek aan ten grondslag. Wat het onderzoek liet
zien en waar ook eigenlijk binnen de partijen in de regio veel overeenstemming over
bestaat is dat als het gaat om het openbaar vervoer, dat de markt voor het openbaar
vervoer, de basis daarvan echt in de grote steden ligt, dus in Rotterdam en Den Haag.
Daar ligt bijna 70% van alle verplaatsingen binnen het openbaar vervoer; die hebben een
relatie met één van die twee. Dus je ziet dat dat belangrijk is en dat het dus ook heel
belangrijk is, dat is punt twee, om goed verbonden te zijn met die economische
hoofdkernen, zeg maar. Het derde punt zoomt daarbij in van: ja, het gaat daar niet
alleen om die omliggende regio en die steden. Het gaat vooral ook om die verbindingen
en dat is natuurlijk ook voor Dordrecht heel belangrijk, met omliggende stedelijke
gebieden als Brabant, als Utrecht, als Den Haag en Amsterdam, waarbij geconstateerd is
onder punt 4: het levert het meeste op als we structureel het nationale spoor en het
regionale spoor ontvlechten zoals dat heet en dat is wel een punt wat toelichting vraagt.
Wat we geconstateerd hebben in dit onderzoek, is dat als je de totale kosten neemt van
investering van exploitatie en van onderhoud van het heavy rail spoor zoals dat dan
heet, dan is dat natuurlijk een bepaalde totaalsom. Het heeft één groot nadeel, namelijk
dat je soms niet op die plekken kan komen waar je ook echt moet zijn. Dat heeft
Randstadrail laten zien; datje dus door het om te bouwen naar light rail en het net even
door te trekken tot het centrum van Den Haag, een hogere frequentie, meer haltes, dat
je dan ineens een substantiële nieuwe markt aanboort die we eigenlijk van te voren zelfs
in de modellen nog niet goed in beeld hadden. Maar dat kan vooral als je dat ontvlecht.
Dus dat betekent: ja, Intercity's, hogere snelheidstreinen op dat Intercity-spoor, maar
daarnaast dat regionale spoor kan vaak wat lichter, kunnen vaak meer haltes
gerealiseerd worden en kan ook beter verbonden worden met die economische
hoofdkernen en dat is de basisgedachte. Hoe je dat uitwerkt, moet natuurlijk verder
worden bekeken. Want daarbij speelt punt 5 een belangrijke rol: doorkoppelen en
daarmee is bedoeld: over de hoofdknoop heen rijden. Voor de Dordtse situatie
bijvoorbeeld: niet stoppen bij Dordrecht, maar net even doorrijden tot aan Amstel of tot
over die knoop heen, of tot aan de Stadspolders, of nou, op die manier. (...) Wat zegt u?
Dat bedoel ik. Ja, net over Dordrecht Centraal heen rijden en dan net even wat verder
doorrijden om meer te bedienen dan alleen dat die knoop. Heel erg goed: de zwaarste
ruimtelijke economische concentratie, dus waar liggen nou de arbeidsplaatsen waar de
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mensen naartoe moeten? Die dan ook rechtstreeks bedienen. Meer inzet en meer
gebruikmaken van alle innovaties die er eigenlijk zijn op dat laatste deel van de reis. Je
ziet daar dat zowel door nieuwe vraagafhankelijke systemen, ook door de fiets en de
verbeterde fietsmaatregelen, dat dat laatste deel van het openbaar vervoer het moeilijk
heeft. Dat wordt hier ook gezet. Ja, misschien moetje daar dan ook zorgen dat het
openbaar vervoer zelf op zijn hoofdpunten versnelt, maar tegelijkertijd dat je daar ook
diensten op aanbiedt, die dat laatste stuk ook goed organiseren. Inzet op frankerend
mobiliteitsbeleid; daarmee is ook bedoeld prijsbeleid, daarmee is bedoeld ketenmobiliteit,
tickets, informatievoorziening, park en ride systemen, alles wat daarmee samenhangt en
dat punt 9 is natuurlijk ook voor de Drechtsteden van groot belang: zorg dat daarmee
ook de bouwlocaties worden afgestemd op de bereikbaarheid die je met openbaar
vervoer biedt. Tot slot het laatste: de governance, de manier waarop je het aanstuurt.
Nu vaak nog wat verkokerd, ook het heavy rail en het light rail, met verschillende
organisaties, veel meer gezamenlijk en veel meer integraal. Dus dat is de basis zoals die
in de regio ligt. Als we dat verdiepen voor Dordrecht en de Drechtsteden en het
onderzoek wat we daar naar gedaan hebben, dan is de eerste conclusie dat voor de
ruimtelijke economische ambities die u als regio heeft, het openbaar vervoer echt
cruciaal is. Dus meer woningen willen realiseren, meer arbeid; ook meer kennisarbeid die
u in de regio nodig hebt, is sterk afhankelijk van de bereikbaarheid per openbaar
vervoer. Die twee, die horen bij elkaar. Dus de aanzetten zoals we die hier doen voor de
hoofdstructuur OV, zou ook in zekere mate en on belangrijke mate richtinggevend
moeten zijn voor de keuzen die je daar ruimtelijk vervolgens aan knoopt. Natuurlijk
hebben we heel in het bijzonder ook gekeken naar de ruimte die daar ligt om toch die ICkwaliteit richting Breda weer terug te krijgen, vanuit verschillende modellen. We hadden
dat in één model zwaar aangezet en in het andere wat lichter. Wat we in beide gevallen
zien is dat de extra ruimtelijke economische ambitie, wanneer we die ook zoveel mogelijk
gaan concentreren rondom die IC-knoop, het programma zoals we dat nu kennen en ook
de relaties met die IC-knoop versterken, dat daar in beginsel draagvlak zou zijn voor een
verbeterde relatie met Breda. Maar het gaat natuurlijk niet alleen over watje in
Dordrecht doet. Het gaat ook over wat er in Breda gebeurt en wat er in dat nationale
netwerk gebeurt. Met andere woorden: het zou op grond van vervoerwaarde, dus op
potentiële vervoerwaarde kansrijk kunnen zijn om samen met Breda die lobby om die
IC's daar door te trekken, want er zijn een aantal verbindingen, die eindigen nu in Breda,
ook vanuit de landelijke discussie en daar zou ruimte liggen om die net een halte verder
door te trekken, tot Dordrecht, ons inziens. Maar dat vraagt natuurlijk wel dat eerste
punt, namelijk die verzwaring van die knoop die ook ruimtelijk economisch nodig is. Wat
we bij de vergelijking van de twee extremen heel erg duidelijk zagen terugkomen, is dat
hoe je het ook wendt of keert: de meeste mensen die gebruik maken van het openbaar
vervoer in de Drechtsteden, zijn in hoge mate op de Rotterdamse regio georiënteerd en
het verbeteren van de verbindingen naar die regio toe, dat draagt sterk bij aan de
oplossingen. Ik zeg dat even off the record, maar ook op de agenda staat natuurlijk de
congestie op de Brienenoord corridor en het is ook bij wijze van spreken niet onlogisch
dat het erg voor de hand ligt om de auto te gebruiken om naar de banen in Rotterdam te
komen. Die liggen veelal ten noorden van de Maas, mede omdat natuurlijk op dit
moment de reistijden en de kwaliteit van het OV daar gewoon achterblijft. Dat hebben
we ook in de pilot heel duidelijk geconstateerd en we hebben ook aangegeven, ook
richting het Rijk, dat daar die relatie, dus die noodzaak om echt ook die kwaliteitssprong
in de Drechtsteden te maken, dat die echt gekoppeld daar moet worden aan het
verbeteren van de totale corridor, dus dat dat daar een onderdeel van moet zijn en dat
blijkt ook uit ons onderzoek. Nou, we hebben de garantie van vier Intercity's al in de
richting van Rotterdam. We hebben gezien dat de metrokwaliteit dat kan versterken,
waarbij het wel zo is dat er meerdere haltes geopend moeten worden. Dus zoals de
sprinter zoals we die nu kennen, die concurreert een beetje met de metro, maar in het
plan hebben we meerdere haltes toegevoegd. Ook in Rotterdam. Dus ook in Rotterdam
hebben we een halte Zuid toegevoegd. Er zit een halte Stadionsplein in; voor Dordrecht
is daar ook het Maasterras voorzien en er zijn ook meerdere halten richting het zuiden,
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dus bij Amstelwijk voorzien. Daarmee creëer je, eigenlijk aanvullend op de hart-op-hart
verbinding, niet alleen dat mensen sneller op dat systeem kunnen zijn, maar ook dat je
binnen Rotterdam bijvoorbeeld, beter en sneller naar je bestemming komt. Die twee
dingen leiden nadrukkelijk tot een betere markt, die aanvullend is op de IC's. Ook in het
MIRT-onderzoek is de potentie van de oude lijn, zoals het dan heet, tussen Rotterdam en
Leiden, maar zeker ook richting de Drechtsteden ook erkend. Tot verrassing en dat
hebben we nog eens verdiept in Rotterdam, blijkt ook dat het creëren van nieuwe halten
daar, het creëren van hogere frequenties, dat dat aanmerkelijk nieuwe reizigers ook
aantrekt en dezelfde strategie zou je dus ook in de Drechtsteden kunnen uitoefenen,
waarbij je doorkoppelt, want ook die doorkoppeling is onderdeel, richting de MerwedeLinge lijn, richting Amstelwijk, zodat je daar rechtstreekse verbindingen met een hogere
frequentie krijgt.
De voorzitter Even voor de tijd. We hebben tot 19.50 uur. Oké, u bent bijna klaar, ja?
De heer Goovers De belangrijkste onderdelen van de Drechtsteden zijn dus onderdeel
van de zuidelijke Randstad. Driekwart van de reizigers gericht op de OV-regio, nieuwe
ontwikkellocaties en vooral ook een koppeling van die binnenstedelijke ontwikkellocaties
aan dat hoofdsysteem. De koppeling ligt in Dordrecht vooral rondom de spoorzone; dat is
logisch, maar ook aan de oeverlocaties. Je ziet daar bijvoorbeeld de verknoping, niet
alleen met het spoor, maar ook met de hoofdassen van het openbaar vervoer in de vorm
van een aantal hoogfrequente, snellere r-netlijnen. Echt voor de Drechtsteden is snelheid
van het openbaar vervoer een heel belangrijk item, omdat de reisafstanden over het
algemeen best lang zijn voor mensen. Basis is dus van de OV-agenda en het OV-deel ook
dat alle gemeenten in de Drechtsteden, snel en hoogfrequent, dus door de hele dag door,
dus ook vanaf 06.00 uur 's ochtends tot 22.00 uur 's avonds hoogfrequent met zowel de
Drechtsteden en met Dordrecht als met Rotterdam verbonden zijn, dus dat is wat het rnetniveau behelst, maar dat vraagt ook keuzen. Dat vraagt ook datje soms op één as
moet concentreren en datje dat niet op elke plek in het netwerk kan doen. En datje dat
voor het r-net en de oude lijn gefaseerd kan doen, in stappen. Voor de oude lijn
bijvoorbeeld eerst de ambities van het PAS, dus hogere frequenties, dan meer stations
en verdere verhoging van de frequenties en uiteindelijk ook misschien ombouwen naar
light rail, doorkoppelingen. Dat zijn de drie fasen daarbij. Voor wat betreft Dordrecht
Centraal, dat neemt in alle gevallen een zeer belangrijke positie in, niet alleen als
ruimtelijke economische kurk van de regio, maar ook als toegangspoort, dus vanuit het
OV tot het totale systeem. Het versterken van het stationsgebied, dan gaat het over
programma, meer programma er in, maar het gaat natuurlijk ook over de kwaliteit en de
ruimtelijke beleving daar om; die versterking, die werkt als een vliegwiel voor het hele
systeem, eigenlijk. Dus de kracht van het centrum verder versterken, zowel in de
netwerken, maar ook ruimtelijk. Als het dan gaat om die IC-kwaliteit, zoals ook door
meneer Alting-von Geusau is toegezegd: die vier Intercity's, dat is echt een basis richting
Rotterdam. Daar gaan we niet onderuit, daar is ook geen enkele aanleiding voor, ook
vanuit de NS niet; integendeel. Wat nog wel een vraag is natuurlijk is van: gaan die
Intercity's allemaal naar Den Haag of is er misschien ook nog een mogelijkheid om
bijvoorbeeld rechtstreeks door te rijden op de HSL richting Schiphol Amsterdam? Nou,
dat zijn discussies die ook in de langere termijn uitwerking worden uitgewerkt. Als het
gaat om de IC richting Brabant - ja, de potentie zou er zijn, maar daar zou je echt samen
met Brabant in kunnen optrekken om te kijken waar het daar mogelijk is als het gaat om
het doortrekken van die bestaande Intercity's. Voor Zeeland verandert de kwaliteit niet.
Als ik kijk naar de dóórontwikkeling van de oude lijn. Eigenlijk volgens het principe
stedenbaan, maar daarmee is bedoeld stationsontwikkeling en ruimtelijke ontwikkeling
aan elkaar gekoppeld. Het past in het MIRT-onderzoek, zoals gezegd, dus het staat ook
bij Rotterdam en alle andere partijen hoog op de agenda. Het aantal stations watje op
die oude lijn meer nog kan openen dan nu, is mede afhankelijk van de volledige
viersporigheid. De regio maakt zich zeer sterk natuurlijk voor die investering, ook bij het
Rijk. Als het gaat om de frequenties en moet het dan echt ook omgebouwd worden naar
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light rail, dus als die viersporigheid er volledig is, naar twee heavy, twee light: ja, dat is
natuurlijk mede afhankelijk van de verbindingen die je wil leggen. Wat we daar tot nu toe
van weten, kan ik alleen maar zeggen dat die doorkoppelingen binnen de Rotterdamse
regio minder relevant zijn dan bijvoorbeeld voor Den Haag en dat voor de Drechtsteden
natuurlijk de doorkoppelingen richting Merwede-Linge lijn en richting Dordrecht Zuid van
belang zijn. Daar zijn ook een aantal nieuwe stations voorzien zoals u daar ziet en dat is
nou eenmaal makkelijker met light rail dan met heavy rail omdat het gewoon goedkoper
is en het minder kost om een halte daar te maken. Voor wat betreft het busnet staat het
r-net centraal. Betekent aanvullend op die hoog frequente spoorverbindingen hoog
frequente en aansluitende r-netverbindingen, waarbij de DAF-concessie in wezen de
eerste stap daarin gaat zetten met de corridor Papendrecht, Alblasserdam, Rotterdam.
Dat daar echt een slag te maken is in de dóórontwikkeling tot r-net kwaliteit en ook
binnen Rotterdam weer doorverbonden en dat daarin natuurlijk ook dat die as versterkt
met de ruimtelijke economische ontwikkeling binnen die delen van de Drechtsteden.
Waterbus; natuurlijk een zeer belangrijk onderdeel van het openbaar vervoer in de
Drechtsteden, maar ook van het fietsnetwerk in de Drechtsteden. Ook hiervoor geldt:
verbetering, meer verbindingen, meer frequenties, maar ook dus weer koppeling aan het
ruimtelijk programma, maar ook koppeling aan het spoor; bijvoorbeeld bij het
Maasterras is dat goed mogelijk en dat zie je ook terug, waarbij de koppeling met het
fietsnetwerk, dat is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel daarvan goed wordt gelegd.
Overigens geldt dat in de breedte van het woord, dat die fiets plus OV elkaar bijzonder
goed versterken en ook in samenhang verder ontwikkeld worden. Fietsen is goedkoop,
duurzaam en gezond en je ziet ook, dat steeds meer mensen dat zelf ook doen, mede
vanwege die reissnelheid die ze willen maken, maar dat die voorzieningen die we daarbij
aanbieden op de halten, op de knopen en de kwaliteit daarvan erg belangrijk zijn. Met
name de stallingen, maar ook het bewaken daarvan en de routes zijn natuurlijk daar een
belangrijk onderdeel van. Nou, daar ligt dus ook een belangrijk speerpunt bij de
provincies. Kortom en dat is dan samenvattend: versterk de inzet, ook ruimtelijk
economisch op die knoop Dordrecht Centraal en de lobby starten om dat ook met
Brabant samen naar IC-kwaliteit op die schakel terug te brengen. Binnen het
regioverband inzetten op metrokwaliteit. Dat hoeft dus niet letterlijk een metrovoertuig
te zijn, overigens, maar wel hoogfrequent, 12 keer per uur wordt daarbij genoemd in de
regio en tot Dordrecht en over de hoofdknoop heen. Aanvullend inzetten op r-net en
waterbus die dat basissysteem versterken, gekoppeld ook aan de binnenstedelijke
ontwikkellocaties en daarin als Drechtsteden samen met alle betrokken partijen, NS,
ProRail, nou, u ziet ze allemaal staan, blijven optrekken. Het goede nieuws is, dat ook op
de aanstaande OV- en spoortafel, die is in november geloof ik, wordt deze inzet vanuit de
Drechtsteden ook met het Rijk gecommuniceerd daarover. Nou, samenvattend is dat in
dit beeld samengepakt waar de belangrijkste elementen in terug te vinden zijn. Dit is het
laatste sheetje over de procesmatige behandeling. 7 september in het DSB, gevraagd
voor instemming, na bespreking in de carrousel en vaststelling in de Drechtraad op 7
november. Dat is het parcours. Dank u wel.
De voorzitter Hartelijk dank. Ik stel voor dat er gewoon vragen gesteld kunnen worden
aan de presentator en wellicht ook aan de wethouder?
Wethouder Van der Linden Mag ik nog één opmerking maken?
De voorzitter Eén korte opmerking, ja.
Wethouder Van der Linden Ja, vragen mag. Het lijkt me nog relevanter dat u ook
dingen meegeeft waarvan u zegt: dat willen we bij de discussie kunnen betrekken die de
carrousel gaat voeren of het DSB, enzovoort
De voorzitter Dan stel ik voor dat u voornamelijk gewoon uw mening geeft. Dat wordt
door de mensen genoteerd en dan beginnen we bij de heer Nederhof. U heeft het woord.
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De heer Nederhof Ja, dank u, voorzitter. Mooie ambities; het zal wel over een paar
miljard gaan. Kijk, systeem sprong Drechtsteden spreekt ons natuurlijk aan en wij
moeten een goede bereikbaarheid hebben in deze regio. U heeft het over nationaal en
regionaal spoor ontvlechten. U heeft veel experts gesproken; de economie trekt aan,
transport groeit, maar de capaciteit aan ruimte met het goederenvervoer per spoor - we
hebben twee spoorbruggen die veel te smal zijn, dus voor ons zou het alles zijn als dit
nou kon lukken en dat dan die goederentreinen via een apart - ROBEL, u weet wel. Dus
dat zou dan - maar u heeft het helemaal niet over de capaciteit van die paar rails die hier
liggen. Wij zouden graag dit plan omarmen, maar wij willen eigenlijk liever dat
goederentransport hebben, waardoor hier veel meer ruimte komt en misschien is dat qua
geld nog wel aantrekkelijker ook. Maar ik weet niet of er over gesproken is, want ik denk
dat het spoorboekje van het goederenvervoer enorm knel loopt, samen met het
personenvervoer per spoor. Heavy spoor noemt u dat. Maar goed, hoe u het noemt
maakt me niet zoveel uit. Het is belangrijk dat er geen capaciteit meer is. Maar ja, dat
hoor ik dan graag van u.
De voorzitter De heer Oostenrijk? Of niet? Het hoeft niet, niets verplicht, maar ik maak
maar even een rondje.
De heer Oostenrijk Ja, oké. U heeft niet het woord sprinter genoemd. Duidt dat erop dat
de metroconstructie in plaats komt van de sprinter? En dan vul ik weer even aan op
hetgeen wat ook de heer Nederhof net heeft gemeld van: hoe verhoudt zich dat tot de
spoorcapaciteit, die we nu hebben? Als het het één inruilen voor het andere is, is dat dan
een nieuwe wijn in oude zakken, of andersom en hoe verhoudt zich dat dan ook, dat dan
in één keer er tal van stations bij kunnen worden gebouwd? Die vraag hebben we. U
heeft en ook dat heeft de heer Nederhof al enigszins aangestipt, u heeft het woord
goederenvervoer niet genoemd; dat is ook een tak van het openbaar vervoer en omdat u
het goederenvervoer niet heeft genoemd heeft u ook een mogelijke gewenste
ondertunneling van het Dordtse traject niet genoemd. Blijven deze aspecten totaal buiten
beschouwing, of is er nog een andere agenda?
De voorzitter De heer De Looze.
De heer De Looze Ja, voorzitter, dank u wel voor het woord. We horen in deze
spooragenda heel veel dingen die mooi zijn. Wat ik echt wil onderstrepen is dat voor
Dordrecht de snelheid heel belangrijk is, ook naar Rotterdam. Dat is best een eind; het is
22 kilometer ongeveer en als er heel veel stations bijkomen of als er minder Intercity's
gaan rijden, dan is dat een probleem. Wat mooi is van een metrolijn is dat er wellicht om
de vijf minuten dan iets gaat rijden. Dat is heel positief; dat zien we ook bij de
Randstadrail, dat het veel meer gebruikt wordt en dat het ook een enorme spin off geeft,
dus dat element is goed. Alleen vraag ik me wel af, net zoals mijn buurman: kunnen we
niet sprinters daarvoor gebruiken en wat is het voordeel van die metro daarin? Extra
stations in Dordrecht, dat juichen wij ook toe. Dat is denk ik zeker voor het Leerpark en
andere plekken gewoon belangrijk. De lobby met Breda opstarten, dat juichen we ook
toe, want die Intercity moet gewoon blijven en ook doorlopen naar andere steden,
doorrollen. Ja en voor de rest: het oude spoor gebruiken is een goed idee, maar wat ons
betreft zou er ook nog een extra - kijk, dus het gaat al echt om lange termijnagenda,
gerust een extra light rail bij mogen komen, ook wellicht ook over de Brienenoord of dat
je een extra ontsluiting erbij hebt vanuit onze regio. Dat zou denk ik helemaal niet raar
zijn, want hier wonen gewoon ontzettend veel mensen, zeker als je ook Ridderkerk en
andere grote steden erbij trekt. Dan zou een lightrail ook langs de Brienenoord naar de
Erasmus Universiteit en naar die regio helemaal niet raar zijn, denk ik. Tot zover.
De voorzitter Dank. De heer Vroon.
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De heer Vroon Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, inderdaad wat de rest ook zegt: mooie
ambities. Alleen mijn vraag is echt, dat hebben we denk ik al vaker in deze commissie
besproken: zo'n light rail, wat voor consequenties heeft dat dan echt op de Intercity
status waar we natuurlijk best wel heel hard mee bezig zijn om te lobbyen, als we daar in
toestemmen?
De voorzitter De heer Tiebosch.
De heer Tiebosch Ja, dank u wel, voorzitter. Ik bedoel het niet persoonlijk, maar ik
kreeg toch een beetje het idee dat hier een presentatie werd gehouden door de directeur
van de RET. Er wordt heel sterk een verhaal verteld over de problemen die Rotterdam
heeft en ik probeer me eigenlijk een beetje te verplaatsen in de brief die staatssecretaris
Dijksma in december 2016 aan de Staten-Generaal heeft gestuurd, waarin ze aangeeft
van: nou, dit is het toekomstbeeld openbaar vervoer 2040 overstappen en daar wordt in
die brief vooral de reiziger centraal gesteld. Dat mis ik eigenlijk in deze hele presentatie
en ik zou ook echt de wethouder willen aanraden om met name dit traject ook vanuit
Dordrecht en de Drechtsteden vanuit het perspectief van die reiziger te gaan vertellen.
Wat is nou hetgeen wat de staatssecretaris in die brief aangeeft? Wat is nou het doel?
We moeten ons gaan proberen te verplaatsen richting 2040; dat is al lastig, maar wat we
wel weten is dat met name mobiliteit een steeds grotere rol gaat spelen, maar ook
bereikbaarheid. Dan hebben wij als Dordrecht en de Drechtsteden hier een opgave om
30.000 huizen te gaan bouwen en we moeten ons dus nu, in het kader van dit verhaal,
gaan verplaatsen in die mensen die wij straks hier naartoe willen gaan krijgen. Dat in
combinatie met het perspectief van het dienstrooster, het spoorboekje zoals wij dat nu
hebben en daar zijn alle reizigers in Dordrecht en de Drechtsteden ten opzicht van het
oude dienstrooster veel meer reistijd kwijt en dat is niet het doel. Want de reiziger staat
centraal en de reistijd zou korter moeten worden. Dus het hele knelpunt dat wij zouden
hebben dat we als Dordrecht en Drechtsteden met een metro er op vooruit gaan, dat zie
ik absoluut niet. Dus ik denk dan ook dat Dordrecht en de Drechtsteden zich hard
moeten gaan maken om eerst al die knelpunten die wij met elkaar verzameld hebben de
afgelopen periode, om die ook centraal te zetten. Voorwaarden te stellen, eerst zorgen
dat die Intercity echt wordt gerealiseerd. Ik vind het echt te slap dat er nu weer zo
vanuit Dordrecht en de Drechtsteden een lobby opgezet moet worden met Breda. Dat
moet veel meer al in eisen neergezet worden in dat stuk. Pas dan willen wij praten over
andere zaken en ik vind ook als Dordrecht en de Drechtsteden datje echt een veel
steviger houding moet gaan innemen richting Rotterdam. Klaarblijkelijk moeten wij
meewerken om een nieuw Feyenoord stadion te gaan verbinden; nou, dan mag je ook als
Dordrecht eisen stellen, want in die zelfde woorden van dat Deltaplan van die RETdirecteur, daar wordt ook over gesproken dat, de komende jaren moeten er miljarden
worden geïnvesteerd. Dan moetje als Dordrecht/Drechtsteden daar ook claims op leggen
en dan moet je geen genoegen nemen met die vier spoorstaven die er nu liggen. Dan
moet je er minimaal twee er bij eisen om te zorgen dat dat ook voor Dordrecht en de
Drechtsteden interessant is. Een ander punt wat ik wil aanhalen naar het proces: er
wordt nu gesproken over 7 september. In de presentatie wordt er vanuit gegaan dat die
nota mobiliteit al vastgesteld is. Dat is die niet; als gemeenteraad van Dordrecht gaan
wij dat nog apart doen. Dus dat is nog helemaal niet vastgesteld en kan dus wat mij
betreft ook niet nu door DSB worden gebruikt als: hier gaan wij mee aan de slag. Dus
dat geef ik ook maar even aan naar het proces. Ik vind echt, nou, als dit het is waar DSB
dan mee naar Den Haag gaat of naar de provincie, vind ik echt veel te slap.
De voorzitter Mevrouw Kruger, u heeft het woord.
Mevrouw Kruger Ja, dank u wel. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel toe te voegen aan wat
de heer Tiebosch heeft verwoord, want juist ook het stuk over: gaan wij nu een
verbinding worden om Rotterdam, het Feyenoord stadion beter te verbinden? Dat is al
eerder in ons opgekomen en wat wel natuurlijk is, dat er een verbetering aan het spoor
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moet komen. Ik bedoel, ik zit dagelijks nog in die treinen en er wordt gesproken over een
nieuwe spits die er aan gaat komen in september. Nou, dan moet er ook eens gekeken
worden naar de capaciteit van de treinen die er rijden, want nu is het met een mini
aantal treintjes midden in de spits, dus iedereen staat opgepakt. Dan kunnen we tig
sporen naast elkaar leggen, maar als ook niet naar de capaciteit van de treinen op zich
wordt gekeken, dan schiet je nog allemaal geen fluit op. Verder, de heer Nederhof heeft
al genoemd het goederenvervoer; dat wordt niet genoemd en de heer Oostenrijk heeft
ook genoemd van: ja, gaat nu de metro dan de sprinter vervangen of gaat dat naast
elkaar rijden? Ik ben benieuwd hoe het zich allemaal gaat ontwikkelen en alle vragen die
gesteld zijn, die onderstreep ik en ik was verbaasd, afgelopen winter in Berlijn waar ze
dan echt prachtige metro's, maar ook snelbussen en treinen en metro's hebben, dat is
een heel goed ontwikkeld net en toen dacht ik van goh, dat zou wel eens als een soort
voorbeeld kunnen dienen voor Dordrecht, al zou dat dan een stukje kleiner moeten. De
regio dan.
De voorzitter Mevrouw Koene.
Mevrouw Koene Nou, vooral wat de heer Tiebosch zegt. Dank u wel.
De voorzitter Mevrouw Van den Bergh.
Mevrouw Van den Bergh Voorzitter, u had het over ketenmobiliteit en wat ik nog miste
in het verhaal is de fiets. U zei van, mensen fietsen, de waterbus is daarbij belangrijk,
maar ik mis daarin het verhaal dat ook de fiets makkelijker met de trein mee kan en daar
wil ik veel meer toelichting op. Wij willen daar voor pleiten dat dat gebeurt, want dat
willen de mensen. Die willen niet van bus naar dit en dat, maar met de fiets in de trein;
dan kun je gewoon veel makkelijker overal komen. Wat betreft de beweging naar light
rails, Randstad Rails, metro's of hoe je het wil noemen, naast de vaste verbindingen van
de Intercity's: wij pleiten er voor, op zich kan ik me die beweging voorstellen, maar dat
betekent ontzettend veel investering in extra sporen en stationnetjes, maar wij vinden
toch dat de snelheid waarmee de reiziger zich wil verplaatsen, dus het centraal stellen
van de reiziger, dat moet veel meer in beeld. Die wil snel van A naar B en niet eerst
langs talloze kleine plaatsjes. Ik bedoel, dat is op zich ook aardig, maar dat kan je
misschien ook op een andere manier verbinden. Vooral het snel en zittend zich kunnen
verplaatsen per trein lijkt ons prioriteit te hebben, plus meer aandacht voor de fiets in de
trein, dat daar veel meer ruimte voor geschapen wordt. Een goede verbinding, dat vond
ik ook wel aardig, met bijvoorbeeld, ja, u vindt het belangrijk, het voetbalstadion, maar
ook de Erasmus Universiteit.
Storing in audio (enkele minuten)
Mevrouw Van den Bergh Het is stil. Tot slot nog even iets over het goederenvervoer.
Wat anderen ook al zeiden: dat wordt helemaal gemist in dit verhaal, maar dat moet wat
ons betreft ook ofwel om Dordrecht heen, of om de Drechtsteden ofwel ondergronds of er
omheen.
De voorzitter Namens de organisatie excuus voor deze onderbreking. De heer Frantzen
of mevrouw Jager? U heeft het woord.
De heer Frantzen In principe zijn wij het er mee eens dat de Intercity voorrang in alle
aandacht biedt, nodig heeft. Dat willen we zo snel mogelijk weer op het oude niveau of in
ieder geval iets wat daar heel erg op lijkt, maar we zijn geen tegenstander van light rail
en we vinden in principe dat elke vorm van openbaar vervoer de milieulast in dit gebied
omlaag kan brengen en daar zijn we een grote voorstander van. Is het mogelijk dat we
deze presentatie naderhand toegezonden krijgen?
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De voorzitter Ik neem aan dat die in het RIS komt. Mevrouw Greve.

Mevrouw Greve Ik sluit me aan bij de vorige sprekers. Inderdaad mooie ambities, maar
ik mis toch ook de klantvriendelijkheid richting treinreiziger; dat zou toch eigenlijk meer
centraal moeten staan. Vind ik eigenlijk het voornaamste punt.
De voorzitter Dank allen voor de opmerkingen. Ik kijk even naar de wethouder en zijn
ondersteuning. Er is nog 2,5 tot 3 minuten. U heeft het woord.
Wethouder Van der Linden Het lijkt me goed dat er eerst wat inhoudelijke vragen
worden beantwoord en dat we dan even kijken wat er nog overblijft.
De voorzitter Ik denk dat u niet moet proberen volledig te zijn. Misschien de
hoofdlijnen.
De heer Goovers Ik zal inderdaad even een paar punten er uit lichten. Even voor alle
duidelijkheid: het is inderdaad de bedoeling dat de sprinters vervangen worden dan door
lightrail. Dat betekent ook dat er wat dat betreft op het hoofdspoor, zoals het dan heet,
vooral Intercity's en goederentreinen zouden rijden en vanuit capaciteitsoogpunt zou dat
ook kunnen, volgens de geleerden vanuit ProRail en vanuit NS. U constateert terecht dat
in het verhaal geen afzonderlijke aandacht voor het goederenvervoer is, dus ik kan me
voorstellen, de wens die u daarin uit, die is gewoon hier niet in meegenomen. Misschien
moet ik daar apart nog even over zeggen. De gedachte, waarom die extra stations, wat
is dan het voordeel van de metrokwaliteit ten opzichte van de sprinter, heeft vooral te
maken met de kosten voor investering, beheer en onderhoud en exploitatie. Binnen
dezelfde reistijd kunnen dan meer stations worden bediend, omdat je sneller kan
optrekken en afremmen en nu doet een stoptrein daar ongeveer drie minuten over en
met een metro is dat ongeveer een halve minuut. Dus u kan zich voorstellen dat dat
meerdere stations mogelijk maakt zonder dat dat trager is. Ik denk, dat ik daarmee een
paar van de inhoudelijke vragen heb beantwoord.
De voorzitter De wethouder dan nog kort.
Mevrouw Van den Bergh Voorzitter, de fietsers heb ik niet gehoord.
De voorzitter Nee, maar mevrouw Van den Bergh, er zijn heel veel onderwerpen niet
genoemd. Gezien de tijd kan dat denk ik nu ook niet. Dus als de wethouder - deze
wethouder is erg van fietsen, misschien kan die er nog wat over zeggen. Als iedereen
gaat noemen wat hij niet gehoord heeft, dan zitten we hier straks nog - en we zitten hier
straks nog, kan ik u vertellen. De heer Van der Linden vervolgt zijn betoog.
Wethouder Van der Linden Dank. Wat ik mooi vind aan dit stuk en aan het onderzoek
wat is gepleegd, is dat het aansluit bij de groeiambitie die we aan het formuleren zijn
met elkaar. Meer wonen, meer woonkwaliteit, maar ook gewoon meer woningen bouwen.
De mensen die daar gaan wonen moeten ergens heen en moeten ook weer terug. Niet
allemaal in de Drechtsteden, maar die gaan ook ergens werken enzovoorts. Daar heb je
meer voor nodig dan wat we nu hebben aan OV-mogelijkheden en wellicht ook wel
weginfra. Wat dat betreft zien we dus aanknopingspunten bij de ontwikkeling die wordt
ingezet. Tegelijkertijd hebben we meteen al aan het begin gezegd: ja, wat er ook
gebeurt, de IC-kwaliteit die we nu hebben, daar moet sowieso niet op worden ingeboet
en watje dus tegelijk ziet in het onderzoek is dat de IC-kwaliteit die we erbij willen
hebben, richting Brabant en terug, ja, die discussie kun je versterken als je je eigen
stationsomgeving van meer kwaliteit voorziet. Dus wat dat betreft zien wij vooral
kansen; we zien een goede onderbouwing voor onder andere de groeiagenda. Nou, daar
hou ik het even bij, denk ik.
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De voorzitter Dank. De heer Oostenrijk.

De heer Oostenrijk Een korte vraag aan de wethouder. Hij zegt, wij zijn de ambities aan
het formuleren. Hoe rijmt hij dat met hetgeen wat de heer Tiebosch net heeft gemeld
over de 7 september?
De voorzitter Dat wou ik dus even vragen. Misschien kunt u nog iets vertellen over het
proces en ook hoe deze commissie, dan wel de raad daar verder nog een rol in speelt.
Wethouder Van der Linden Dan verwijs ik eigenlijk door naar Bas Goovers, want dit is
geen beleidsstuk. Dit is een onderzoek wat gericht is op: hoe kun je reageren op wat zich
voordoet in de regio's, in de provincie enzovoort. Er loopt een MIRT-onderzoek, er zijn
kaarten bij de provincie over alle mogelijkheden die er zijn voor wonen en mobiliteit
tussen Leiden en Dordrecht. Daar moetje bij aanhaken. Nou, hoe doe je dat? De eerste
zet daarvoor is een goed onderzoek en dat is hiermee geleverd. Ik stel voor dat je nog
iets zegt over het proces, Bas.
De voorzitter Ja, u heeft het woord.
De heer Goovers Ja, het zal duidelijk zijn: er zijn veel betrokken partijen. Er is ook een
agenda met het Rijk. Het eerste punt daarin is de OV- en spoortafel van dit najaar. Dat
zal een beleidsarme tafel zijn, gelet op het ontbreken van bewindspersonen op
Rijksniveau. Het Rijk heeft wel aangekondigd te willen discussiëren over het, wat zij dan
noemen het afweegkader. Dus: wat is de basis waarop we samen besluiten nemen? Ze
hebben ook aangekondigd daar meer samen in te willen optrekken en ook te willen
kijken naar meer investeringsruimte op andere manieren dan alleen de traditionele MIRTbegroting. Denkt u dan bijvoorbeeld aan koppeling aan de woningbouw, of koppeling aan
beheer- en onderhoudsagenda of - er zijn meerdere agenda's en het streven is om...
De voorzitter Ik moet echt vragen om af te gaan ronden, want we hebben hier over 5
minuten een andere vergadering. De heer Nederhof een nabrander. Ik wil het
accepteren, maar...
De heer Nederhof Ja, even kort. Die 7 september schrik ik ook van. Wij worden hier
geconfronteerd met een presentatie. Ik heb het gevoel dat er veel over ons heen wordt
besloten en dat we eigenlijk, ja, gewoon maar moeten zeggen: het gaat goed.
Mevrouw De Smoker Voorzitter, aanvullend.
De voorzitter Mevrouw De Smoker.
Mevrouw De Smoker Ik zit in die Drechtraad. Wat verandert er nu met deze presentatie,
met onze opmerkingen die gemaakt zijn, in het stuk wat DSB weer richting Drechtraad
gaat brengen?
De voorzitter De wethouder en dan ronden we het af.
Wethouder Van der Linden Nou, u heeft mij horen zeggen en ik heb u horen zeggen dat
wat er ook gebeurt in dit gebied, IC altijd bovenaan staat en dat vinden wij al een paar
jaar met elkaar. Dat blijft zo en dat moet ook in de discussie die de DSB gaat voeren
hierover, voorop blijven staan. Tegelijkertijd groeiagenda en dit past goed bij elkaar. Ik
heb u duidelijk horen zeggen: IC gaat altijd voor en daarna kun je praten over wat er
nog meer nodig is. U vond het veel stations. Ja, dit is een onderzoek; het is geen
planning. U vond ook dat alle elementen die u nog meer op mobiliteit wil hebben, fiets
enzovoort, dat dat goed verwerkt moet worden. Het zit er in. Ik heb verder niks gehoord
waarvan u zegt van: dat moet er uit of dat moet er twee keer zo groot in.
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Mevrouw De Smoker Voorzitter, maar dat is een beetje flauw. Want het is een
presentatie die wij ter plekke krijgen. We zijn er niet op voorbereid, we hebben geen
fractiestandpunten in kunnen nemen, niks niet. Dus dan wil ik toch echt wel weten: wat
gaat er veranderen aan het stuk, want we hebben wel degelijk kritiek gegeven.
De voorzitter Dit is denk ik een helder punt. Ik stel voor dat we na de Hamerraad dit
even hernemen en dat de heer Van der Linden zich dan ook even bij ons vervoegt. Dan
gaan we hier nog even over verder. Dus wij schorsen de vergadering tot na de
Hamerraad.
SCHORSING
1. OPENING, MEDEDELINGEN EN VASTSTELLEN AGENDA
De voorzitter Dan sluit ik het eerste deel van onze vergadering en open daarmee direct
het tweede deel. Ik heet iedereen nogmaals heel hartelijk welkom, ook alle mensen op
de publieke tribune die voor één van alle onderwerpen aanwezig zijn.
2. VASTSTELLEN BESLUITENLIJSTEN ADVIESCOMMISSIE VAN 22 AUGUSTUS
2017 (INCL. BESLOTEN DEEL)
De voorzitter Wij gaan naar agendapunt 2, het vaststellen van de besluitenlijst
adviescommissie 22 augustus. Ik kijk even rond. Zijn er op- of aanmerkingen bij die
besluitenlijst? Zo niet, dan zijn ze vastgesteld.
3. VRAGEN AAN HET COLLEGE
De voorzitter Dan kom ik bij agendapunt 3, vragen aan het college. Ik heb begrepen
dat de fractie van de PvdA een vraag heeft aan het college en GroenLinks. Dan heeft
mevrouw Van den Bergh het woord.
Mevrouw Van den Bergh Voorzitter, vorige week bij de nieuwe behandelvoorstellen
stond een brief van de Tafelbergbewoners met het verzoek om zo snel mogelijk te
kunnen starten met de asbestverwijdering van hun woningen, en dat groepsgewijs te
doen en niet individueel. Ze zijn ook in gesprek om met een ondernemer die dat wil gaan
doen. Daar moeten snel afspraken over komen, maar zij willen duidelijkheid van de
gemeente over een ondersteuning in de vorm van leningen, laagrentende leningen. Dat
is min of meer al toegezegd, maar nog niet officieel, zeg maar vooruitlopend op een
stadsbrede aanpak, want de inventarisatie is nog gaande. Het staat ook in het stuk, in
die rib, dat er met die bewoners aparte afspraken worden gemaakt en mijn vraag is,
want vorige week kon er uiteraard niet op ingegaan worden: zijn deze afspraken
inmiddels met de bewoners gemaakt en kunnen zij snel aan de slag met de ondernemer?
De voorzitter De wethouder.
Wethouder Van der Linden Ja, klopt allemaal wat u zegt. Dat we uiteindelijk nog een
definitieve regeling gaan opstellen, dat we nu met een inventarisatie bezig zijn van alle
daken waar het om gaat op ons eiland. Intussen is de Tafelberg natuurlijk al vrij ver, er
liggen ook concrete aanbiedingen, dus speciaal voor deze casus, voor de Tafelberg
hebben we besloten en dat is vandaag gebeurd, om deze groep bewoners, die kunnen
dan gebruik maken van een stimuleringsregeling op grond van onze verordening
financiële steun bij particuliere woningverbetering. Dat is een laagrentende lening en dat
zal voor lang niet iedereen gelden, maar voor een aantal mensen kan het precies het
verschil maken. Ja, dus dat en daarnaast doen we ook aan ondersteuning, want deze
groep mensen is ook begeleid in de afgelopen tijd bij het opstellen van deze offertes.
De voorzitter En ik had begrepen dat de fractie van GroenLinks een vraag heeft. U heeft
het woord.
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Mevrouw Edenburg Dat klopt, aan wethouder Van der Linden. De vraag is of Dordrecht
aandacht gaat besteden aan de Nationale Fiets Telweek van 18 tot en met 24 september,
zodat we onze fietspaden wellicht kunnen verbeteren.
Wethouder Van der Linden Ja, dat gaan we doen. Vorig jaar heb ik heel veel
fietszadelhoesjes uitgedeeld en ik kwam er later achter dat die nogal afgaven. Dus dat
gaan we misschien niet meer doen, maar daar gaat aandacht aan besteed worden in de
communicatie.
Mevrouw Edenburg Lost u zelf dat startschot?
Wethouder Van der Linden Ik weet eigenlijk niet of er een openingshandeling wordt
verricht, maar we gaan zorgen voor goede communicatie.
De voorzitter Dank. Dan kijk ik even rond of er nog mededelingen zijn vanuit de
commissie? Niet, dan het college? Mevrouw Reynvaan.
Wethouder Reynvaan Voorzitter, dank u wel. Een korte mededeling over het Damplein.
Degene die daar in de buurt woont of komt, die ziet dat daar voortvarend gewerkt wordt.
De aannemer is ook de zomer doorgegaan om te zorgen dat de intocht van onze
Goedheiligman in alle ordelijkheid kan verlopen. Het gaat om het Damplein; daar is met
name aandacht voor het winkelend publiek, voor de voetgangers en daarnaast is er ook
een wens om de Dubbelsteynlaan aan te pakken. De Dubbelsteynlaan is toe aan
vernieuwing, maar past niet in het budget van het Damplein. De bewonersgroep die zich
daar mee bezig houdt zou het liefst de Dubbelsteynlaan ook hetzelfde ingericht zien met
klinkers, dus met elementverharding in plaats van met asfalt. Daar is nu niet in voorzien.
We zijn bezig om te zorgen dat er een voorstel naar u toekomt om aan u het besluit te
laten wat u hier in goedvindt, dus of de asfalt, want er is wel een nieuwe asfaltlaag
nodig, om dat uit te voeren of toch de elementverharding in te voeren. De fundering is
niet goed, dus die kosten, die gaan wel wat hoger worden dan we normaal gesproken
zien, maar dat voorstel gaat dus naar u toekomen en dat zou dan voorzien zijn voor
volgend jaar. Maar dit jaar op tijd voor Sinterklaas is het Damplein klaar.
De heer Burggraaf Ik neem aan dat we hier vragen over mogen stellen, nog even?
De voorzitter Nou, het mag kort, maar we hebben heel veel andere dingen nog te doen.
De heer Burggraaf Nou goed, ik wil ook best buiten de vergadering om nog wel anders
om verduidelijking vragen, maar eerste reactie: in ieder geval ben ik wel erg verrast over
deze mededeling, omdat ik met wat mensen de laatste tijd heb gesproken die in de
werkgroep hebben gezeten. Bewoners die in het proces betrokken zijn geweest om tot
deze plannen te komen. Ik heb tekeningen gezien over de uitvoering, ja en daar staat
gewoon als laatste fase de Dubbelsteynlaan ingetekend en er zijn tekeningen waarin ook
het met de steentjes is ingewerkt en ik weet bij de laatste vergadering van de werkgroep
dat er ook expliciet alles is afgelopen van: is het plan nu precies in het budget en kunnen
we het daarmee verwezenlijken en dat daar harde toezeggingen over gedaan zijn. Dus
het verbaast mij dan nu wel om te horen dat er blijkbaar toch nog onduidelijkheid is,
want ik heb hele andere signalen gekregen vanuit die werkgroep.
De voorzitter Korte reactie van de wethouder.
Wethouder Reynvaan Het is absoluut niet mogelijk binnen het budget om in de
Dubbelsteynlaan elementverharding toe te passen.
De heer Tiebosch Voorzitter, één punt nog op....
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De voorzitter Ja, de heer Tiebosch.

De heer Tiebosch We hebben nog een toezegging van de wethouder dat ze met een
actualisatie komt van het MOB, dus daar komt dit dan bij. We gaan dit niet eerst apart
bespreken, voordat we de andere zaken zien.
De voorzitter Samen met de MOB. Dan ronden we ... de heer Oostenrijk, maar ik wil
niet een hele discussie nu over de Dubbelsteynlaan en Damplein, hoor.
De heer Oostenrijk Nee, ik wil ook geen discussie hebben, alleen wel eigenlijk melden,
eigenlijk in samenhang met wat de heer Burggraaf heeft gezegd dat: heel Dubbeldam
weet niet anders als dat het Damplein ook dat deel van het plein omvat. Dat is in alle
toonaarden gecommuniceerd, in alle bladen gecommuniceerd. Dus ik begrijp hier, net
zoals de heer Burggraaf, helemaal niets van.
De voorzitter Oké, waarvan akte.
STUKKEN TER BESPREKING
4. BESPREKING ENERGIESTRATEGIE DRECHTSTEDEN
De voorzitter Wat mij betreft sluiten we het punt Vragen aan het college en gaan wij
verder met de bespreking energiestrategie Drechtsteden.
Mevrouw Van den Bergh Voorzitter?
De voorzitter Excuus, mevrouw Van den Bergh.
Mevrouw Van den Bergh Ik wil iets ook aan de commissie voorstellen om te agenderen,
iets wat al langer in de pijpleiding zit; op wat voor moment kan dat?
De voorzitter Wat mij betreft kan het aan het einde van de vergadering. Dan blikken we
wel even vooruit. Dan gaan we nu verder met agendapunt 4., Energiestrategie
Drechtsteden. Mevrouw Van Dongen had hier graag bij willen zijn, maar is in de
Zwijndrechtse gemeenteraad vanwege een herdenking van een overleden raadslid, maar
wethouder Van der Linden is hier wel, of ook, om deze energiestrategie toe te lichten en
ook hier, denk ik dan, aandachtspunten op te halen. Met de discussie van daarnet in het
achterhoofd is het misschien goed dan bij de presentatie ook even te duidelijk te maken
hoe het vervolg er uitziet. Ik stel voor dat we proberen deze presentatie en de discussie
rond negenen af te ronden, met het oog op alle andere belangrijke punten die nog op de
agenda staan. De wethouder heeft het woord.
Wethouder Van der Linden Dank u wel, voorzitter. Nou, de energiestrategie is een
document waarin we omschrijven wat er allemaal gebeurd is, maar ook wat er moet
gebeuren om in 2050 energieneutraal te zijn. Nou, net hadden we het over spoor en OVambities tot 2040. Dit is 2050, dat is nog veel verder weg. Bovendien ken je voor
bijvoorbeeld mobiliteit, spoor, OV, ken je de voornaamste ingrediënten wel; dat is bij
energieneutraliteit nog niet zo. Een aantal dingen kennen we wel. We kennen zon, we
kennen wind, we kennen warmtenet en we kennen van alles van besparing, maar het is
wel een pad wat nog met heel veel vragen omgeven is. Omdat we allemaal zien dat die
transitie, die transformatie op lokaal niveau zijn beslag moet krijgen en ook niet puur iets
is van overheden, maar ook van woningcorporaties, bedrijven, wij als mobilisten
enzovoorts, is vorig jaar aan een aantal regio's gevraagd: stel je kandidaat om hier over
na te denken en dan met een stuk te komen. Nou, er waren wel 10 of 12 regio's die dat
wel een mooi idee vonden. Wij zijn één van de vijf regio's die zijn uitgekozen. De
Drechtsteden staat bekend als een regio waar veel gebeurt, maar waar ook nog heel veel
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moet gebeuren en in het afgelopen jaar is aan die totstandkoming van die strategie
gewerkt. Nu ligt die er in concept en dan ga je natuurlijk weer de vraag krijgen: hoe gaat
hier over worden besloten? We hebben daar goed over nagedacht. De vraag is regionaal
gesteld, dus uiteindelijk gaan de Drechtsteden het document opleveren als document,
maar de uitvoeringskracht zit lokaal. Regionale projecten zijn er ook, maar de meeste
uitvoeringskracht zit lokaal. Dus wat ik graag zou willen, is het verhaal laten vertellen
over hoe de strategie in elkaar zit en ophalen of u de uitgangspunten onderschrijft. In
Drechtstedelijk verband wordt hier dan een klap op het document gegeven, maar
vervolgens krijgen alle zeven gemeentes van de Drechtsteden het lokale debat over: wat
gaan wij dan concreet doen? Dan gaan wij als Dordrecht, met een heel ander soort stad,
maar ook met veel meer mogelijkheden dan sommige andere gemeentes, natuurlijk een
ander debat voeren dan willekeurig welke andere gemeente. Dat een beetje aan de
voorkant. Ik stel voor dat mevrouw Zweers nu eerst het verhaal op hoofdlijnen vertelt en
dat we dan het gesprek verder vervolgen.
De voorzitter Oké, u heeft het woord.
Mevrouw Zweers Zoals Rik van der Linden heeft aangegeven zijn wij anderhalf jaar
geleden geselecteerd als pilotregio voor de Regionale energiestrategie en dat was het
begin van een bijzonder intensief proces. Daar ga ik u in meenemen. Wat wij het
afgelopen jaar hebben gedaan, hebben wij verbeeld in deze infographic. De eerste stap,
dat was ook een verplichte stap, was om samen met alle overheden, de decentrale
overheden en de drie ministeries en de drie koepels, een afsprakenkader te maken. Via
een raadsinformatiebrief bent u daarvan op de hoogte gesteld, ongeveer een jaar
geleden, in het vorig najaar. De volgende stap was om niet alleen vanuit de overheden te
werken, maar ook vanuit alle stakeholders en wie zijn dat allemaal? Dat hebben wij op
verschillende manieren gedaan. Bestuurlijk hebben wij een adviesraad energiestrategie
Drechtsteden samengesteld en daarin zijn de overheden betrokken geweest, maar ook
het onderwijs, ook de werkgevers Drechtsteden, ook brancheorganisaties. Dat is een
breed samengestelde raad geweest en inhoudelijk zijn wij aan de slag gegaan met
taakteams en actieteams en met ruimtelijke ateliers. Van de ruimtelijke ateliers heeft u
ook een uitnodiging ontvangen. Er zijn drie ruimtelijke ateliers geweest, afgelopen
voorjaar en de eerste vraag die daar gesteld is, is: hoe kunnen we energieneutraal
worden? Hoe ziet dat eruit? We hebben ook leerlingen geraadpleegd, de volwassenen van
de toekomst en zij geven aan: energie mag zichtbaar, mooi en leuk zijn. Maak duurzame
energie goedkoper en verwerk het overal in de dagelijkse leefomgeving. Voor hun is het
vanzelfsprekend dat wij hier met oplossingen komen. De volgende stap was om de
resultaten breed te delen. Daarvoor is er een energieconferentie geweest op 7 juni en
daar zijn ook meerderen van u bij aanwezig geweest. Daar wil ik een impressie van
geven en daar wil ik ook een aantal van de velen die betrokken zijn geweest, aan het
woord laten.
PresentatiefUmpje
Mevrouw Zweers Hoe dan? Dat is de volgende vraag. Hoe dan - en dat gaat van grof
naar fijn. Je begint met kaderstellende keuzen en uiteindelijk wordt dat doorvertaald in
concrete afspraken en uitvoeringsplannen. De kaderstellende keuzen die nodig zijn om
energieneutraal te zijn in 2050. Dat is stoppen met het gebruik van aardgas, stoppen
met het gebruik van benzine, diesel, stookolie, sterk inzetten op energiebesparing, watje
nodig hebt, duurzaam opwekken en dat op een manier doen, die zo goed mogelijk is voor
de regio. Dat betekent bijvoorbeeld: bij de gebouwde omgeving waar nu veel gebouwen
zijn aangesloten op aardgasnetten, is al een groot deel van die aardgasnetten aan het
einde van zijn levensduur en zal ergens de komende periode moeten worden vervangen.
Dat is doorvertaald in hoe dat eruit ziet, eruit kan zien. Dit is geen blauwdruk van de
toekomst. Dit is een uitwerking van hoe je energieneutraal kunt zijn in de Drechtsteden
en het is een toekomstperspectief. Maar wat levert ons dat op? De energievoorziening
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gaat veranderen en investeringen die nu gedaan worden, hebben vaak betrekking op
hele lange afschrijvingstermijnen. Huizen, energie-infrastructuren zijn allemaal
investeringen die langer meegaan in een tijd waarin de energievoorziening gaat
veranderen. Laten we zorgen dat daar de juiste investeringen worden gedaan. In de
regio wordt jaarlijks 1 miljard euro uitgegeven aan energie en dat geld stroomt de regio
uit. Hoe kunnen we zorgen dat dat geld beter in de regio blijft? Door te investeren in de
regio, zodat het ons werkgelegenheid en toegevoegde waarde oplevert. Zodat het onze
lucht schoner maakt. Zodat het onze woningkwaliteit verbetert en zodat het onze wegen
bereikbaarder maakt. Wij staan nu op een punt dat er een uitwerking is gemaakt van de
energiestrategie en die zal komend najaar bij u terugkomen.
De voorzitter Oké, hartelijk dank. De wethouder? Akkoord, maar dan wil ik naar de
commissie.
Wethouder Van der Linden Misschien is het goed om gewoon naar de commissie te
gaan.
De voorzitter Dat leek mij ook, eigenlijk. We doen even een snel rondje, weer. De heer
Nederhof.
De heer Nederhof Ja, dank u, voorzitter. Mooie presentatie. We hebben natuurlijk al
eerder wat stukken gezien van deze strategie. Belangrijk is voor ons toch nog steeds wij hebben dan een warmtenet wat ook flink moet bijdragen aan de duurzaamheidsslag.
We hebben het al eens meer geroepen, andere partijen ook: de toekomstbestendigheid
van het warmtenet is heel belangrijk. Stoppen met aardgasnetten, wat hier in het stuk
staat. Veel praten dan over woningen, maar veel bedrijven gebruiken aardgas. Ik vind
dat nogal een opgave, dus ik weet niet of daar op geantwoord kan worden, hoe we dat
gaan realiseren, want die gebruiken het meeste aardgas, denk ik, ten opzichte van
wonen. Nou, het vervoer, dat weet u. In het hele stuk komt geen waterstof voor en u
weet dat men toch overal in de wereld daar mee bezig is. Dat vind ik wel erg jammer. Als
je naar 2050 kijkt, dan moetje een brede visie hebben, dus dan moetje ook waterstof
meenemen, want de provincie heeft twee bussen op waterstof rijden en er zijn al wat
vuilniswagens die op waterstof rijden met een C02-uitstoot van nul. U weet dat het
belangrijk is dat we dus de techniek volgen en die gaat in een supersnelle versnelling.
Dus ik zou dat toch graag in die transitie ergens terug willen zien. Dat is eigenlijk wat wij
willen.
De voorzitter Dan de heer Seme; u heeft het woord.
De heer Seme Dank u wel, voorzitter. Ik wil toch die twee vragen die gesteld zijn in mijn
woordvoering beantwoorden. Er is een kader waarbinnen we proberen in 2050
energieneutraal te zijn in de Drechtsteden. Het CDA vindt datje als bestuurder van de
stad de regie zelf in de hand moet houden en niet moet afwachten wat het
maatschappelijk speelveld of de regio te bieden heeft. Kies voor een regisserende,
stimulerende en faciliterende rol. De marktpartijen moeten weten waar ze wel of niet
moeten investeren op het gebied van energie. We weten waar we energie vandaan
kunnen halen: zon, water, wind en geometrie en wat de regio nu en over 30 jaar
mogelijk nodig heeft. We hebben op korte en middellange termijn visie en plannen nodig,
die goed gecommuniceerd worden naar de inwoners, maar ook naar investeerders en
bedrijven. Een pakket om de kaderstellende keuzen te ondersteunen is prima; vooral
communicatie en mindset verandering van zowel de ambtenarij als van de inwoners zijn
belangrijk. Het CDA stelt voor om met de steden en de regio een plan van 4 jaar te
maken in welke wijken en wanneer deze overgang plaats moet vinden. Convenanten
energiebesparing met bedrijven en ondernemers gaan prima. Neem ook scholen,
verenigingen en andere grote gebouwen mee. Gezamenlijke aanpak klinkt ons als muziek
in de oren, maar we moeten lering trekken uit grote, gezamenlijke projecten. Maak voor
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iedere gemeente in de regio afspraken over wat voor taken en opdrachten zij hebben en
bespreek het regelmatig. Ik sluit af, voorzitter. Een ander aandachtspunt is het volgende:
zuinig omgaan met energie, verantwoord omgaan met onze omgeving en voorlichting
vooral. De voorlichting moet vooral praktisch zijn. Laat vooral zien wat de voordelen zijn.
Uiteindelijk gaat het bij duurzaamheid om acties en resultaten. De gemeente heeft hier
een rol in. Door goede voorlichting en informatie kunnen mensen, verenigingen, scholen
en bedrijven de verantwoordelijkheid nemen om duurzaam te zijn en op die manier
verantwoord omgaan met onze omgeving. Het CDA vindt dat door samen die
verantwoordelijkheid op te pakken, Dordrecht inderdaad duurzamer kan en ook de regio.
Dank u wel.
De voorzitter De heer De Looze. Ik wil wel iedereen oproepen om het kort en puntig te
houden. Had mevrouw Van den Bergh een vraag?
Mevrouw Van den Bergh Ja, is het nu een vraag of houdt iedereen gewoon zijn
woordvoering? Dat is mij niet helemaal duidelijk.
De voorzitter Ik heb het ingeleid dat u punten kunt meegeven voor de energiestrategie
en het is verder aan ieder om daar zelf een vorm aan te geven, maar ik geef nu wel aan
dat als het hele woordvoeringen zijn, dan heb ik zo maar het vermoeden dat we in een
tijdsknel komen. Maar u gaat zelf over hoe u het vormgeeft, uiteindeiijk. Dus we gaan
verder met de heer De Looze, maar ik wil ook wel iedereen de mogelijkheid geven om
iets te zeggen.
De heer De Looze Dank u wel voor het woord, voorzitter. Ik zal het kort en bondig
houden; dat doe ik wel vaker. Ik deel de ambitie. We moeten denk ik wel realistisch zijn.
2050 klinkt heel ver, maar het gaat ook snel. Het is nog 33 jaar; op zich een mooi rond
getal. Energieneutraal, dat is wel een term - wat is energieneutraal? Wat bedoel je
daarmee? Voor mij is dat nog vaag. Er komt elke dag sowieso heel veel energie binnen,
binnen de Drechtsteden doordat we wind en zon hebben. Misschien dat we het op een
gegeven moment zo goed doen als regio, dat we zelfs energie over hebben of dat we
deals kunnen sluiten met andere regio's, die bijvoorbeeld 's nachts meer energie
opwekken. Dus ik zou het en dat is ook het idee natuurlijk, om hier mee de discussie te
starten, maar ik zou het graag wat concreter maken. Het is voor mij nog te vaag. Dus
wat mij betreft gaan we dit nu omzetten in voorstellen en concreet maken.
De voorzitter De heer Vroon.
De heer Vroon Ja, voorzitter, dank u wel. Inderdaad ook een mooie ambitie. We hebben
er hier vaker over gesproken omdat we wel problemen zagen of we 2050 inderdaad wel
zouden kunnen halen. Fijn om te horen dat we inderdaad een verbinding. Wel wil ik
meegeven, kijkend ook op kleiner niveau, kijkend naar de initiatieven van de bewoners,
maar ook naar wat we kunnen doen met de waterfunctie, die wij natuurlijk hebben. We
hebben ook wel in de commissie gesproken over: wat kunnen we met eb en vloed en wat
meneer Nederhof ook zei over de bedrijventerreinen, hoe we gaan voorzien dat die
energieneutraal gaan worden en kijkend naar de binnenstad, omdat daar natuurlijk wel
wat regels zijn: geen warmtenet, zonnepanelen, dat soort dingen, hoe we dat voor elkaar
gaan krijgen.
De voorzitter De heer Tiebosch.
De heer Tiebosch Dank u wel, voorzitter. Bedankt voor de presentatie. Honderd procent,
er is geen weg terug, we moeten dit gaan doen. Wethouder, u heeft al een routekaart
toegezegd; die zou ik echt nadrukkelijk bij dit onderwerp willen betrekken. Dat was in
ieder geval een routekaart voor Dordrecht en die mag u wat mij betreft uitbreiden, maar
als wij er maar uit kunnen halen hoe dat voor ons zit. Dit is nou met name een
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onderwerp waarvan wij zeggen als D66: bij veel zaken moet je je met de uitvoering niet
bemoeien. Hiermee wel en met name die verbinding met die burgers en bedrijven. We
vragen in die ontwikkellijnen echt aandacht voor de sociale kant van dit verhaal. Dat
moet richting 2050 in gezamenlijkheid met Stedin, want die heb ik eigenlijk in de
presentatie gemist.
Wethouder Van der Linden ...
De heer Tiebosch Ja, maar goed. Het zou fijn zijn als zij ook vanuit hun assets nu heel
snel duidelijkheid geven, eigenlijk per straat, wijk, buurt van: nou, dat zou eigenlijk wat
ons betreft het moment zijn dat we zouden moeten gaan vervangen. Dan is het ook
duidelijk waar we het over hebben. En dat we dan met elkaar kunnen zorgen dat er dan
ook voldoende alternatieven zijn. Mensen willen gewoon concreet weten: mijn HR-ketel
moet vervangen worden, hoe lang gaat die dan nog mee? Mensen sluiten huurcontracten
af, maar het gaat ook over de bedrijven, want er zit ook een belangrijk
werkgelegenheidsaspect aan. In het tempo waarin dit verhaal wordt verteld kunnen ook
bedrijven investeringen gaan doen om dit mee een succes te maken. Verder nog één
dingetje. Ik ben in Goes geweest bij het VNG-congres en daar was ik erg enthousiast
over de mogelijkheden om de warmte van riolering te gebruiken om met name in dit
verhaal een aantal meters al te kunnen maken. Dus gaarne ook daar aandacht voor.
De voorzitter De heer Burggraaf.
De heer Burggraaf Ja, dank u wel, voorzitter. Op zich is deze ambitie, die je hier ziet
liggen van Energieneutraal 2050, ja, dan roept het bij mij wel de vraag op in hoeverre we
dat echt hiermee gaan bereiken, of dat we voor onszelf een onrealistische stip op de
horizon zetten. Ik wil de heer Nederhof bijvallen met zijn pleidooi voor waterstof. Het
was vooral omdat het me triggerde wat betreft de gasnetten. Ik heb ook wel eens de
hoogleraar horen zeggen dat waterstof een alternatief zou kunnen zijn voor het
aardgasnetwerk. Ik heb ook wel gehoord dat er heel veel belemmeringen in zitten, maar
wat ik maar wil zeggen is: het zou toch wat zijn als je nu zegt, je aardgasnetwerk, we
halen het helemaal weg en dan blijkt het tien jaar later opeens een perfect
transportmiddel voor waterstof te zijn, als vervanging van aardgas. Ik heb ook wel
gehoord dat er heel veel praktische bezwaren nu zitten, maar de boodschap die ik u mee
wil geven is dat we denk ik ook goed altijd moeten kijken naar de veranderende techniek
en nou ja, hoe je daar wel flexibel genoeg mee om blijft gaan. Dat je nu niet beslissingen
neemt die later tegen je gaan werken.
De voorzitter De heer Groeneweg.
De heer Groeneweg Voorzitter, wat ik eigenlijk een beetje mis in de visie, is de visie. De
punten die er nu staan zijn volgens mij: we zetten windmolens neer en we houden het
traditionele distributienetwerk. Het hele zoeken naar: waar gaat die energieopgave
disruptive zijn, mis ik. Persoonlijk, maar dat is meer een mening dan dat ik specialist
ben, denk ik dat je gewoon vooral meer op gaat wekken bij je eigen huis en kijk je dan
even gewoon praktisch naar Dordrecht, ja, dan kun je je natuurlijk afvragen wat we aan
het doen zijn met bijvoorbeeld huizen bij het Leerpark die volgens mij naar een
energieprestatienorm van bijna nul nu al kunnen en waar eigenlijk gewoon nog
traditionele meuk wordt neergezet. U kent mijn bewoordingen. Ook daar: waarom zitten
daar geen warmtepompen in de grond? Ik heb het zelf bij de hand gehad met de bouw
van mijn huis; ik wilde dat. Het mocht niet eens omdat het waterwingebied is en dan ga
je naar een EPN van 0,2 nu al. Maar we zitten in dat traditionele model. Ik denk ook door
de macht van een Stedin. Dus Stedin wordt erbij gehaald; ik zou liever gewoon zonder
Stedin wat doen. Kost mij alleen maar geld, om dat transport te doen. Dus dat even van:
is dit echt de visie of is dit eigenlijk gewoon heel erg voortborduren op wat we nu hebben
en aandacht voor gewoon het opwekken waar het gebruikt wordt?
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De voorzitter Mevrouw Van der Vorm? Niet. Dan mevrouw Van den Bergh.

Mevrouw Van den Bergh Ja. De omschakeling naar, zeg maar, af van het gas en dat dat
een belangrijke doelstelling is, dat kan ik me voorstellen, maar ik denk toch dat dat heel
zorgvuldig moet. Want betekent dat dan datje op het warmtenet moet, en all electric?
Dat is al eens eerder gezegd; dat is ook niet verstandig, om alleen van de elektriciteit
afhankelijk te zijn. Ons lijkt het verstandiger om de doelstelling te hebben: schone
energie, zonder uitstoot en tegen goede maatschappelijke kosten moet dan ook centraal
staan en niet alleen het doel van stoppen met gas of all electric. Want er zijn andere
technische mogelijkheden, zeker op weg naar 2050 en daar moetje ook voor open
staan. En wat voor ons belangrijk is en daar wordt met geen woord over gesproken, of
tenminste, ja het kwam wel even in de rapportage naar voren van de studenten, dat,
duurzame energie moet goedkoper zijn. Wij vinden dat heel belangrijk, het moet
betaalbaar zijn, want niet iedereen in deze stad is in staat om allerlei investeringen te
doen aan zijn huis om aan die energieneutrale toestand te geraken. Dus dat vinden wij
een belangrijk punt en wij denken ook dat alle belemmeringen, de heer Groeneweg
noemde er ook eentje, want die mocht niks in zijn tuin doen, maar ook in de binnenstad
en in de Schil zijn allerlei belemmeringen ten aanzien van duurzame energie, zoals
zonnepanelen en andere dingen. Dat moet ook op een gegeven moment allemaal weg en
wij denken, ook GroenLinks heeft het eerder gezegd, datje aan particulieren ook zeg
maar ondersteunend kan zijn. Een revolverend fonds hebben zij het een keer genoemd,
om die aan bewoners ter beschikking te stellen als zij willen gaan investeren in hun
woningen en dat niet zo maar op de plank hebben liggen en wij denken ook datje moet
stimuleren bij subsidievoorwaarden. Datje kunt stellen, bijvoorbeeld Big Rivers is daar
goed mee bezig, om zoveel mogelijk energieneutraal, -vriendelijk, hoe je het noemen
wilt, om daar mee bezig te zijn en dat die mensen ook gefaciliteerd worden in de subsidie
daarbij. Tenslotte wou ik nog zeggen, Eneco, er werd daarnet ook even in die presentatie
gezegd van ja, dat is een beetje onzeker hoe de toekomst is voor mensen die daar
werken. Ik vind het wel degelijk een punt om daar aan te denken en wij denken: wat
voor rol kan Eneco of wat vindt de gemeente, wij vinden dat belangrijk, dat Eneco ook
een belangrijke rol speelt in de duurzame energie.
De voorzitter De heer Frantzen. Uw bordje is overigens gevallen. Het is misschien voor
de kijker thuis fijn om te weten dat u meneer Frantzen bent.
De heer Frantzen Nou, zo zit er weer een naam bij de postzegel. In principe is de SP
een voorstander voor een C02-neutraal Dordrecht, Drechtsteden, regio, maar wij zien in
de toekomst, als er overgeschakeld wordt van aardgas op een andere vorm van
verwarmen c.q. koken, dan krijg je hetzelfde probleem wat we destijds hadden toen we
van stadsgas naar aardgas overgingen. Daar werd een subsidie op gegeven om je fornuis
te veranderen en je kachel te veranderen en dergelijke. Dat zijn dingen waar we van te
voren in moeten calculeren, dat het een behoorlijke hoeveelheid kosten mee zal brengen
om deze transitie te bereiken In de jaren zeventig werd er subsidie gegeven op dubbel
glas, naar aanleiding van de oliecrisis en in die tijd werd er dus ook geholpen. Dus we
zullen er rekening mee moeten houden, dat we in de toekomst mensen, die niet bij
machte zijn om zelf te zeggen van: nou, zet maar een zooitje zonnepanelen neer en ik
zet een inductiekoker in mijn keuken, enzovoorts, enzovoorts, dat de mensen, die niet
draagkrachtig genoeg zijn of die huizen bezitten waarbij de aanpassingen nogal kostbaar
worden om het niveau te bereiken watje nodig hebt om echt stappen te maken, dat die
geholpen kunnen worden. Dat er een fonds is waar mensen geholpen kunnen worden, die
niet bij machte zijn om dit uit eigen zak te betalen.
De voorzitter Mevrouw Greve.
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Mevrouw Greve Ja, dank u, voorzitter. Ik kan het eens zijn met de kaderstellende
keuzes die gevraagd worden, de opgaves en ik wil wel meegeven: doe wat met de lokale
initiatieven die er zijn in Dordrecht. Ik denk bijvoorbeeld aan alle ideeën die meegegeven
worden uit Nieuw Dordts Peil voor een zelfvoorzienend eiland. Hele leuke initiatieven zijn
daar ontplooid en mensen willen daarin doorpakken, dus pak dat op en voor de rest vind
ik ook de waterstof heel belangrijk. Ook zonnepanelen voor de huurwoningen; dat zou ik
willen laten bevorderen, ook en vooral beginnen met de woningisolatie en dat het
betaalbaar blijft. Wellicht als Eneco, de aandelen verdwijnen, dat men dan toch iets
terugvraagt qua betaalbaarstelling voor de energietransitie; dat dat als voorwaarde
gesteld kan worden, mochten wij de aandelen gaan verkopen, Eneco. Het zal namelijk
anders alleen maar duurder worden. Zonnepanelen. Maak gebruik van eb en vloed.
Allemaal dat soort initiatieven, die zijn er al en maak daar gebruik van. Bottom up,
graag.
De voorzitter Mevrouw Edenburg.
Mevrouw Edenburg Ja, dank u wel, voorzitter. We kunnen ons vinden in de
kaderstellende keuzes, maar we vinden toch eigenlijk nog wel dat het wat langzaam
gaat, dus wat ons betreft gaat het nog naar 2040. We zouden ook wel eens graag willen
weten of nu precies wel bekend is hoeveel energie we nodig hebben om die doelstelling
te halen. Dat zouden wij toch nog wel eens even op papier willen zien en als er een
bepaalde mix noodzakelijk is, dat we dat dan ook durven in te zetten en dan de meest
efficiënte optie ook aandurven. In ieder geval om zo snel mogelijk fossielvrij te zijn en los
van het gas. We willen ook echt dat iedereen mee gaat doen, dus daar horen ook
ziekenhuizen, scholen en kleine bedrijfjes bij, maar ook hele grote bedrijven moeten
geënthousiasmeerd worden. Daarnaast zien we ook graag, eigenlijk heel spoedig, het
tijdstaffelplan op tafel liggen, met ook evaluatiemomenten. Hoe snel gaan we en kunnen
we bijstellen als het te langzaam gaat? We vinden ook dat de binnenvaart meer aandacht
nodig heeft en dat ze die ook moet krijgen. Want hier valt nog wel heel veel winst te
behalen, denk ik zo. Ook met het oog op waterstof, LNG et cetera. Ook de gaswet moet
op de schop en ook daar moet echt aan gesjord worden, want ik denk dat het ministerie
en de provincie hier toch ook actief in mee moeten gaan denken. Want zonder die gaswet
gebeurt er niks. Ook de omgevingswet denken wij zo dat die een positieve rol kan gaan
spelen en wat ons betreft is de rode draad toch ook steeds weer die circulaire economie.
Dank u wel.
De voorzitter Dank. Ik merk even voor het vervolg van deze avond op: u gaat zelf over
uw woordvoering, laat dat helder zijn, maar als we in dit tempo de andere onderwerpen
bespreken, dan wordt het erg laat, denk ik. Ik kijk even naar de wethouder. Er is heel
veel gezegd; ik heb gezien dat u dat opgeschreven heeft op uw to do lijst. Is daar nog
verder iets over te melden, of horen wij zoals op de slide staat, in het najaar meer? U
heeft het woord.
Wethouder Van der Linden Dank u. Het korte antwoord is, ja u hoort in het najaar
meer, maar ik vind het wel van belang om aan te geven dat het niet alleen horen is,
maar ook meediscussiëren over wat we dan lokaal gaan doen. Want de meeste
uitvoeringskracht moeten we lokaal organiseren en er zijn altijd dingen die je regionaal
gaat doen, maar het meeste zit lokaal. U heeft in het filmpje een aantal actoren gezien.
Natuurlijk, dat geeft de heerTiebosch aan: we zijn er als overheden van. Mevrouw
Edenburg zegt bijvoorbeeld, de Gaswet moet aangepast worden. Nou, dat is inmiddels
een paar weken terug gebeurd. De aansluitplicht zoals we die kennen, die verdwijnt.
Nou, dat is een grote beweging. Daar heeft Stedin als netwerkpartij heel lang op
aangedrongen. Nou, die verdwijnt, dus dat geeft veel meer mogelijkheden om
alternatieven te implementeren. Daarnaast heb je een aantal anderen gezien.
Binnenvaart was aanwezig. Het bedrijfsleven - een hopeloze term, want het bedrijfsleven
is iets, dat bestaat natuurlijk niet, maar de Werkgevers Drechtsteden zijn goed
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aangehaakt en een aantal andere ondernemers hebben we gesproken. De corporaties,
heel belangrijk, want er zijn ontzettend veel woningen aan te pakken en in dat kader
noem ik nog één ding: het warmte transitieplan. Wat we als overheden en corporaties
samen kunnen aanpakken is hoe je van gas afgaat en je huis gaat verduurzamen en daar
hoort een warmte transitieplan bij. U weet allemaal dat een gasnet pakweg 50/60 jaar
mee kan gaan. Dat houdt in datje op een goed moment moet ingrijpen als het weer
vervangen gaat worden. Dat houdt ook in dat als je nu een huis van vijf of tien jaar oud
hebt, dat je niet als eerste aan de beurt gaat komen, want dan rendeert zo'n gasleiding
al helemaal niet. Maar daar gaan we dus de komende jaren heel veel op inzetten en ook
de goede timing en framing pakken, iedere keer, om stapsgewijs van het gas af te
komen. Nou, de rest laat ik even liggen.
De voorzitter De heer Frantzen.
De heer Frantzen Als u het gasnet aan wil passen, dan lijkt het me het verstandigste om
dat met de nieuwste huizen te doen, die zijn het makkelijkst aanpasbaar en te eindigen
met de oude huizen die we hier hebben.
De voorzitter De heer Groeneweg.
De heer Groeneweg Kan de wethouder bijvoorbeeld zo'n nieuwbouwplan bij, even als
voorbeeld, hè.... We hebben de mond allemaal vol, maar eigenlijk gebeurt er toch weinig
op dat gebied. Als je naar die huizen kijkt, waar je ook zou kunnen zeggen, de EPN is nu
0.8 denk ik, wettelijk of zo, bij een huis bouwen. Je zou ook kunnen zeggen: wij streven
naar wat lagers en op de één of manier doen we daar wat mee. Waarom doen we daar
nu nog niks mee?
De voorzitter De wethouder.
Wethouder Van der Linden In 2021 moeten we veel verder zijn dan nu, hè? We hebben
nu natuurlijk op een aantal plekken het warmtenet uitgerold en de nieuwe huizen die er
aankomen worden aangesloten op het warmtenet. De nieuwste huizen aanpakken klinkt
goed, alleen heb je dan wel een enorm gat dicht te lopen met je investering in je gasnet
wat 50/60 jaar loopt. Het is beter, denk ik, om te zeggen: nou, dit gasnet is bijna
versleten, nu gaan we kijken naar het alternatief. Maar goed, dat is ook een
verantwoordelijkheid van Stedin en de corporaties en natuurlijk soms ook eigenaren.
Daar moeten we de inwoners goed in meenemen, want ik heb net twee jaar terug een
nieuwe keuken gekocht; hartstikke fijn. Dat zou niet zo leuk zijn geweest als ik morgen
dan een briefje krijg van: hé, binnenkort gaat je gas er af.
De heer Frantzen Dat zou wel heel erg abrupt zijn.
Wethouder Van der Linden Dat zou heel abrupt zijn. Zo snel zijn we ook weer niet,
maar ik woon in Stadspolders en ik weet dat daar nog wel een aantal jaren te gaan is
met het gasnet. Nou, zo zijn we bezig.
De voorzitter Maar even concreet, wat ontvangt de commissie? (...) Meneer Frantzen,
even een moment, want we gaan nu niet de inhoudelijke discussie verder voeren. Ik wil
even weten van de wethouder wat de commissie in het najaar kan verwachten,
ongeveer. Een soortgelijk, of krijgen we concrete plannen of nog iets anders?
Wethouder Van der Linden Wat u krijgt is de energiestrategie met de stukken
daaronder. Daar zit ook waterstof in benoemd. Ik heb het afgelopen jaar heel veel aan u
moeten denken, meneer Nederhof, op diverse momenten. (...) Eindelijk - kijk eens aan.
Daar hoort ook bij een samenwerkingsagenda, want deze tafel gaat daar niet alleen over.
Corporaties, bedrijven enzovoorts, die gaan daar ook over, dus we gaan toe naar
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afspraken met sectoren, met bedrijven enzovoorts. Sommige dingen weten wij niet eens;
buiten gebeurt dat gewoon. Wat de binnenvaart doet, daar zijn we als gemeente niet
van, hè? Daar zijn wel andere overheden bij betrokken. Nou, en wat er dus gaat komen
is energiestrategie met onderliggend document en een samenwerkingsagenda die we hier
lokaal nodig hebben.
De voorzitter Oké, dat staat genoteerd, dan gaat de commissie er dan uitvoerig over
verder praten.
5. AL DAN NIET UITEN VAN BEDENKINGEN ONTWERPVERKLARING
WINDTURBINES KRABBEGORS
De voorzitter Dan sluiten wij nu het onderwerp af en gaan wij verder met een hieraan
gerelateerd onderwerp, namelijk het al dan niet uiten van bedenkingen over de
ontwerpverklaring windturbines Krabbegors. Daar zijn drie insprekers voor aangemeld,
als ik het goed heb en die wil ik graag vragen om hier even te komen zitten, zodat zij
hun bijdrage kunnen leveren aan de commissievergadering. Als ik goed geïnformeerd
ben: de heer Jochems, Van Senden en De Keizer, alle drie heel hartelijk welkom. Ik stel
voor dat u na elkaar de inspraak geeft en dat daarna de commissie gelegenheid heeft om
vragen aan u te stellen. Ik wil wel vragen of iedereen stil kan zijn, zodat we goed kunnen
luisteren. Dan wil ik de heer Jochems als eerste het woord geven. U heeft elk maximaal
vijf minuten en ik zal daar de hand aan houden. U heeft het woord.
De heer Jochems Ik ben Jan Jochems, penningmeester van Stichting Bewonerscomité
Lindtwind uit Zwijndrecht en ik spreek inzake een verklaring van geen bezwaar met
betrekking tot de windturbines op Krabbepolder. Begin juni hebben wij u een brief
gestuurd inclusief rapporten inzake ernstige gezondheidsrisico's van lage frequentietonen
voor de bewoners van de wijk Kort Ambacht, met het dringende verzoek deze verklaring
niet af te geven. Helaas: geen reactie. Vanavond wordt er wel gesproken over de vraag
wat het effect is van de windturbines op de bedrijfsomgeving en of dat acceptabel is. De
vraag is nu: zijn de effecten op een bedrijfsomgeving belangrijker dan de effecten op de
gewone burger? Is het acceptabel dat deze turbines, draaiend over het water en het
effect daarvan is genoegzaam bekend, op korte afstand staan van een hele woonwijk in
Zwijndrecht op 600 meter, terwijl de woonwijken in Dordrecht op ruim 1100 meter
afstand liggen? Acceptabel is schijnbaar wel gebruikt in het voortraject met de andere
Drechtstedengemeenten, waaronder Dordrecht zelf. De Merwedezone is, ondanks het feit
dat deze al sinds jaar en dag in de provinciale stukken staat, geruisloos afgevoerd terwijl
daar 40 megawatt aan productie tegenover stond. Niemand hoor je hier meer over,
inclusief de provincie. Niet acceptabel dus. Het is gewoon weg; geen compensatie voor
die verloren megawatts, terwijl op Groote Lindt Zwijndrecht de 6 megawatt niet wordt
kwijtgescholden. BVD stelt: het aantal windmolenlocaties op het eiland van Dordrecht
moet beperkt blijven tot een zone langs de Kil en de Merwedezone. Dordtse Kil is de
provinciale locatie voor windmolens. Dordtse Kil III, daar willen de ondernemers het niet,
omdat de bedrijven dan weg blijven en de leefbaarheid van de werknemers wordt
aangetast. De Merwedezone is afgevallen vanwege negatieve effecten op veiligheid,
geluid en slagschaduw. Daarnaast is in het voortraject veel maatschappelijke weerstand
bij de bewoners ondervonden. Duivelseiland en Krabbepolder: deze terreinen zijn ver
gelegen van de woonbebouwing en ook voor andere kwetsbare natuurfuncties en zijn
reeds een geluidsgezoneerd industrieterrein, ver weg van de Dordtse bewoning dus.
Zwijndrecht en Dordrecht, de Drechtsteden - niemand heeft iets afgestemd met de
bewoners van Kort Ambacht: is dat acceptabel? Als onderdeel van dezelfde Drechtsteden
die allemaal ontsnappen aan de windturbines en de overlast die dus kennelijk wel
collectief onderkend wordt, behalve voor deze wijk. Drechtsteden wil koste wat kost
duurzaam zijn, maar blijkbaar niet als het de portemonnee raakt of de overlast in de
eigen achtertuin plaatst. Grond die niet verkocht kan worden, economische opgaven die
leidend zijn, de relatie goed houden met de buurgemeenten. En de leefbaarheid, de
gezondheid? Staan die alleen ter discussie als het niet over de windturbines gaat? Wel
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over de GenX, fijnstof N3, industrieterrein Dordtse Kil IV en de energietransactie.
Commissieleden, ik vraag u heel dringend: geef die verklaring van geen bezwaar niet af.
Ik dank u wel.
De voorzitter Hartelijk dank; ruimschoots binnen de tijd. Dan is het woord aan de heer
Van Senden.
De heer Van Senden Geachte commissieleden, ik ben Jan-Gert Van Senden, een
verontruste bewoner uit Zwijndrecht. Ik spreek hier inzake de verklaring van geen
bezwaar met betrekking tot de windturbines op Krabbepolder. U vraagt naar de effecten
van turbines op de bedrijfsomgeving en of dat acceptabel is. Het heeft zowel effect op de
bedrijfsomgeving als op de burgers in Zwijndrecht, met mogelijk ernstige
gezondheidsklachten tot gevolg. De situatie in Zwijndrecht kan op deze manier
vergelijkbaar met die van Houten worden, waar turbines dicht bij de bebouwing over
water draaien. Een groot deel van de burgers ervaart nog steeds serieuze tot ernstige
overlast. In Houten is de afgelopen periode bewezen dat het rapport van de RIVM van
2009 over overlast van windturbines, niet 'wel meevalt', maar heel nauwkeurig klopt.
Over water draagt het geluid zelfs verder dan destijds voorspeld. Waarom wordt de
wetgeving vanwege laagfrequente tonen in Denemarken aangepast, zodat de
windturbines op grotere afstand van de bebouwing worden neergezet en waarom zijn in
Ierland net de windturbine fabrikanten tot schadevergoedingen veroordeeld? Collateral
damage dan maar voor de burgers in Zwijndrecht? Is de gezondheid van ruim 200
Zwijndrechtenaren een acceptabele prijs voor het streven van Dordrecht om de
energietransitie te dienen? Want dat is de uitkomst van de berekeningen zoals het RIVM
destijds voorspeld heeft. Heeft iemand van u ooit het RIVM-rapport en de achtergronden
gelezen? 17 procent van de mensen tussen 1000 en 400 meter van een windturbine
slapen niet of nauwelijks, oftewel: de Zwijndrechtenaren op 600 meter. Veiligheid, de
drukste vaarroute van Europa. Als er geen risicovolle installaties op Krabbepolder staan,
dan geldt het zeker niet voor wat over het water voorbij komt. De gemeente Zwijndrecht
heeft net haar bezorgdheid geuit met betrekking tot de combinatie drukke
vaarscheepvaart en windturbines bij Binnenmaas, terwijl het hier drukker is. Tja, de
effecten voor windturbines op de bedrijfsomgeving laten zich raden. Er werken ook
burgers in deze omgeving. Ook zij kunnen gezondheidsklachten krijgen en overlast
ervaren. Of geldt overlast alleen nog voor te vestigen bedrijven? Bestaande bedrijven
hebben er geen last van en als ze het wel hebben, kunnen ze toch niet weg. Zelfs de
bestuursleden van Drechtse Wind willen blijkbaar geen windturbines in hun achtertuin,
zoals ik vorige week in de krant las. De overlast is voor de overkant van het water, want
daar wonen andere mensen; dat geeft dus niet. De Dordtenaren mogen ook nog eens
participeren in de windturbine; anderen niet, terwijl de overlast wordt geëxporteerd naar
de overkant. De lusten voor Dordrecht, de lasten voor de arme wijk van Zwijndrecht. Met
de minste weerstand? Commissieleden, ik vraag u dan ook antwoord te geven op de
volgende vraag: is de gezondheid van ruim 200 Zwijndrechtenaren een acceptabele prijs
voor het bewerkstelligen van deze kleine stad in de Dordtse energietransitie en het
verlangen tot Dordtse participatie? Als u de hier voorliggende verklaring van geen
bezwaar straks met de raad goedkeurt, geeft u daarmee tevens aan dat u als
gemeenteraad de gezondheid van ruim 200 mensen net buiten uw gemeentegrens een
acceptabele prijs voor de Dordtse vooruitgang vindt. Ik dank u.
De voorzitter Hartelijk dank. Dan is het woord aan de heer De Keizer. U heeft het
woord.
De heer De Keizer Ik denk dat ik me niet meer hoef voor te stellen, maar ik wil even
beginnen aan de kant van het platform Duurzaamheid Dordrecht. Daar heb ik mij in 2012
aangemeld omdat ik vind dat er burgers moeten zijn die aan de slag gaan met de
energietransitie. We doen dat via Drechtse Stromen en Drechtse Wind en ik zag net bij
de energietransitie al een aantal dingen voorbij komen waarvan ik dacht: die had ik hier
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ook kunnen noemen. In de eerste plaats vind ik dat burgers een positie moeten hebben;
in de tweede plaats vind ik dat burgers moeten kunnen profiteren, dus ook de lusten
moeten krijgen, als we dingen doen. Voorts vind ik dat ik verplicht ben om dat te doen
voor mijn kinderen en kleinkinderen en ik heb mij vooral het laatste jaar heel erg druk
bezig gehouden met windenergie omdat dat èn complex is èn ingewikkeld is en je met
heel veel zaken rekening moet houden. We hebben vanuit de Drechtse Wind een
afspraak, een overeenkomst met de ECD die heel zorgvuldig gekeken heeft op welke
locatie windenergie mogelijk zou zijn en daar vertrouw ik dan ook op. Dat lijkt mij ook
een prima uitgangspunt omdat we daar èn als HVC, die veel ervaring heeft met
windenergie en veel ervaring heeft met het betrekken van burgers, èn met de gemeente
Dordrecht in zitten. Dus daar vanuit gaande heb ik mijn verbaasd over het agendapunt
waarin we op dit moment nog de vragen stellen over, eigenlijk hele logische vragen van:
wat vindt de bedrijfsleven er nu van? Ik kan u zeggen dat ik in Zuid-Holland bezig ben
met een aantal burgercoöperaties op het gebied van ontwikkelen van windenergie en dat
je daar dus ook ziet dat vooral bedrijven heel veel kansen zien in windenergie. Dus heel
veel bedrijven hebben contracten ten aanzien van windturbines of hebben zelf
windturbines op hun locatie staan. Dat doen ze omdat allemaal die slag willen maken
naar duurzaamheid en dat doen ze omdat ze allemaal met elkaar zoiets hebben van: als
we die slag willen maken, moeten we aan de voorkant bezig zijn met dat onderwerp. Ik
ben dus nog steeds van mening dat we in de Drechtsteden veel zullen moeten doen met
windenergie, omdat we anders niet energieneutraal zullen zijn in 2050 en helaas zal ik
dat waarschijnlijk zelf niet meer meemaken. Tot zo ver.
De voorzitter Dank u wel. U bent alle drie ruimschoots binnen de tijd gebleven,
waarvoor veel dank. Ik kijk rond naar de commissieleden of er vragen zijn aan één van
de drie heren. Geen vragen, zie ik; dan bent u alle drie klip en klaar geweest. Hartelijk
dank. Dan wil ik inderdaad vragen of u weer daar wilt gaan zitten.
De heer Groeneweg Misschien één korte vraag.
De voorzitter Toch nog van de heer Groeneweg.
De heer Groeneweg Het betreffende RIVM-rapport; was dat nou naar ons gemaild of zit
dat bij de stukken?
De heer Van Senden Het RIVM-rapport is niet als zodanig gemaild. Ik kan dat alsnog
mailen. Het is een rapport uit 2009 en het is de basis waarin de beroemde grens van 400
meter ooit bepaald is.
De heer Groeneweg Zou de griffie kunnen zorgen dat als dat stuk binnenkomt, dat dat
bij de stukken wordt toegevoegd?
De heer Van Senden Ik zal het doen. Ik zal er ook een hele kleine toelichting bij
schrijven, dan.
De voorzitter Dat stuk, dat komt dan onze kant op. Hartelijk dank. Dan gaan wij verder
in de commissie met de bespreking van dit onderwerp en de politieke vraag is: wat is het
effect van de molens voor de bedrijfsomgeving en is dat acceptabel? Het onderwerp is
geagendeerd op verzoek van fracties BVD en VVD. Ik kijk even naar die fracties. De
fractie van BVD. U heeft het woord.
De heer Nederhof Ja, voorzitter, de vraag is duidelijk; het is alleen het antwoord. Daar
zijn we natuurlijk benieuwd naar, want dat hebben we eigenlijk niet gevonden, dus daar
ben ik zeer benieuwd naar. Het antwoord op de politieke vraag: wat is het effect van de
molens voor bedrijven? Dat zouden we graag willen horen.
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De voorzitter Ja, ik dacht dat u daar vast een mening over zou hebben, maar dat geeft
niet.
De heer Nederhof Nee, daar hebben wij zeker een mening over, maar goed, het is een
vraag en het antwoord, daarvan denk ik dat het college daar huiswerk op gemaakt heeft,
dat verwacht ik tenminste bij een vraag en wij vinden zeker belangrijk dat het effect nihil
moet zijn. Ik ben ook benieuwd of het ook gevraagd is aan partijen die acquisitie plegen
in ontwikkeling van bedrijventerreinen, want ik denk dat die het beste er een kijk op
hebben. Dus dat is de vraag aan het college, zeker voor BVD.
De voorzitter Nee oké, maar meneer Nederhof, doorgaans werkt het zo: er is een
politieke vraag en over dat antwoord wordt dan gedebatteerd. Dus iedereen heeft een
opvatting over het antwoord. Maar goed, daar ga ik nu verder geen college over geven.
Ik kijk even naar de fractie van VVD, mevrouw Koene.
Mevrouw Koene Dank u wel, voorzitter. Ik ga ook niet echt heel veel verhelderends daar
op aanvullen. Behalve dan dat volgens mij duidelijk is dat we in de coalitie de afspraak
hebben dat we vier windmolens zouden plaatsen en dit gaat om nummer vijf. Ja, dan
moet je gewoon met elkaar wel kritisch gaan kijken hoe je dat dan wel of geen invulling
gaat geven. Zeker gezien het feit dat er ook een doelstelling is en dat er ook nog een
provincie is die zo af en toe gewoon ook een tactiek heeft om op een gegeven moment
gewoon te gaan zeggen: en zo gaan we het doen. Dus dat wij hier in Dordrecht dan
overruled worden. Dus eigenlijk, waar wij dan een beetje mee zitten is van ja, hoe
verhoudt zich dat nou? Wat is nou het belang echt puur van die vijfde, wie gaat daar nou
- ja, hoe moet je dat zeggen - wie gaat daar nou echt hinder van ondervinden als die er
niet zou komen? En wat is het risico dat er op een andere manier vanuit de provincie er
alsnog eentje ingeplugd wordt? Ik bedoel, dat zijn toch dingen die we van te voren willen
weten voordat we daar een echt besluit over kunnen nemen, meneer Veldman.
De voorzitter Nou ja, ik heb verder geen enkele mening. Wil één van de andere leden
het woord voeren? Mevrouw Van den Bergh, dan mevrouw Van der Vorm en dan
mevrouw Edenburg. Mevrouw Van den Bergh, u heeft het woord.
Mevrouw Van den Bergh In tegenstelling tot vorige sprekers denken wij dat het heel
goed kan, deze locatie en een windmolen, ook voor de bewoners in Zwijndrecht. Het is in
de MER en in de structuurvisie één van de locaties die genoemd worden voor windmolens
en dan neem ik aan dat dat allemaal netjes onderzocht is; dat hoeven wij niet nog een
keer over te doen. Wij vinden windenergie belangrijk, gezien ook het vorige onderwerp
wat we besproken hebben.
De heer Groeneweg Voorzitter?
De voorzitter De heer Groeneweg heeft een vraag.
De heer Groeneweg Ik heb net de insprekers gehoord die in ieder geval een rapport aan
gaan leveren waarin staat dat bewoners tussen de 400 en 1000 meter, ik weet even niet
meer precies de getallen, maar volgens mij zat het daar in ieder geval, dat het voor 200
inwoners in Zwijndrecht, dit op basis van gewoon wetenschappelijk onderzoek, want dat
doet het RIVM, problemen kan geven. Nou ja, dat RIVM-onderzoek, dat krijgen we. U
neemt daar dan kennis van. De politieke vraag is in basis natuurlijk van: wat is de impact
op bedrijven, maar ik zou hem in ieder geval aan de hand van de insprekers, toch ook
wel uit willen breiden naar: wat is het effect op inwoners? Want ja, met wat ik gehoord
heb, als ik dat onderzoek ga lezen - ik neem aan dat u toch niet de ongezondheid of de
slapeloosheid van 200 Zwijndrechtenaren op uw geweten wilt hebben omdat u zo graag
windmolens wil, mevrouw Van den Bergh?
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De voorzitter Mevrouw Van den Bergh.
Mevrouw Van den Bergh Nee, dat klopt. Dat willen wij niet op ons geweten hebben,
maar kijk, die windmolens die op Kil IV staan, dat is ook ter discussie geweest in een
vorige raadsvergadering over de ontwikkeling van Kil IV en daar zijn ook bewoners die op
zich helemaal niet tegen windmolens zijn, absoluut niet, maar die ook zeggen van: ja, wij
horen dat wel en wij hebben daar af en toe last van. Maar de één is daar heel gevoelig
voor en de ander wat minder. Dat vind ik altijd lastig om dat te beoordelen op afstand.
Wij denken, dat rapport is van 2009, we zijn bijna 10 jaar verder, dat er wel inmiddels
ook in techniek bij windmolens wat veranderd is en ook in de opvattingen ten aanzien
van de windenergie. Dus wij denken dat het wel degelijk kan en wij hebben helemaal niet
de intentie om die bewoners in Zwijndrecht op de kast te jagen en slapeloze nachten toe
te wensen. Dat is helemaal ons idee niet. Maar wij denken dat het wel kan, ook voor de
bedrijven daar die op de Krabbegors en Duivelseiland zitten.
De heer Groeneweg Voorzitter?
De voorzitter De heer Groeneweg heeft een vraag.
De heer Groeneweg Ja, 'wij denken dat het wel kan'.... We hebben natuurlijk wel eens
ook wat over GenX wat discussie over het RIVM en de betrouwbaarheid, maar ik hoor
mevrouw Van den Bergh zeggen dat als dat rapport van RIVM komt en dat blijkt daaruit,
want dat zegt u nu eigenlijk, hè, dan blijkt dus dat die gezondheidsproblemen zich wel
degelijk voordoen. Dan zegt u eigenlijk: ja toedeledokie, ik weet het beter en wij
voorzien geen problemen. Dat is wat u nu gewoon letterlijk zegt. Kortom, u speelt dan
met de gezondheid van 200 Zwijndrechtenaren. Dat is wat u zegt.
De voorzitter Mevrouw Van den Bergh.
Mevrouw Van den Bergh Nee, dat zeg ik helemaal niet en ik speel niet met de
gezondheid. Ik baseer mij op onderzoeken die gedaan zijn naar deze locatie op de
Krabbegors. Daar is in de structuurvisie en ook in de MER, die zich wel degelijk
bezighoudt met milieu en omgeving, gezegd dat het kan en we zitten inmiddels 10 jaar,
bijna, verder. Dus je maakt mij niet wijs dat er in die 10 jaar geen ontwikkelingen zijn
geweest op het gebied van windmolens. (...) Ja, ze draaien nog steeds. Wij denken dat
het wel kan en uiteraard moet er met de bewoners van Zwijndrecht gesproken worden,
maar dat wordt al een hele tijd gedaan. Ook in Zwijndrecht zelf zijn de meningen ernstig
verdeeld of dat nou inderdaad storend is of niet. Wij denken datje het bestemmingsplan
moet aanpassen. Wij geven daar ook toestemming voor, voor de functie voor deze
windturbine...
De heer Groeneweg Voorzitter?
De voorzitter De heer Groeneweg.
De heer Groeneweg Het is geen bestemmingsplanprocedure, het is gewoon een
bouwprocedure, uitgebreide procedure, wat anders is als een bestemmingsplan.
De voorzitter Mevrouw Van den Bergh.
Mevrouw Van den Bergh Het is een omgevingsvergunning voor de afwijking van het
bestemmingsplan. Die moet worden afgegeven en daar zijn wij akkoord mee. Prima dat u
daar de juiste formulering voor heeft, maar dat heb ik ook. De PvdA heeft geen
bedenkingen en wij vinden het belangrijk dat deze windmolen er komt, want het is in
november - het is al heel lang bezig, trouwens. Het is helemaal niet dat het zo maar
ineens uit de lucht komt vallen. In november waren al presentaties in het
26

Duurzaamheidscentrum Weizigt dat deze windmolen er zou komen. Dus wat ons betreft:
wij stemmen voor en ook met de aanpassing voor de afwijking in de
omgevingsvergunning.
De voorzitter Dank. Mevrouw Van der Vorm.
Mevrouw Van der Vorm Voorzitter, dank u wel. De toelichting op het raadsvoorstel zoals
het bij de stukken zit, daar heb ik nog wat opmerkingen over. Over slagschaduw wordt er
gesteld dat de turbine aan alle normen voldoet, maar dat gaat enkel over woningen en
zoals we net bij wat insprekers hebben kunnen horen is het nog maar de vraag of die
normen wel adequate bescherming bieden tegen eventuele hinder, onredelijke hinder.
Als we spreken over de eventueel acceptabele overlast voor bedrijven, de politieke vraag
van vanavond, dan kom je in een interessante discussie, want bedrijven zijn formeel niet
hindergevoelig en er is geen enkele norm om hen te beschermen tegen slagschaduw.
Dan kun je wel zeggen: er is geen norm, dus we voldoen er ook aan, maar in de praktijk
gaan die bedrijven wel degelijk last ondervinden. Dat erkent het onderliggende rapport
ook, maar dan wordt de redenatie losgelaten, die ik toch wel krom vond, dat er bij die
bedrijven toch al weinig ramen in de panden zitten, dus dan zullen ze ook wel weinig last
hebben. Zeker als ik dat soort teksten lees vraag ik me ten zeerste af hoe er is overlegd
met de omgeving hierover. Of mogen die zich pas melden bij de zienswijze? Ook wordt er
in de toelichting gesteld in het kader van de veiligheid dat binnen de afstand waar een
veiligheidseffect van de windturbine wordt ondervonden, er geen inrichtingen zijn voor de
opslag van gevaarlijke stoffen. Ja, maar dat is het halve verhaal, want er is weliswaar
geen opslag, maar een groot deel van die afstand bevindt zich boven de Oude Maas en
daar is wel varend vervoer van gevaarlijke stoffen, en veel ook. Dordrecht is een
gigantisch knelpunt van risico's en daar komt dan binnenkort nog een 120 meter hoog
risico bij. Bij een eventueel afbrekend rotorblad wordt er een object maximaal 316 meter
verder geslingerd en dat kan een gevaar opleveren voor de drukke vaarroute op de Oude
Maas. Dat staat ook in het rapport, maar ook hier heeft men een antwoord op: dat maakt
helemaal niets uit, het is maar een verwaarloosbaar risico, want het risico neemt maar
met maximaal 5% toe. Het is dit soort denk- en rekenwerk dat ons überhaupt in de
situatie heeft gebracht dat Dordtse inwoners al zoveel risico's lopen zoals het is. In het
begin van het rapport wordt bovendien een aantal malen bestreden dat het gaat over
een windpark, want daar zijn aanvullende eisen voor, ook qua procedure. Verderop in het
document wordt er zeker zeven tot acht keer gesproken over een windpark in plaats van
een windturbine. Mijn vraag aan de wethouder: is het voorsorteren op de conclusie op
pagina 15, namelijk dat er op die plek wel meer ruimte is voor drie a vier in plaats van
één? Tot slot nog een detail. Ik las dat we met de komst van deze windturbine ook nog
wat hectaren gaan verharden, om vervolgens nog net niet de Dordtse inwoners een
schuldcomplex aan te praten in verband met de wateropgave als ze een fors terras in
hun tuin durven aanleggen. Voorzitter, wat mij betreft reden genoeg om wel degelijk
bedenkingen te uiten tegen het voorgenomen voorstel en niet in te stemmen met het
raadsvoorstel zoals het er nu ligt.
De voorzitter Dank. De heer Groeneweg.
De heer Groeneweg Ja, voorzitter, ik heb net toegevoegd na het inspreken van de
Zwijndrechtenaren. Ik ben ook een Zwijndrechtenaar van origine. Ik ben daar geboren.
Om maar gelijk duidelijk te zijn, in tegenstelling tot BVD en de VVD: ik ben tegen het
afgeven van de verklaring van geen bedenkingen. Het coalitieakkoord is klip en klaar:
maximaal vier windmolens op het eiland van Dordrecht. Er staan er al vier bij Kil IV, dus
ik ben benieuwd naar het standpunt van de collegepartijen. BVD wil immers voor zijn
eigen programma liever investeren in windmolenparken op zee en zonneenergiecentrales dan in enkele windmolens langs de Dordtse Kil. De VVD geeft in haar
programma aan geen voorkeur te hebben voor windmolens op het eiland van Dordrecht.
'De baten wegen onvoldoende op tegen de negatieve impact van de ruimtelijke
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omgeving'; citaat WD-programma. De geloofwaardigheid van BVD en de VVD daalt dan
ook tot een dieptepunt als ze instemmen met deze vijfde windmolen. Ik zeg niet dat ze
instemmen....
Mevrouw Koene Voorzitter?
De voorzitter Mevrouw Koene.
Mevrouw Koene Nee, ik wou net zeggen - meneer Groeneweg, die is wel heel snel, want
we hebben nog helemaal geen uitspraak gedaan. Dus ik vind het fijn dat u mij souffleert
van wat ik ongeveer zou moeten kunnen gaan zeggen, maar ik wil toch graag dat u nog
heel even wacht.
De heer Groeneweg Het woord 'als', dat is een voorwaarde, dus dat is de situatie als die
zich voordoet.
De heer Nederhof Voorzitter, mag ik ook?
De voorzitter Ik wil de heer Nederhof ook nog kort het woord geven.
De heer Nederhof Ja, want u gaat heel hard. Wie zegt dat wij voor stemmen? Vorige
keer hebben we ook niet voorgestemd. Zullen we dan nu wel voor stemmen?
De heer Groeneweg Ik was ook met de opbouw van mijn betoog bezig, voorzitter en er
staat 'als ze instemmen'. Ik heb niet gezegd dat ze instemmen.
De voorzitter Ik stel voor dat u uw betoog vervolgt.
De heer Nederhof Wel even een andere toon dan.
De heer Groeneweg Daar ga ik zelf over, meneer Nederhof. Dat GroenLinks, D66 en
Christenllnie/SGP inmiddels een fetisj hebben ontwikkeld voor windmolens is ook
algemeen bekend. Verbazingwekkend dat coalitiepartijen CDA en de ChristenUnie/SGP
deze vijfde windmolen blijkbaar behandelen als een vrije kwestie terwijl het
coalitieakkoord klip en klaar is. BVD staat erbij en keek er naar, omdat deze twee
coalitiepartijen met de fetisj-gevoelige andere partijen een meerderheid vormen. Ik pleit
tevens voor een andere procedure, namelijk een bestemmingsplanwijziging. Graag
antwoord van het college waarom niet die weg is gekozen. Zeg maar, bouwen buiten het
bestemmingsplan kent een uitgebreide procedure. Stel, één van mijn buren ging een
drijvende steiger aanleggen. Er zijn al 16 mensen die die drijvende steiger hebben en
dan pas je deze procedure toe. We hebben het hier over een windmolen van 120 meter
hoog en we gaan de uitgebreide procedure voor een bouwplan volgen in plaats van een
bestemmingsplanwijziging. Graag antwoord van het college. Misschien dat de heer
Sleeking daar antwoord op moet geven, maar kan wethouder Van der Linden dat ook
doen. Nogmaals, ik ben tegen het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen en
als je dan toch persé, op basis van je fetisj, nog meer windmolens wil, kijk dan om ze
mogelijk op Kil IV te plaatsen omdat daar volgens mij toch de impact in ieder geval op
bewoners - nogmaals, wat mij betreft is vier, vier. Gaan een aantal partijen, namelijk
het CDA, dus even om BVD gerust te stellen en de VVD, tenminste, ik ben positief dat ze
gewoon tegen gaan stemmen. Dat hoor ik eigenlijk al een beetje; nou, chapeau. Het CDA
en de ChristenUnie/SGP, daar wil ik eigenlijk ook wel een antwoord hoe ze daar tegenaan
kijken en als die dan blijkbaar heel enthousiast zijn en voor willen stemmen, dan hoor ik
ook graag van BVD en VVD waarom ze dit laten gebeuren, gezien het coalitieakkoord. Ja,
voorzitter, dat was hem even.
De voorzitter Dank. Mevrouw Edenburg had ik daarna beloofd. U heeft het woord.
28

Mevrouw Edenburg Fijn, dank u wel. Ik zal eens een ander geluid laten horen. We zijn
namelijk wel voor deze ontwerpverklaring. In ons idee is het wel degelijk acceptabel en
het voldoet aan alle vereisten, dus waarom niet en eigenlijk: waarom nu pas? Want we
zijn alweer tien maanden bezig en er gebeurt gewoon eventjes helemaal niks en nu hoor
ik weer dat er dus getraineerd wordt en ik heb het idee dat andere partijen enigszins
geen energietransitie zien zitten.
De heer Groeneweg Voorzitter?
De voorzitter De heer Groeneweg.
De heer Groeneweg Een vraag aan mevrouw Edenburg die natuurlijk heldhaftig in de
protestmars tegen GenX voorop liep in het kader van de waterkwaliteit en ongeveer
uitstraalt alsof we van het water morgen dood gaan, maar hier blijkbaar - ik stel dezelfde
vraag als aan de PvdA, toch het acceptabel vindt om in ieder geval - ik zal het wat
voorzichter zeggen en wat politieker. Je zou ook kunnen overwegen om een second
opinion eens te vragen op basis van het RIVM-rapport uit 2009 om toch ook een beetje
voorzichtig met die gezondheid van inwoners om te gaan. Dus blijkbaar is in ieder geval
duurzaamheid voor u belangrijker dan de gezondheid van inwoners.
De voorzitter Mevrouw Edenburg.
Mevrouw Edenburg Ik denk dat dat anders ligt, maar dat moet u toch onderhand ook
wel weten. Wij zijn het geheel eens met mevrouw Van den Bergh en gezondheid gaat bij
ons voor. Wat betreft slagschaduw en herrie, ja, molens worden ook wel eens een
keertje stil gezet, dus de slagschaduw geldt voor ons ook sowieso niet. Voor de rest....
De heer Groeneweg Voorzitter?
De voorzitter De heer Groeneweg, een vraag.
De heer Groeneweg Ik vind het positief dat u zegt: de gezondheid gaat voor. Dan kan u
er toch niet tegen zijn om ieder geval misschien eens te kijken naar, voordat je dan die
verklaring van geen bedenkingen afgeeft, een second opinion uit te laten voeren naar die
gezondheid? Ik zie de wethouder al knikken. Ik kan me namelijk ook niet voorstellen, dat
hij daartegen is, ook vanuit zijn perspectief. Nou, positief dat mevrouw Edenburg zegt:
de gezondheid gaat voor, maar mijn voorstel zou dan in ieder geval zijn: kijk naar zo'n
second opinion, om toch gewoon die zekerheid gewoon toch nogmaals te bekijken en
hoop daarmee in ieder geval richting rechts van mij zittende, de linkse hoek, dan daarin
tegemoet te komen.
De voorzitter Mevrouw Edenburg vervolgt.
Mevrouw Edenburg Wij hebben voldoende rapporten gezien, hier, bij de documenten,
die aan alle vereisten voldoet, dus waarom zouden wij nog een second opinion moeten
hebben? Dat vinden wij niet nodig en wat ons betreft kan het als hamerstuk naar de
raad.
De heer Groeneweg Voorzitter?
De voorzitter De heer Groeneweg, laatste keer.
De heer Groeneweg Ja, kijk, wat ik niet begrijp: u loopt wel voorop in de mars tegen
GenX, die l/75ste van de norm is die er is. Dus ik begrijp uw argument gewoon niet
helemaal, dat u aan de ene kant druk roepend over straat gaat en dan hier gewoon de
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handreiking van mij niet eens wilt overwegen; dat u misschien zegt, nou, ik wil dat nog
eens bespreken en eigenlijk rücksichtslos doorgaat. Ik kan dan concluderen dat u het dus
geen probleem vindt om mogelijk, laat ik het wat voorzichtig formuleren, gewoon te
spelen met 200 mensen in Zwijndrecht.
Mevrouw Edenburg Ik ben het met uw standpunt dus gewoon niet eens. Dat is het
verschil, denk ik.
De voorzitter Oké. Dan de heer De Looze.
De heer De Looze Ja, voorzitter, dank u wel voor het woord. Spannend, wat gaan we nu
zeggen? Als je naar dit gebied kijkt is het denk ik een relatief rustige plek. Ik heb er zelf
gewerkt in die polder, in een loods en daar zijn geen ramen. Ik heb ook als schipper
gewerkt, vier jaar op een binnenvaartschip en langs heel veel rivieren staan heel veel
windmolens omdat dat toch een geschikte plek is. Ik heb er nog nooit één op mijn hoofd
gehad. Dus wat dat betreft is het als locatie relatief ver van andere huizen, als je ons
eiland bekijkt. Dan hoor ik wat vragen over het coalitieakkoord. Daarin zie ik inderdaad
dat daar gesproken wordt over vier windmolens, maar niet maximaal vier windmolens,
maar vier windmolens op Dordtse Kil IV. Goed, daar kunnen we nog over discussiëren,
maar als plek denk ik dat we een relatief goede plek te pakken hebben en dat het plan er
op zich goed uitziet. We gaan als fractie er nog verder over nadenken.
De voorzitter Dank. Dan mevrouw Greve. Ja, iedereen komt aan de beurt.
Mevrouw Greve Ja, dank u, voorzitter. Indertijd heb ik ingestemd dat er niet meer dan
vier windturbines zullen komen. Die staan er nu, op Kil IV. Ik heb bezwaar en
bedenkingen tegen nog een vijfde windturbine vanwege het zicht, landschapsvervuiling,
slagschaduw, geluidsoverlast, veiligheid, technische achterhaaldheid. Ik ben voorstander
van een trechterturbine als alternatief. Ik ben voor energieneutraal. Een windturbine van
120 meter hoog op de Krabbegors vind ik niet getuigen van een fatsoenlijke, regionale
samenwerking met onze buurgemeente Zwijndrecht. Deze voorgestelde locatie is
namelijk op minder dan 600 meter van de woningen in de wijk Kort Ambacht in
Zwijndrecht. Ik ben van mening datje ook je buren zo moet behandelen zoals je zelf
behandeld wilt worden, ook al levert dat geen kiezers op. Dank u.
De voorzitter Dank. De heer Frantzen.
De heer Frantzen De SP zal ook geen bezwaar maken tegen het bouwen van een
windturbine. In de eerste plaats: als we het gewoon topografisch zien, dan is een groot
deel van de windrichting over dit eiland van Zwijndrecht af. Dus ik denk dat het met het
geluid minder erg is dan dat men zich voorstelt. In begin vorige eeuw werd zelfs gezegd
bij de eerste stoomtrein dat koeien geen melk meer zouden geven en kippen van de leg
zouden raken en dat bleek achteraf ook allemaal mee te vallen.
De heer Groeneweg Voorzitter?
De voorzitter De heer Groeneweg.
De heer Frantzen Een windturbine maakt de helft van het aantal geluid...
De voorzitter De heer Groeneweg heeft even een vraag aan u.
De heer Groeneweg Misschien toch even over dat geluid over water. Gewoon een korte
anekdote en dan de vraag waar u die wijsheid vandaan haalt. De wind staat van mijn
huis weg en er hebben wat buren de neiging om heel vroeg in het weekend te gaan
zwemmen - en ik gun ze dat, overigens. Als mijn raam dan openstaat, dan lijkt het alsof
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ze ongeveer naast mijn bed staan. Dus dan gaan ze 08.00 uur 's ochtends zwemmen en
waar komt dat door? Doordat ik bij water woon en dat water draagt tot het extreem is,
want zij gillen namelijk niet als ze aan het zwemmen zijn en een beetje zitten te
chitchatten. Dus ik denk juist dat die geluidsoverlast, dat dat gewoon echt een enorm
probleem ook zal geven, omdat dat water extreem draagt en de windrichting....
De heer Frantzen Wat mij dan verbaast, is dat er nog nooit iemand uit Zwijndrecht hier,
meneer de voorzitter, gekomen is om te klagen over de grote hoeveelheden schroot die
gestort worden in de Wilhelminahaven. Daar zitten we in dezelfde windrichting en dat
geluid overtreft verre dat van een windmolen. Een windmolen maakt minder geluid dan
een bromfiets. Je gaat toch ook niet verbieden om iedereen op de bromfiets naar zijn
werk te laten komen vanwege de herrie? Wat dat aangaat vind ik het argument een
beetje dun en ik denk dat heel veel voortkomt uit een angst die nog niet echt gefundeerd
is. De techniek van windmolens gaat ook aanmerkelijk vooruit en ze worden steeds
geruislozer. Het wegvliegen van wieken vind ik ook een discutabel argument, daar in
Rotterdam, naast de Brienenoordbrug, een joekel van een windmolen staat en net buiten
Amsterdam, naast de ring, staat er ook zo'n eentje. Daar rijden duiSenden auto's per
dag langs, inclusief chemisch geladen auto's en daar worden ze toch ook neergezet? Dus
laten we nou eens een beetje - en ik kom terug op wat ik al eens eerder gezegd heb,
over onze slagschaduw heenstappen en gaan denken aan die norm die we in 2020 en
2050 willen halen.
De voorzitter Dank. De heer Seme.
De heer Seme Dank u wel, voorzitter. Om te beginnen: natuurlijk gaat de gezondheid
van de inwoners altijd voor. Dat geldt ook voor het CDA natuurlijk en het CDA vindt dat
we moeten proberen er samen uit te komen. Hierin heb je dus het Havenbedrijf,
bewoners, HVC en de gemeente. Verder hebben we natuurlijk ook de gemeentelijke
doelstellingen op het gebied van duurzaamheid met zijn allen samengesteld en de raad
heeft ook overigens aangegeven dat de participatie van burgers en de exploitatie van de
windturbine zeer gewenst was, om hierin te participeren. Ook dat juicht het CDA toe, dus
wat ons betreft kunnen wij hiermee instemmen.
De heer Groeneweg Voorzitter?
De voorzitter Dank. De heer Groeneweg.
De heer Groeneweg Nu weet u dat ik het CDA al vaker heb beticht van toch wat een
onbetrouwbare partner. Nou, dat herhaal ik dan maar gewoon in deze, ook al zit ik niet
meer in de partnership.
De heer Seme Wie is hier onbetrouwbaar?
De heer Groeneweg Het CDA. Want volgens mij, we kunnen ook gewoon de verslagen
van het coalitieverslag op gaan vragen natuurlijk, ambtelijk via een WOB-verzoek, maar
volgens mij staat er klip en klaar in een overeenkomst waar u uw handtekening onder
hebt gezet om deze vier jaar uit te voeren, een maximum van vier windmolens; is dat
ook gewoon zo besproken, dus we kunnen allemaal semantisch gaan doen, wat een
aantal mensen zeiden: ja, het staat er niet precies in, dat maximum. Volgens mij weten
de coalitiepartijen allemaal wat er bij de coalitieonderhandelingen besproken is en wat er
op papier gekomen is en daar is afgesproken: maximaal vier windmolens op Kil IV. Dan
bent u toch gewoon een onbetrouwbare partij, meneer Seme?
De voorzitter De heer Seme.
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De heer Seme Voorzitter, mijn voorganger heeft al gezegd dat er het totaal niet staat.
Geen woord over maximaal staat. Dat zijn de woorden van de heer Groeneweg. Over
betrouwbaarheid gesproken: wie is nou onbetrouwbaar? Die in het begin van de
verkiezingen dingen toezegt en zijn partij zomaar verlaat, of die dan eigenlijk...
De heer Groeneweg Voorzitter?
De voorzitter De heer Groeneweg.
De heer Groeneweg Ik wil er gerust op ingaan, en ik doe dat ook heel rustig, kijk....
De voorzitter Maar daarna stoppen we er wel mee.
De heer Groeneweg Het is natuurlijk heel frappant dat ik me in ieder geval meer aan
het coalitieakkoord hou dan de heer Seme, want volgens mij staat daar klip en klaar 4.
Dan zou ik ook nog graag van de heer Seme willen weten: dat betekent dus dat in de
bespreking van het coalitieoverleg die maximaal 4 volgens u niet aan de orde is geweest?
De voorzitter De heer Seme als laatste reactie.
De heer Seme Het woordje maximaal komt niet voor in het akkoord.
De voorzitter Dank u wel. Dan kijk ik rond. Volgens mij heeft de fractie van D66 nog
geen woordvoering gedaan. U heeft het woord.
De heer Tiebosch Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb nog eventjes na zitten denken of ik
nog iets over dat fetisj zou gaan zeggen. Ik heb net mijn vrouw even geappt of ze het
kleine windmolentje op ons nachtkastje weg wil halen... Maar alle gekheid op een stokje.
Kijk, waar het D66 om gaat, dat gaat nou niet specifiek om die windturbine of die
windmolens of om die zonnepanelen, noem maar op, maar om hetgeen wat we willen
bereiken en dat is energieneutraal in 2050. Dan moetje, zeker in de rol van raadslid en u
mag uw woordvoering doen en ik mag de mijne daarover hebben, ja, dan is het, zeker
als je raadslid ben in de oppositie, heel erg triest dat klaarblijkelijk mensen in 2014 een
afspraak maken over aantallen en ik zou zeggen: heel bijzonder. Ik denk dat als je nu
naar de Verenigde Staten kijkt en Trump trekt zich terug uit een klimaatakkoord, dan
zullen ze ook ongeveer dit soort discussies hebben met Democraten en Republikeinen.
Maar kort en bondig, waar het ons om gaat is: het moet helemaal niet om aantallen
gaan, maar om die routekaart. Hoe komen wij nou in 2050 op die nul op de meter?
Relatief gaat het hier over 1470 huishoudens die met deze windturbine op die nul kunnen
komen. Dat staat gewoon in de stukken en als raadslid moet ik het dan doen met alle
informatie die ik heb gekregen en daar staat gewoon: voor die onderdelen zoals het in
Nederland geregeld is met het toekennen van vergunningen voor het neerzetten van
windturbines, dat dit kan en dan zeggen wij als D66: nou, geweldig, college, dan gaan
we weer een stapje verder voorwaarts.
De voorzitter Dank. De heer Vroon dan; ook nog geen woordvoering gedaan. U heeft
het woord.
De heer Vroon Voorzitter, dank u wel. Inderdaad, het is natuurlijk heel vreemd als we
nu over een vijfde windturbine praten en we hebben verschillende rapporten gezien dat
het wel een juiste plaats zou zijn om daar een vijfde te plaatsen. Ik ben dan ook heel erg
benieuwd naar het RIVM-rapport wat opgestuurd wordt, om te kijken wat daar dan
uitkomt.
De voorzitter Dank.

32

De heer Frantzen Mag ik nog één kleine opmerking maken?
De voorzitter Nou vooruit, heel kort. U heeft het woord.
De heer Frantzen Ik zou er wel op aan willen dringen - kijk, we hebben het over een
RIVM-rapport van 2009. Misschien kan de wethouder bij het RIVM informeren of daar
enige verandering of updates in gekomen zijn, zodat die situatie misschien wat
duidelijker wordt hoe die heden ten dage is.
De voorzitter Dan gaan we nog naar de wethouder voor de beantwoording of een
reactie. U heeft het woord.
Wethouder Van der Linden Ja, dank u wel. Nou, de meeste vragen heeft u aan elkaar
gesteld, maar er zijn een paar dingen die toch richting college kwamen en dan begin ik
even bij wat mevrouw Koene als aanzet nam tot haar woordvoering. Kijk, het kader voor
hoe we in Dordt denken over windenergie is de structuurvisie van anderhalf jaar geleden.
U weet allemaal nog dat we daar een jaar of twee over hebben gedaan om hem op te
stellen. In die structuurvisie is heel goed onderzocht op alle aspecten die volgens de wet
nodig zijn wat de consequenties kunnen zijn op landschap, op geluid, op externe
veiligheid enzovoorts, van al dan niet het plaatsen van windmolens op de verschillende
zoekgebieden. Dat deden we niet voor niets, want de provincie Zuid-Holland, die
refereerde daar al aan, had ons en ook een hoop andere regio's gevraagd: kijk eens goed
rond wat er kan. Daar hebben wij een hele uitgebreide analyse op gepleegd en toen is de
Merwedezone al afgevallen en is de hele westelijke kant van ons eiland overgebleven als
zoekgebied, waarin we ook hebben gezien dat het op heel veel plekken kan. De
vervolgvraag is: wil je het ook? Nou, we hebben vastgesteld: wij kunnen voor 10 tot 20
megawatt, wat ook de vraag was van de provincie, die ruimte bieden en toen is, daar
bent u allemaal bij geweest, in duidelijke meerderheid ingestemd met die structuurvisie.
Daar zit in besloten de discussie die je kan voeren over laagfrequent geluid, over
hoogfrequent geluid, over slagschaduw enzovoorts. Dat is allemaal op hoofdlijnen, zelfs
op detail, uitgewerkt in die structuurvisie en dat is vervolgens de basis geweest op basis
waarvan HVC deze aanvraag heeft gedaan. Die hebben ze niet bij ons gedaan, maar bij
de provincie omdat zij de vergunning moeten afgeven. Zij zullen dus ook de aanvraag
toetsen, 331 pagina's, aan de structuurvisie met alle onderliggende stukken. Dat over de
procedure en daarvoor is het wel nodig dat wij die verklaring afgeven. Dus de
inhoudelijke vraag: willen we dit eigenlijk wel, die hebben we beantwoord in de
structuurvisie met alle zienswijzen van dien. Daar zijn allerlei opvattingen over
weergegeven. Sommigen van u vonden het te karig, anderen vonden het te veel. Maar
voor ons is nu van belang de vraag: kunnen wij die verklaring afgeven? Nou, als u heel
erg voor of heel erg tegen dit plan bent, dan zou ik eigenlijk zeggen: geef die verklaring
af, want dat geeft insprekers de mogelijkheid om de zes weken termijn te benutten om
hetzij heel erg voor, hetzij heel erg tegen, zich uit te spreken over dit plan. Dat even in
algemene zin. Er zijn nog een paar hele concrete vragen geweest. Mevrouw Van der
Vorm vroeg meen ik iets over windpark. Ik ben niet verantwoordelijk voor de tekst van
het onderliggende stuk natuurlijk, want dat heeft HVC laten opstellen. In de
structuurvisie is inderdaad ruimte voor meer dan één. Dat is er. Alleen, we hebben nu te
maken met één aanvrager die ook één turbine wil plaatsen. Als die turbine er zo meteen
staat, gaat dat natuurlijk wel iets doen met de mogelijkheden die er zijn nog zijn voor
een tweede, al dan niet. Ik heb ook nu geen indicaties dat er aanvragers zijn. Maar goed,
in principe zou dat kunnen en dan is ook weer de structuurvisie het toetsingskader voor
het beoordelen van die aanvraag. Even kijken. Naar het RIVM-rapport 2009 is een paar
keer verwezen. Op pagina, ik meen 29/30 van de aanvraag wordt verwezen naar alle
geluidsaspecten en daar moet u eigenlijk dan teruggrijpen op de structuurvisie. Daar
staat alles watje kan weten over geluid in relatie tot het wel of niet toekennen van de
mogelijkheid van het plaatsen van een windturbine in vermeld. Ik denk dat ik het hier bij
laat, vooralsnog.
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De heer Groeneweg Voorzitter?
De voorzitter De heer Groeneweg.
De heer Groeneweg Ik zag de wethouder best wat knikken toen ik het over zo'n second
opinion had. Hoe staat hij daarin? Want ik heb daar nog geen antwoord op gehoord.
De voorzitter De wethouder.
Wethouder Van der Linden Ik heb ooit dat rapport uit 2009 wel eens gezien en ik heb
ook een aantal mensen gesproken uit de Merwedezone destijds, dat is alweer drie jaar
geleden, die zelf heel veel documentatie hadden verzameld over laagfrequent geluid en
zich daar ook heel erg veel zorgen over maakten. Dus dat is een onderzoeksgebied dat
natuurlijk gewoon doorgaat, maar we hebben het te doen met de structuurvisie waarin
een aantal normen zijn opgenomen, waar onderzoek naar gepleegd is, over hoe je die
moet hanteren. Dat is gewoon de praktijk in heel het land. Ik kan me wel voorstellen dat
er sindsdien nieuwe rapporten zijn verschenen; die hebben volgens mij niet geleid tot
een wetswijziging of tot andere normeringen. Dus daar hebben we het mee te doen.
De voorzitter Helder. Dat leidt dan tot de vraag wat u verder wil met dit besluit. Het is
een raadsbesluit. Kan dit als hamerstuk naar de raad, wat u betreft?
De heer Nederhof Mag ik nog even duidelijk zijn?
De voorzitter De heer Nederhof.
De heer Nederhof BVD is voor windmolenparken op zee, dat staat in ons
verkiezingsprogramma en daar zijn we nog steeds heel erg voor en wij houden ons aan
het coalitieakkoord, dus dat is duidelijk wat daar in staat. Die andere coalitiepartijen
moeten zelf weten wat ze doen, maar goed, je sluit een akkoord voor vier jaar en dat
gooi je niet halverwege weg. Dus voor BVD kan het worden doorgeschoven naar een
nieuw volgend college; doe het daar maar.
De voorzitter Maar dat is niet de vraag die nu voorligt.
De heer Nederhof Wij zijn tegen dit besluit, dus - u moet maar kijken wat u er mee
doet.
De voorzitter Oké. De heer Groeneweg.
De heer Groeneweg Ik ben dan toch benieuwd naar BVD als, toch gezichtsbepalende
partij van deze stad, dat zij het eigenlijk zo maar laten gebeuren dat iets wat gewoon in
een coalitieakkoord staat en watje hebt afgesproken met elkaar en dan zeker kijkend
naar de partijen die toch wat zwalken, naar mijn mening, die het altijd over normen en
waarden en afspraken nakomen hebben, hoe meneer Nederhof dat dan ziet. Hij
accepteert dus dat iets wat in een coalitieakkoord staat door een aantal coalitiepartijen
als vrije kwestie wordt behandeld?
De voorzitter De heer Nederhof.
De heer Nederhof Ik ga daar niet dieper op in, want het is iets tussen de coalitiepartijen
en dat houden wij voor ons. Dat hoef ik niet met u te delen, per sé, wat wij tussen de
coalitie...
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De voorzitter De vraag die nu aan de orde is, is: kan het als hamerstuk naar de raad?
Zijn daar bezwaren tegen? Zo niet...
Mevrouw Koene Ja, wat mij betreft is daar wel een bezwaar tegen, omdat ik dit wel nog
met de fractie wil bespreken. Ik kan hier nog gewoon geen uitspraak over doen en ik wil
dus wel graag een voorbehoud. Gaat het als hamerstuk, dan kan ik niets anders dan een
stemverklaring afgeven en op het moment dat ik het als bespreekstuk laat opvoeren, dan
kan ik het altijd op dat moment wel nog weer als bespreekstuk weghalen. Dus de truc is
dat ik het toch wel een bespreekstuk wil maken.
De heer Groeneweg Voorzitter, ik sluit me daar bij aan.
De voorzitter En BVD ook, hoor ik hier rechts en mevrouw Greve. Dan is dat helder,
maar dan moet u nog even een politieke vraag daarbij bedenken.
De heer Groeneweg Mijn politieke vraag zou vooral zijn: de impact op de gezondheid
van 200 mensen. Dat is wat mij betreft de politieke vraag. En de politieke vraag, maar
goed, dat ga ik dan nog wel een keer doen, is hoe het coalitieakkoord, of ik dat nou als
een soort wc-rol moet zien waarmee je je kont afveegt, of als een echte afspraak die je
met elkaar gemaakt hebt.
Mevrouw Koene Toch, meneer Groeneweg: er zijn ook wel eens dingen geweest waarvan
ik dacht dat ze in het coalitieakkoord stonden en die ook niet helemaal zo uitgepakt zijn,
dus daar hebben we het niet over.
De voorzitter Daar moet u zo tijdens de koffie maar even met de heer Groeneweg over
praten.
Mevrouw Koene Nou, dan gaan we langzaam maar richting het bier, vindt u ook niet? De
politieke vraag is wat mij betreft: is het nou echt zo dat, we hebben ons maar gewoon te
schikken naar de structuurvisie. Dat is een beetje de teneur die ik dus van de wethouder
meekrijg. Of is het nog zo dat wij gewoon zelf een heldere keuze kunnen maken en of wij
dan de bereidheid hebben, ja of nee, om af te wijken van het coalitieakkoord?
De voorzitter
gemeenteraad
zal vragen om
pauzeren, tien

Dat is helder. Met die twee vragen gaat dit stuk dan door naar de
als bespreekstuk en ik denk dat de voorzitter van de gemeenteraad ons
niet de commissiebespreking te herhalen. Ik stel voor dat wij nu even
minuten, tot 22.15 uur en daarna gaan wij verder met GenX.

Schorsing
6. BESPREKING GENX EN ANDERE ZEER ZORGWEKKENDE STOFFEN
BESPREKEN VAN DOOR POLITIEKE PARTIJEN VERZAMELDE VRAGEN EN HIERBIJ
TE BETREKKEN:
7. RAADSIN FORMATIE BRIEF OVER DOSSIER CHEMOURS EN DUPONT
8. RAADSIN FORMATIE BRIEF OVER BODEMRAPPORTEN PFOA
9. BRIEF VAN DE HEER ELZERMAN MET AFSCHRIFT VAN TWEETAL BRIEVEN AAN
DRINKWATERBEDRIJF EVIDES INZAKE LEVERING DISCUTABEL / OMSTREDEN
DRINKWATER DOOR WATERBEDRIJF EVIDES
De voorzitter Beste mensen, wij vervolgen onze beraadslagingen. We behandelen
gezamenlijk 6, 7, 8 en 9 van onze agenda, samengevat zeg ik dan maar even, over
GenX. We hebben nu ook twee insprekers, de heer Elzerman en de heer Koopmans, als
ik goed geïnformeerd ben. Ik wil u vragen om ook hier even te komen zitten, zodat u uw
inspraakreactie kunt geven. Maximaal vijf minuten. Ik stel voor dat u dat zoals daarnet
ook na elkaar doet, dat de commissie vervolgens de gelegenheid krijgt om u vragen te
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stellen en vervolgens gaat de commissie dan onderling in debat. Ik stel voor dat de heer
Elzerman begint, op alfabet doen we het, dus aan u is het woord.
De heer Elzerman Meneer de voorzitter, in mei 2016 ben ik uitgenodigd op een
tentoonstelling van het Dordrechts Museum, 'Uit liefde voor de stad'. We werden
geplaatst in die kerk daar op de Wijnstraat; daar zou zich alles afspelen. Barstensvol en
mijn vrouw en ik werden geplaatst in het midden van de kerk; toegewezen plaatsen. Ik
had mijn camper geplaatst op de Grote Markt en uit het programma bleek dat als ik hem
tot 17.30 uur zou vullen, dan was het goed. Ik heb hem tot 18.00 uur geprogrammeerd.
Nou wil het geval dat als verrassing de heer Peter Schoon, de directeur van het
Dordrechts Museum, Koninklijk werd onderscheiden en daardoor liep het enorm uit. Ik
kon die kerk absoluut niet uit, de gangpaden waren gebarricadeerd en op een gegeven
moment liep het tegen zessen en mijn parkeermeter liep af. Ik heb toch alles op alles
gezet om me door die rij heen te worstelen. Om 18.05 uur arriveerde ik op de Grote
Markt en er zat een bon achter mijn ruitenwisser. Ik was vijf minuten te laat: een bon
van € 85,-. Geen bon die me uitnodigde om het te bespreken, om het bespreekbaar te
maken, nee: betalen, de wet is de wet. Ik kon er tegen in beroep gaan en ik heb dat
gedaan. Ik heb uitgebreid aangegeven dat ik alle moeite heb gedaan om tijdig mijn
parkeermeter te bereiken en dat dat niet is gelukt. Ik heb de betreffende ambtenaar aan
wie ik dat verzoekschrift moest adresseren, gevraagd om zijn hand over zijn hart te
strijken en zich ook als mens te gedragen. Ik kreeg een paar weken later een keiharde
brief terug, dat 'de wet is de wet en ik heb me daar aan te houden en er is geen enkel
argument om die boete in te trekken'. Oké, denk ik, ja, er moet gehandhaafd worden,
nietwaar? Toen Chemours, in die tijd Dupont op de Staart aanstalten maakte om een
chemisch bedrijf daar te vestigen, kan ik me toch voorstellen dat Chemours/Dupont,
voordat ze daar ook maar één paal in de grond jasten, de betreffende vergunning heeft
aangevraagd en op zijn minst de zekerheid wilden hebben dat wat ze daar gingen doen,
dat dat in het kader was van zoals de regels het aangeven. Ik neem aan dat de
betreffende overheid, dus de provincie, het gemeentebestuur, misschien nog andere
instanties, maar in ieder geval organen die de volksvertegenwoordigers worden bemand,
allerlei zekerheden hebben ingebouwd om Chemours daar zijn gang te kunnen laten
gaan, maar wel binnen bepaalde kaders en die zijn dan ook, neem ik aan, schriftelijk en
goed vastgelegd. Nou gaat Chemours dus kennelijk over de schreef, zoals ik over de
schreef ben gegaan met mijn bonnetje op de Grote Markt en dan valt het mij elke keer
weer op dat als dit soort dingen in Nederland, maar het zal waarschijnlijk ook in andere
landen zijn, maar vooral hier in Nederland, er staat notabene 'Je maintiendrai' in ons
Rijkswapen, 'ik zal handhaven', dat ik als burger wel geconfronteerd word met een
keiharde handhaving, maar zo gauw als er een groot bedrijf - wat notabene onze
gezondheid ernstig aan het bedreigen is - dat er dan niet gehandhaafd wordt, of althans
niet op een dusdanige manier dat wij als burgerij het idee krijgen: er wordt inderdaad
gehandhaafd, er wordt iets voor ons gedaan richting dat bedrijf. Al vanaf april is dit aan
de gang en ik heb al die tijd geen één signaal van noch van het college van
burgemeester en wethouders, noch van de gemeenteraad ontvangen waarin ik dacht:
nou, dat is nou nog eens een keer daadkrachtig optreden. Daarom heb ik die brieven
naar u toe gestuurd.
De voorzitter Ik wil u vragen om af te gaan ronden.
De heer Elzerman Ja, ik ga afronden. Ik neem aan dat u de brieven die ik naar Evides
heb geschreven, dat u die tot u heeft genomen en ik wilde nog even extra de
begeleidende brief die ik u heb gestuurd, een heel klein stukje maar, nog 30 seconden
alstublieft. U als grootaandeelhouder van dit geprivatiseerde nutsbedrijf, Evides dus en
zeker niet als in de laatste plaats als hoeder van u toevertrouwde burgerbevolking, stel ik
u mede verantwoordelijk voor de ontstane, steeds verder escalerende situatie. Een
situatie die grotendeels wordt veroorzaakt door het tot op heden uitblijven van een
duidelijk, voor de Dordrechtse bevolking waarneembaar aangescherpt
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handhavingsbeleid, door onder uw waakzaamheid resulterende college van B&W richting
Chemours. Geef de Dordtse bevolking alstublieft eens een signaal af dat u op zijn minst
kenbaar maakt: tot hier en niet verder. Dank u wel, voorzitter.
De voorzitter Dank u. Ja, ik heb ook de taak om te handhaven en dan ook een beetje
menselijk te zijn; volgens mij is dat nu gelukt. Dan is het woord aan de heer Koopmans.
De heer Koopmans Dank u wel. Beste beleidsmedewerkers, zijn jullie bekend met het
feit dat Chemours in Amerika sinds 30 juni 2017 gestopt is met GenX in de rivier lozen?
Zijn jullie bekend met het feit dat er meer dan 400 man in Dordrecht demonstreerden
voor schoon water, afgelopen zaterdag? Zijn jullie bekend met het feit dat Chemours in
Amerika dit afvalwater in tanks opvangt en extern laat verwerken? Zijn jullie bekend met
het feit dat er al meer dan 12.000 handtekeningen gezet zijn om het lozen van Chemours
te stoppen? Wij eisen dat er gestopt wordt met het lozen van GenX in de rivier door
Chemours. Wij eisen dat er onderzocht wordt hoe Chemours te dwingen is om minimaal
hun afvalwater in tanks op te slaan. Voor de toekomst eisen wij ook een stop op het
lozen via de lucht, maar lozen in de rivier stoppen is een eerste en noodzakelijke stap.
Graag horen wij wat de stappen zijn die ondernomen gaan worden om het lozen te
stoppen en hoe hier toezicht op gehouden gaat worden, net zoals dit in Amerika op het
moment gebeurt. Dank u wel.
(applaus vanaf de tribune)
De voorzitter Dank. Ik wil even voor het vervolg van deze bespreking duidelijk maken
dat zowel voor als tegen bepaalde argumenten zo geacht wordt, dat u daar verder stil bij
bent. Dat noem ik even duidelijk ook richting de mensen op de publieke tribune. Heel fijn
dat u er bent, maar uw voor- of afkeuring over bepaalde zaken: liever op een ander
moment. Dan kijk ik naar de commissie. Zijn er vragen aan de insprekers? De heer
Tiebosch.
De heer Tiebosch Niet aan de insprekers.
De voorzitter We doen eerst even de vragen aan de insprekers, mochten die er zijn. Ik
kijk rond. Ik zie ze niet, dan bent u helder geweest. Hartelijk dank. Dan gaan wij nu wel
naar de heer Tiebosch dan, denk ik. U heeft het woord.
De heer Tiebosch Voorzitter, de heer Elzerman was ook afgelopen zaterdag bij de
protestmars aanwezig en ik had begrepen dat de wethouder daar om 17.30 uur ook zou
komen. Toen was eigenlijk de protestmars al afgelopen en iedereen weg. Dus ik dacht,
misschien is het wel goed dat de stad nu kennis neemt van wat de wethouder daar had
willen zeggen. Dat is één en twee, er waren veel politieke vertegenwoordigers en daar
kregen wij van te horen dat er 25 oktober een grote bijeenkomst is waar in de brief van
burgemeester Van der Velden een oproep is gedaan om al die partijen bij elkaar te
komen. Wij hebben begrepen dat dat 25 oktober gaat gebeuren. Dus de vraag is of dat
bij u bekend is en zo niet, om daar zo snel mogelijk info voor te leveren.
De voorzitter Dank. Zijn er anderen? De heer Oostenrijk. Even misschien voor de
procedure: ter voorbereiding op deze bespreking zijn er wat vragen gemaakt, of
verzameld. Ik neem aan dat u die bekend zijn. Het zijn er zeven, dus die hoef ik denk ik
niet voor te lezen. Verder dat u een vrije bespreking hebt met uzelf en de wethouder.
Dat even dan voor nu. De heer Oostenrijk, u fronst, maar dat doet u vaker.
De heer Oostenrijk Ik ga maar van wal steken. Voorzitter, afgelopen zaterdag hebben
bezorgde inwoners en anderen gedemonstreerd tegen de lozingen van GenX door
Chemours in het oppervlaktewater. Het is goed dat burgers ook op deze wijze uiting
kunnen geven aan hun zorg voor veilig drinkwater. Ook het CDA maakt zich zorgen over
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berichten van bodem-, water- en luchtverontreiniging. Samen met onze Tweede Kamer
fractie en onze Provinciale Staten op dit dossier proberen wij onze krachten te bundelen
en samen op te trekken voor een schone leefomgeving. De chemische productiestoffen
die Chemours loost horen niet thuis in ons drinkwater en dus ook niet in ons
oppervlaktewater en grondwater. Het CDA deelt de bezorgdheid van onze inwoners en
vindt, dat de overheid breed moet kijken naar wat de gevolgen zijn van de chemische
lozingen in onze leefomgeving. Wat zijn de gevaren die GenX veroorzaakt en wat heeft
GenX in combinatie met andere stoffen voor effect op de gezondheid van mens, dier en
plant? Op 21 juli heeft de volkstuinvereniging Het Vlijpark via een persbericht haar
bezorgdheid geuit over mogelijke chemische verontreiniging van de door hen biologisch
geteelde groente, fruit en kruiden. De CDA-fractie heeft daarop vragen gesteld aan het
college omdat wij vinden dat de leden van deze vereniging en ook andere
belangstellenden recht hebben op aanvullende duidelijkheid over een onzekere situatie,
die zij als zodanig ervaren. Wij complimenteren onze burgemeester voor het feit dat hij
in een brief aan de gemeenteraad snel en adequaat op onze vragen heeft gereageerd.
Ook hij beklemtoont het belang van een snelle en eenduidige conclusie over de mate van
deze verontreiniging. Daarnaast verwijst hij naar zijn brief van 24 juli aan het ministerie
van Infrastructuur en Milieu en de provincie Zuid-Holland, waarin hij met kracht pleit
voor een overleg tussen betrokken partijen, RIVM en de Vrije Universiteit. Goed en veilig
drinkwater is een eerste levensbehoefte en essentieel voor onze volksgezondheid, meldt
Hans de Groene, directeur van Vewin, de vereniging van waterbedrijven in het dagblad
Trouw van afgelopen zaterdag. Dit in een artikel met als kop: 'Meer nodig voor veilig
drinkwater'. Daarin verwijst hij onder andere naar de verontreiniging door GenX met
daarbij de vaststelling dat de kwaliteit van ons drinkwater absoluut niet in het geding is.
Verder beklemtoont hij dat naast de belangrijke bedreigingen vanuit de hoek van de
industrie en de landbouw ook de medicijnresten een groeiend vraagstuk vormen als het
gaat om het handhaven van onze hoogwaardige kwaliteit van ons oppervlakte- en
grondwater en door de vergrijzing zal dit probleem alleen maar toenemen. Zijn pleidooi
voor meer transparantie voor de milieueffecten kan alleen door een gezamenlijke
aanpak, zoals ook verwoord in de intentieverklaring Delta aanpak, waterkwaliteit en zoet
water. Daarbij gaat het om meer dan goede wil bij de ondertekenaars, dus om harde
afspraken over inzet, financiering en resultaten. Die ondertoon vinden wij als CDA-fractie
met voldoening ook terug in de brandbrief van de burgemeester. Dat betekent
samenwerking, zijnde de sleutel om de bestaande hardnekkige en nieuwe bedreigingen
van drinkwaterbronnen aan te pakken. Het bezigen van uitingen van partij politieke
overkill past daar ons inziens niet bij, in de vaste veronderstelling dat het in de grond
van de zaak gaat om veilig drink- en oppervlaktewater dat ons allen aangaat. Dank u.
De voorzitter Dank. De heer Nederhof.
De heer Nederhof Ja, dank u wel, voorzitter. De actuele situatie is natuurlijk het
belangrijkste voor iedereen. Met de brief van de burgemeester zijn we natuurlijk heel blij
en 25 oktober, dat is een goede datum. Belangrijk is ook voor ons, hebben we al meer
geroepen als BVD: richting inwoners is de wethouder de regiehouder. Communicatie is
super belangrijk in deze en voorop gesteld dat er eigenlijk geen enkele stof moet worden
geaccepteerd in ons drinkwater, dat er niet thuishoort - we hebben het over GenX, maar
er zijn natuurlijk meer resten. Stoffen van medicijnen, resten bestrijdingsmiddelen,
enzovoorts. Nogmaals, die communicatie van de vervuiler met alle belanghebbenden,
daar kan je niet een week mee wachten. Als er een incident is: gelijk. Druk op de ketel
naar die provincie die de vergunning verleent. Bij nieuwe verstrekkingen van
vergunningen altijd inbouwen dat wanneer later alsnog blijkt, dat een bepaalde stof
schadelijker blijkt dan bekend is, dat de vergunning kan worden ingetrokken. Dat zijn
eigenlijk de dingen die wij willen meegeven.
De voorzitter Dank. De heer Frantzen.
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De heer Frantzen We hebben destijds in bespreking met de directeuren van Oasis en
Evides gehoord dat er een methode is om er voor te zorgen dat er geen GenX in het
afvalwater komt en wel de reverse transfer methode. Dit is een dure filtermethode en die
wordt niet door Chemours toegepast. Ze gaan nu over op koolstofbed-reiniging wat
weliswaar het gehalte GenX in het afvalwater vermindert, maar niet uitsluit. De reverse
transfer is een veel duurder systeem en nu kun je dus ook weer zien dat de
doelstellingen van het bedrijf Chemours is om er op een goedkopere manier vanaf te
komen in plaats van het definitief op te lossen. Nu wordt er verwacht dat de
waterleidingbedrijven een reverse transfer gaan toepassen om er voor te zorgen dat ons
drinkwater goed is en dat is natuurlijk de omgekeerde wereld. Dus de SP staat er op dat
Dupont gewoon geen GenX in het water loost, punt. De methode is er en ze zullen er
gewoon in moeten investeren, in plaats van nu weer met een soort doekje voor het
bloeden te komen, met een koolstofbed, hopende dat dan de druk weer van de ketel af
gaat. Die druk moeten we erop houden en we moeten gewoon er op aandringen dat er
van nu af aan gewoon geen GenX en andere stoffen meer in het oppervlaktewater en wat
mij betreft ook in de lucht komt.
De voorzitter Dank u wel. De heer Burggraaf.
De heer Burggraaf Ja, voorzitter. In februari 2016 was er een internationaal onderzoek
waarbij het Nederlands drinkwater een pluim kreeg, want het is van hele hoge kwaliteit,
topkwaliteit. Dat is eigenlijk mijn beeld ook altijd van het water in Nederland geweest. Je
twijfelde nooit bij het drinken van het water. Het is vervelend dat er nu een discussie
ontstaat waarbij sommige mensen al zoiets hebben van: we kunnen het water niet meer
drinken. Terwijl dat er ook nog een RIVM-onderzoek ligt waarbij wordt gezegd dat de
aantallen op dit moment ver beneden de normen liggen die nog veilig geacht zijn, zeg
maar. We zitten nog ruim in de veiligheidszone. Wat niet wil zeggen dat er niet nog meer
te verbeteren valt, want ook in dat onderzoek wordt gezegd: het terugdringen van
medicijnresten en bestrijdingsmiddelen in het water, daar valt nog veel te winnen in
Nederland. Nou, dan sluit ik me aan bij het pleidooi van het CDA: uiteindelijk moeten we
dan vooral ook bij de landelijke instanties dat op Europees niveau aanpakken. Ja, en dan
voor wat betreft GenX: daar hebben we ons als gemeenteraad al vlak voor de zomer
richting de provincie, die de vergunningverlener is, uitgesproken dat uiteindelijk het een
stof is die je beter niet in het milieu kan hebben omdat het een persistente stof is en dat
dat zo snel mogelijk aan de bron aangepakt moet worden en dat is bij fabriek
Dupont/Chemours. Als laatste zijn we blij dat er in ieder geval nu ontwikkelingen zijn,
ook wat ik net hoorde dan richting 25 oktober, om eens te zorgen dat hier een keer in de
volle breedte eenduidigheid is. Want het is toch vervelend dat elke keer dit, ook al zijn de
feiten nog hetzelfde, toch weer nieuwe discussies oplevert. Ik denk dat het van groot
belang is dat we met elkaar in Dordrecht weer datzelfde vertrouwen in dat Nederlandse
drinkwater krijgen dat het gewoon van topkwaliteit is en dat er nog stappen te zetten zijn
om het van nog hogere kwaliteit te maken.
De voorzitter Dank. De heer De Looze, dan mevrouw Van den Bergh.
De heer De Looze Ja, dank u wel. Drinkwater is inderdaad goed in Nederland, ook als je
het vergelijkt met andere landen, maar toch vind ik het dan wel interessant om te horen
van zo'n inspreker, daar moeten we even als fractie ook verder mee aan de slag, dat het
in Amerika op bepaalde gebieden blijkbaar strenger is als Nederland. Ik dacht dat
Nederland altijd echt voorop liep op veel gebieden. We hebben sowieso binnenkort een
afspraak, gaan we plannen, met onze provinciale fractie van de ChristenUnie/SGP om
ook met hun te spreken, zodat ook zij in het vergunningstraject daar beter op kunnen
letten, zodat we ook in de toekomst hier ons drinkwater nog beter kunnen gaan maken.
De voorzitter Dank. Mevrouw Van den Bergh.
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Mevrouw Van den Bergh Ja, voorzitter. Belangrijk is dat mensen gewoon water uit de
kraan kunnen drinken en tomaten uit eigen tuin kunnen eten. De garantie dat dit veilig
is, die moet er zijn. Veilig eten en drinken is van levensbelang. Het geeft een hoop
rumoer nu in de stad, doordat er steeds wat gebeurt met Chemours. Dat zie je ook
afgelopen zaterdag: de protestmars waar veel mensen op af zijn gekomen. Ook wij
waren daar aanwezig. Eerst PFOA, C8 en nu weer GenX in bodem en drinkwater.
Chemours zegt iedere keer weer als wij met ze spreken het vertrouwen te willen
terugwinnen bij bewoners, maar werkt daar helemaal niet erg aan mee, zeker nu niet
door nu een juridisch traject in te gaan met de provincie die juist de lozingen sterk wil
beperken. Chemours kan zich beter actief inzetten om de lozingen zelf te voorkomen en
veilig te produceren. Wij vinden Chemours hier veel te passief in en nu ook de berichten
over dat ze het in Amerika niet doen en hier nog wel, dat verschil is dan wel weer
inmiddels erg groot. Maar in Amerika is men daar ook veel scherper in op dit moment.
Wij denken dan ook, het is hier al eerder gezegd: gebruikt Chemours wel de best
beschikbare technieken om veilig te produceren? Er werd hier iets gezegd over dure
filtermethoden, want ze zijn er wel. En nu ook de Vrije Universiteit en de
waterleidingbedrijven verontrustende signalen afgeven over GenX in drinkwater en in
bodem, vinden wij dat die duidelijkheid er moet komen en dat wij daar zelf ook veel
actiever in moeten zijn. Het moet schoon en veilig; die garantie moeten wij als burger
hebben. Wij moeten uiteindelijk naar het stoppen van alle giftige lozingen in lucht,
bodem en water, te beginnen nu met GenX. Dat is zeker te rechtvaardigen. Samen met
onze Statenfractie en Provinciale Staten hebben we daar nu ook contact over en er moet
een planning komen, samen met provincie, Rijk, gemeente en RIVM en de prioriteit voor
nu is: veilig kunnen drinken uit de kraan en groente uit eigen tuin kunnen eten. Die
garantie moet er gewoon zijn. Want nu is er verschil in onderzoeken; dat is ook
verwarrend voor ons. RIVM zegt: ach, het valt wel mee en de Vrije Universiteit in
Amsterdam adviseert geen groente uit eigen tuin te eten. Ook de signalen van
waterleidingbedrijven zijn verontrustend over GenX in drinkwater, zeker op de lange
termijn. Men is ongerust over de toekomst en men vreest dat men nu gedwongen wordt
om zelf in zuiveringsapparatuur te moeten investeren. Maar dat is de omgedraaide
wereld; dat moet Chemours zelf doen. Het RIVM doet, dat hebben wij begrepen, zeg
maar vanaf woensdag, vanaf morgen, bodemonderzoek op verschillende locaties in
Dordrecht, zoals ook bij het Vlijpark in de volkstuinen, waar grote onrust is ontstaan naar
aanleiding van de uitlatingen van de toxicoloog Jacob de Boer van de VU. Die adviseerde
geen groente meer uit de eigen tuin te eten en dat doet men daar op dat Vlijpark wel,
groente uit de eigen tuin. Ik ben er vrijdag jongstleden op bezoek geweest. De PvdA wil
de uitslag van dit onderzoek dan ook bespreken en het liefst ook met Jacob de Boer erbij,
maar dat is misschien ook gepland op die 25 oktober bijeenkomst. Nog even een
opmerking over controle en toezicht. Wij zijn het eens met de inspreker dat dat veel
strenger moet. Onze gezondheid moet centraal staan. Bescherming van schoon
drinkwater en van eten uit de eigen tuin moet in de vergunning worden opgenomen en in
beleidsplannen, dat dat veel centraler moet staan. De taakuitvoering, verantwoording en
kwaliteitsborging voor grote chemiebedrijven waar Chemours onder valt ligt nu in handen
van één gespecialiseerde omgevingsdienst en dat is de DCMR, Milieudienst Rijnmond.
Vanaf juli 2017 is de Milieudienst Rijnmond het aanspreekpunt voor provincie, gemeente,
bedrijven, omwonenden en andere belanghebbenden. Vergunningverlening, toezicht en
handhaving ligt vanaf juli bij de Milieudienst Rijnmond en niet meer bij de
omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Wij vinden dat we dan ook een gesprek moeten
hebben op korte termijn met deze milieudienst, ofwel: ook betrekken bij de 25 oktober
bijeenkomst, want daar moeten we nu zaken mee doen. Even nog wat anders. Ik had
ook gevraagd om inlichtingen over wat in Dordt Centraal stond. Het afgeven door de
omgevingsdienst Haaglanden voor het exploiteren van een chemische fabriek en het
uitbreiden met twee stookinstallaties met stoomboilers bij Chemours. Wat houdt dat in?
Wij willen daar meer van weten. Wat betekent dit voor de uitstoot die er toch al is en
waarom omgevingsdienst Haaglanden? Tot slot willen wij toch nog even een opmerking
maken over de werknemers bij Dupont/Chemours. Over het algemeen vinden zij dat zij
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goed werk hebben en dat het een goede werkgever is. Zij werken er graag en er is
aandacht voor gezond en veilig werken, maar dan gaan wij er ook vanuit dat Chemours
zich ook maatschappelijk als een goede werkgever gaat gedragen en dat gezond en veilig
óók geldt voor de omgeving. Schoon drinkwater, ik heb het al gezegd en veilig eten moet
leidend zijn, dat is van levensbelang en wij doen dan ook een beroep op Chemours om
het beroep wat zij nu doen tegen de provincie, in te trekken en om tot een bevredigende
oplossing te komen voor ons allemaal, zoals het stoppen met lozingen van GenX, ter
bescherming van ons allemaal.
De voorzitter Dank u wel. Mevrouw Edenburg.
Mevrouw Edenburg Dank u wel, voorzitter. Ik wou even op een andere manier deze
punten bespreken. Met name 6, 7 en 8; als eerste dan ook punt nummer 6. Daar vragen
wij ons af: hoe kunnen we dit zevental vragen het beste op de agenda krijgen? Wij
zouden graag zien dat bijvoorbeeld het college met een visie zou komen en daaraan
aansluitend als raad, dat we daar een besluit over nemen. Verder over de PFOA.
Allereerst stellen wij voor het onderzoek van de toxicoloog Jacob de Boer toe te voegen
aan het dossier, want dat missen wij hier nog wel. Want hieruit blijkt toch onder meer
dat de bodemsanering in de omgeving noodzakelijk is. Gaat u daar mee aan de slag, of
laat u het voorlopig nog zo?. Evenzo dient de bodemsanering bij Chemours nog scherper
in de gaten gehouden te worden, want er wordt volgens het schrijven van de
staatssecretaris nog indirect via de zuiveringsinstallatie geloosd. Als derde GenX.
GroenLinks vindt dat er onmiddellijk moet worden gestopt met het lozen van GenX en de
volksgezondheid heeft voor ons in deze echt de prioriteit. Wij vragen dan ook aan de
wethouder hier bij de provincie sterk op aan te dringen, want wat je er niet in loost, hoef
je er dus ook niet uit te halen en alle schijninspanningen van koolstofbedden van
Chemours zijn dan ook echt overbodig. Wat wij ook willen bepleiten, is dat de wethouder
bij provincie en Rijk er op aandringt dat het stoffenbeleid wordt aangepast, want als we
ook daar niet druk mee zetten, dan gebeurt er toch echt helemaal niks en door sterke
vermindering van deze zorgwekkende stoffen te bewerkstelligen is er in ieder geval een
begin om ook GenX uit te sluiten. GroenLinks zal dit zeker ook bij haar eigen Staten- en
Kamerleden aankaarten en overleg hebben. Tot zover.
De voorzitter Dank. Mevrouw Greve.
Mevrouw Greve Ja dank, voorzitter. Afgelopen zaterdag heb ik meegedaan aan de
protestmars, als burger, want ook ik ben van mening dat er geen sprake is van
deugdelijk drinkwater en maak me grote zorgen voor de toekomst. Want artikel 22 lid 1
wordt niet nageleefd van de grondwet. Evides moet deugdelijk drinkwater leveren; dat
doen ze niet. Ik weet nog niet eens wat ze allemaal meten en niet meten in het
drinkwater, maar ik maak me ernstig zorgen. Ik heb vragen aan de wethouder. Weet de
wethouder ook wanneer de rechtszaak in Den Haag speelt?
De voorzitter Mevrouw Greve, de heer Burggraaf heeft een vraag aan u.
De heer Burggraaf Ik heb wel een vraag, want u zegt nogal wat. Dat u zegt: er wordt
nu geen deugdelijk drinkwater geleverd. Maar we hebben gewoon allerlei strenge normen
voor het drinkwater en daar wordt door iedereen erkend dat het drinkwater naar de
huidige maatstaven gewoon gezond is om te drinken. Dus ik vind dat u nu onnodig
onrust aan het oproepen bent en vraag u anders waar u dat dan op baseert, die
uitspraak.
De voorzitter Mevrouw Greve.
Mevrouw Greve Mag ik even antwoorden? Deugdelijk drinkwater vind ik iets anders dan
veilig drinkwater. Er worden allemaal normen rondgestrooid - Europese normen, RIVM41

normen, van alles en nog wat. Het maakt mij niet uit, want het zijn politieke normen
vaak. De Wereld Gezondheids Organisatie, die normen worden eigenlijk niet gehanteerd,
want die zitten veel lager en die hebben dat ook nog niet eens georganiseerd omdat het
iedere keer weer opkomende stoffen zijn. GenX is een opkomende nieuwe stof. Ik vind
het niet deugdelijk drinkwater, dus wij verschillen gewoon van mening. Iedereen kan het
veilig noemen, dat is het misschien nu nog wel, maar GenX stapelt, is persistent. Het
wordt alleen maar méér. Ik ga niet zeggen: over één jaar zijn we allemaal dood, dat is
natuurlijk onzin. Geen mediahype. Maar het is niet deugdelijk, het deugt niet. Maar als ik
even verder mag?
De voorzitter Nou, de heer Frantzen heeft volgens mij een vraag aan u.
De heer Frantzen Ik weet niet of het erg onduidelijk is, maar we hebben hier in de
commissie de directeur van Oasis en de directeur van Evides gehad en Oasis betrekt hun
water uit het oppervlaktewater en Evides voor het eiland van Dordrecht, haalt hun water
uit bronnen op meer dan 120 meter diepte weg. Het water in Dordrecht heeft nou juist
géén GenX. Het zijn alle omliggende gemeenten die er last van hebben. Dat is des te
meer beschamend voor Dordrecht, dat wij wel bezig zijn drinkwater in de omgeving te
vergiftigen en zelf betrouwbaar drinkwater hebben. Dit even voor de goede orde.
De voorzitter U heeft dus geen vraag aan mevrouw Greve.
De heer Groeneweg Voorzitter?
De voorzitter De heer Groeneweg.
De heer Groeneweg U kent mij echt van mijn stevige aanpak, maar woorden van 'we
zijn het water aan het vergiftigen...' - ik wil daar gewoon echt bezwaar tegen maken. Dit
is pure linkse retoriek om zulke bewoordingen te gebruiken. U hoort mij niet zeggen dat
ik ook 100% schoon water prefereer, maar zulke bewoordingen zorgen echt voor
onnodige maatschappelijke onrust. Als je kijkt naar de rapporten waarin - en natuurlijk is
het lastig onderwerp en iedereen zal heel voorzichtig zijn voor de publieke opinie en wat
van zijn partij wordt gevonden. Daar kan je dan als onafhankelijk lid misschien wat
makkelijker in opereren, maar ik roep toch en dan roep ik het toch ook hier publiek, de
linkse flank op om niet die retoriek te gebruiken; de rust te bewaren, naar feiten te
kijken, met elkaar in overleg te gaan voor je met de vlaggen te gaan wapperen en
uitspraken te doen alsof we gewoon - en natuurlijk gooien we vergif in het water, als je
het zo wil zeggen en wil ik ook dat er niks in wordt gegooid, maar de retoriek die wordt
gecreëerd, daar maak ik groot bezwaar tegen, voorzitter.
De voorzitter Helder. De heer Frantzen.
De heer Frantzen Mijn opmerking was juist bedoeld als een geruststelling. Voor de
Dordtse bevolking.
De heer Groeneweg Voorzitter, ik laat dat dan aan de journalisten over. Dat zullen we
dan morgen in de krant zien, hoe ze die bewoordingen duiden.
De voorzitter Het is aan u om onderling om het debat te voeren. Mevrouw Greve
vervolgt.
Mevrouw Greve Ik heb een vraag aan de wethouder. Wanneer is de rechtszaak in Den
Haag van de provincie Zuid-Holland inzake de verscherpte vergunningverlening aan
Chemours?
De voorzitter Ik merk wel op dat dat een erg technische vraag is.
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Mevrouw Greve Nou, het gaat toch vooral om een datum; dat is heel simpel. Weet u ook
als aandeelhouder waarom Evides geen zienswijze heeft ingediend en Oasis wel? Dat
vind ik zelf heel vreemd. Heeft dat misschien te maken met het feit dat
Dupont/Chemours ook een klant is van Evides, industriewater? Geen idee. In hoeverre
speelt economisch belang hierin een rol? Geen idee, maar ik wil het weten. En hoe staat
het met de uitvoering van de motie 'Open data boven water'? Dank u wel.
De voorzitter Dank u wel. Dan kijk ik nog rond. De heer Vroon, u heeft het woord.
De heer Vroon Ja, dank u wel voorzitter. Ook vanuit ons omdat er inderdaad heel veel
verschillende rapporten zijn en analyses is het denk ik verstandig, wat meneer Nederhof
ook zei, om overleg te hebben met de burgers om zo veel mogelijk spanning en sensatie
weg te halen daarbij. Het is fijn om te horen dat er een bijeenkomst gepland staat, eind
oktober en ik wil het toch - de laatste keer was Chemours hier ook over die
zuiveringsinstallatie, die ze wilden gaan maken, of daar misschien toch wat meer druk
achter kan komen te staan of ze inderdaad wel de juiste systemen daar voor kiezen.
De voorzitter Dank. Dan gaan we naar de wethouder. Ik stel voor dat u eerst even de
feitelijke vragen beantwoordt waar D66 mee begon, want daar hebben heel veel mensen
aan gerefereerd, ook die 25ste wat er dan gaat gebeuren en dat u dan successievelijk de
verschillende deelonderwerpen afloopt. U heeft het woord.
De heer Van der Linden Dan begin ik even met een verhelderingsvraag, want 25
oktober staat bij ons niet in de agenda. Wat wij wel hebben, want u begon uw betoog
met het contact tussen de burgemeester en onder andere VU en de RIVM: daar is al een
vervolgafspraak over geweest.
De heer Tiebosch Ik heb gerefereerd aan de brief die de burgemeester heeft gesteld,
waarin de oproep is gedaan om zo snel mogelijk met partijen bij elkaar te komen en van
onze vertegenwoordigers van D66 in de Staten hebben wij begrepen dat er 25 oktober
een hoorzitting plaats gaat vinden. Nu is de vraag: in hoeverre zijn de gemeente
Dordrecht en de omliggende gemeenten daar ook bij betrokken?
De voorzitter De wethouder.
Wethouder Van der Linden Ander verhaaltje. Die datum had ik gehoord, maar dat is
natuurlijk aan de Staten. Wij zijn daar nog niet bij betrokken op dit moment. Ik zou er
best heen willen, in ieder geval, want er gaat natuurlijk een heleboel informatie
loskomen, die we bijvoorbeeld hier ook al besproken hebben in april en in december.
De heer Tiebosch Voorzitter, dat is eigenlijk ook een beetje wat in de vragen die
opgesteld zijn, van: hoe komen we zo snel mogelijk aan de juiste informatie. Eigenlijk is
mijn oproep ook, omdat, ik hoor meneer De Looze dat zeggen, wij hebben dat zelf ook inmiddels heeft iedereen contact met zijn Statenfractie, met zijn Tweede Kamerfractie,
om zoveel mogelijk ook die informatie naar u toe te sturen, zodat de relevante informatie
met iedereen gedeeld kan worden, maar ook als het gaat over zo'n datum van 25
oktober. Eigenlijk een oproep aan u om er voor te zorgen dat wij daar over geïnformeerd
worden en hoe u dan daar Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht, want dat hebben we ook
met elkaar afgesproken, in gaat meenemen.
De voorzitter De wethouder.
Wethouder Van der Linden Dank voor de verheldering. Misschien dan toch eventjes - u
refereert er zelf aan. We trekken in dit dossier zoveel mogelijk samen op met de
gemeentes Papendrecht en Sliedrecht; doen het ook samen met provincie. Daar wisselen
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we ook veel over uit. Natuurlijk zie je dat er in de Staten soms net weer een iets andere
vergadering is en iets andere vragen worden gesteld dan bij ons, maar dat wordt
uitgewisseld. We hebben ook periodiek gezamenlijk het overleg met het bedrijf en daar is
in sommige gevallen ook het ministerie bij en ook nog wel andere overheidsdiensten,
zodat we ook met zijn allen het goede overleg hebben en wat zich allemaal afspeelt en er
is heel veel. Op emissie, op aantal incidenten, op PFOA, op arbeidsomstandigheden, op
GenX, op vergunningverlening enzovoorts. Dat proberen we allemaal wel goed met
elkaar af te stemmen.
Mevrouw Edenburg Voorzitter?
De voorzitter Mevrouw Edenburg.
Mevrouw Edenburg Maar wij zien en horen daar verder niet zoveel over. Dus daar zou ik
toch wel graag een verslag, of een kleine toelichting op zijn minst willen horen wat daar
dan gebeurt.
De voorzitter Een moment. De heer Nederhof, was dat ook uw vraag?
De heer Nederhof Nou, ook over die hoorzitting. Gaat u daar als regiehouder informatie
voor ons inwinnen en ook voor onze inwoners? Want dat bent u. Dus, dat is mijn vraag,
duidelijk: gaat u daar heen en onze belangen behartigen?
Wethouder Van der Linden Eventjes één voor één, dan. Kijk als u zegt van, ik hoor er
zo weinig over: wij informeren u elk kwartaal met een raadsinformatiebrief. Daar onder
zit, ik denk opgeteld inmiddels wel enkele duiSenden pagina's aan onderzoeken, aan
standpunten, aan briefwisselingen enzovoorts. Dat is ongelofelijk veel, dus ik hoor graag
concreet wat u mist. Want ik heb eerder het idee dat we te veel informatie verstrekken
dan te weinig. Iets anders is...
Mevrouw Edenburg Ik mis..
Wethouder Van der Linden Ja, mag ik misschien nog even afmaken? Iets anders is wat
bekend is in de stad en dat is echt een lastig vraagstuk. We informeren via
gemeentenieuws, via de site, via allerlei informatiebijeenkomsten is dat geweest,
enzovoorts. Nog steeds ontmoet ik mensen die in de Staart wonen en die zeggen, vertel
eens even, er is toch iets met die fabriek, waar gaat het ook alweer over? Af en toe.
(vanaf de tribune) ... Sorry, hoor.
Wethouder Van der Linden Ja, prima. Wij proberen echt iedereen te informeren. Nou ja
goed, een feit is een feit. Ik ben er op aangesproken. Dus ik ga heel graag het gesprek
aan over de hoeveelheid informatie die u krijgt en ik realiseer me ook dat al die
informatie, datje die nooit allemaal bij iedereen in de hoofden krijgt. Tegelijk zijn alle
vragen die gesteld worden, die u stelt en die ik ook uit de stad hoor, die we allemaal uit
de stad horen, wel relevant. Misschien even achtereenvolgens een aantal dingen
aflopend. De heer Tiebosch nodigde me uit om nog even de punten te benadrukken die ik
had willen zeggen, zaterdag. Ik heb gelukkig wel met een aantal Staten- en Kamerleden
nog kunnen kennismaken in dit dossier, die er nog waren. Voorop staat wat eigenlijk
mevrouw Edenburg zei: watje er niet instopt, hoefje er ook niet uit te halen en dat zou
het mooiste zijn, als je dat op al die elementen die nu in het water worden aangetroffen,
kon zeggen. Het dilemma is een beetje: we kunnen steeds beter meten en we
verwachten ook steeds meer zekerheid over het water. Dat is wat de waterbedrijven ook
wel een beetje schetsen. De waterbedrijven geven aan dat ze zich echt zorgen maken
over de kwaliteit van het water op termijn en dan gaat het niet eens in de eerste plaats
over GenX. Het gaat over heel veel andere stoffen en medicijnen en restanten van drugs.
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Mevrouw Edenburg Voorzitter, we hebben het hier eigenlijk over....

De voorzitter Mevrouw Edenburg.
Mevrouw Edenburg We hebben het hier eigenlijk hoofdzakelijk over GenX, niet over die
andere stoffen, want daar komen we later nog wel weer op, maar die GenX is daar wel
degelijk uit te halen door het er niet in te stoppen. Dus simpel. Wat die andere stoffen
zijn, ja, dat is een later verhaal.
Wethouder Van der Linden Daar kom ik nou op. Kijk en wat die waterbedrijven dus
zeggen van, wat je er niet in stopt hoeft je er niet uit te halen, dat geldt voor al die
stoffen en dat geldt ook voor GenX. Dat is ook wat wij het bedrijf hebben aangegeven.
Eén van de insprekers, de heer Elzerman gaf aan van: ja, hoe handhaaft de overheid? Bij
een verkeersovertreding doe je dat op een andere manier dan bij een milieuvergunning.
De provincie, zoals u weet, handhaaft op de milieuvergunning en dat hebben ze onder
andere gedaan, recent met een nieuwe aanscherping van die vergunning die al loopt.
Daar heeft de provincie best een risicootje gelopen, want dat hebben ze behoorlijk streng
aangepakt, met een strenger regime dan wat tot nu toe gold. Het is spannend of de
rechter daar in mee gaat en dat hopen we wel met zijn allen, want dan heb je in ieder
geval alvast een stap gezet. Feitelijke vraag van u was, wanneer is die rechtszaak? Weet
ik niet, kunnen we nagaan.
Mevrouw Edenburg Dat was niet mijn vraag.
Wethouder Van der Linden Gaan we na.
Mevrouw Edenburg Mijn vraag was, ik wil weten....
De voorzitter Even via de voorzitter. Het was de vraag van mevrouw Greve, maar dat
wordt dus uitgezocht.
Wethouder Van der Linden Dat wordt uitgezocht.
Mevrouw Edenburg Mijn vraag is echt van: wat bespreekt u nou met die Chemours?
Daar zie ik geen verslag van, en ik vind u veels te lief, eerlijk gezegd.
Wethouder Van der Linden Ja, ik ben ook, dat hoor ik heel vaak, ja... Maar waar het om
gaat is, dat wij het gesprek voeren met Chemours, maar ook met de provincie en ook
met het ministerie en met al die andere partijen.
Mevrouw Edenburg Ik zie niks.
Wethouder Van der Linden Nou, dan moet u specifiek zijn op wat u wilt, wat u wilt
weten, en misschien....
Mevrouw Edenburg Een verslag van het gesprek, simpel. Een samenvatting. Is toch niet
zo moeilijk?
Wethouder Van der Linden Goed, maar zullen we het nou zo doen dat ik eerst het
verhaal mag afmaken? Anders wordt het een beetje lastig praten zo. U wilt een verslag
van de besprekingen tussen ons, of.
Mevrouw Edenburg Samen.
Wethouder Van der Linden Alle gezamenlijke overheidspartijen en Chemours.
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Mevrouw Edenburg U zegt net, u bent....

De voorzitter Mevrouw Edenburg, even via de voorzitter en gezien ook de tijd stel ik wel
even voor dat wethouder Van der Linden verder gaat met de beantwoording, want er zijn
een heleboel andere vragen ook gesteld, niet alleen die van u. Uw punt is helder, u wilt
een verslag van de bespreking. De heer Van der Linden vervolgt.
Wethouder Van der Linden Even kijken hoor, waar waren we gebleven? Wat we aan het
doen zijn als overheidspartijen in relatie tot het bedrijf: daar komt niet een heel
uitgebreid gespreksverslag van, dat heb ik nog niet gezien. Maar ik kan u wel informeren
met alle publieke informatie die er is. Ja? Hoe ver we nu zijn met het bedrijf is dat die
vergunning is aangescherpt, dat er een rechtszaak oploopt en dat onder andere Oasis
heeft gezegd van, wij willen nog weer iets anders, dan wat er in die vergunning staat.
Eén van u vroeg van: waarom heeft Evides geen bezwaar gemaakt? Ja, dat gaf de heer
Frantzen al aan: Evides is hierin geen partij, want het water van Evides, dat wordt van
een andere bron betrokken. U kent wel, dat gaf de heer Oostenrijk al aan, het artikel in
de Trouw, waarin de gezamenlijke waterbedrijven aangeven GenX en al die andere
stoffen zorgwekkend te vinden voor de kwaliteit van het water op termijn. Even kijken.
Dan werd er nog gevraagd van, nou, hoe zit dat nou precies met die DCMR, die
inderdaad nu sinds 1 juli hier toezicht op houdt? Nou, dat is gevolg van wetgeving
waarbij de ....
De voorzitter Even voor de helderheid, dat is omgevingsdienst Haaglanden?
Wethouder Van der Linden Nee, de DCMR is de omgevingsdienst Rijnmond en sinds 1
juli wordt een aantal hele zware bedrijven, vooral veel chemische bedrijven zijn dat, een
aantal honderden bedrijven in Nederland, die worden door wat grotere
omgevingsdiensten, wordt daar toezicht op gehouden. Dat gebeurt overigens wel in
afstemming met de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Er zijn ook mensen van
omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid in samenwerking met de mensen van DCMR bezig,
maar het formele toezicht, dat ligt dan bij de DCMR. Haaglanden is één van de andere
omgevingsdiensten in de provincie en zij zijn, omdat dat ook weer specialistisch werk is,
verantwoordelijk voor toezicht op de natuurwetgeving en deze vergunning ging over een
stukje natuurwetgeving en daarom is Haaglanden hier bij betrokken geweest.
Mevrouw Van den Bergh Voorzitter?
De voorzitter Mevrouw Van den Bergh.
Mevrouw Van den Bergh Wat heeft een natuurwet te maken met een chemische fabriek
te starten bij Dupont of bij Chemours?
Wethouder Van der Linden Dat beschouw ik even als een technische vraag; meer weet
ik er niet van. Deze specifieke aanpassing is door Haaglanden opgepakt omdat het ging
om een deel van de natuurwetgeving waar Haaglanden voor verantwoordelijk is. Even
kijken, dan de rapporten van De Boer. Dat is natuurlijk één van de redenen geweest van
de briefwisseling met de burgemeester. In april en mei jongstleden bent u geïnformeerd
over onderzoek wat is geweest naar emissies en naar wat zich nog bevindt in de bodem
ten aanzien van PFOA en GenX. Dat gaf toen geen aanleiding om alarm te slaan en het
eerste bericht wat we kregen via de krant op het rapport van de VU was van: nou, er is
meer aan de hand. Ja, dat rapport wat de Boer heeft opgesteld is nog steeds niet
vrijgegeven, dus dat kunnen wij niet doorsturen, want we hebben het niet.
Mevrouw Edenburg Dat ben ik niet met u eens.
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De voorzitter Mevrouw Edenburg, even via de voorzitter, maar u bent het niet met de
wethouder eens? Waarom niet?
Mevrouw Edenburg Sorry, voorzitter. Omdat het wel openbaar is en dat het al twee
weken openbaar is.
Wethouder Van der Linden Dan ontvang ik het graag van u, want wij hebben het niet.
Een ander punt is wel dat de burgemeester heeft aangegeven en zeer terecht, dat het
heel vervelend is als een RIVM, waar we allemaal veel vertrouwen in hebben en een VU,
wat ook een respectabel instituut is, tot andere inzichten zouden komen. Dus we hebben
een paar weken terug het overleg gehad met elkaar om te zorgen datje zo snel mogelijk
echt onderzoek doet naar groente en fruit. Want dat is nog helemaal niet gebeurd, dat
heeft de VU niet gedaan. Daar staat ook op onze site een kort verslagje van, dat vindt u
als u door de berichten heen scrolt. Nou, dat onderzoek, daar refereerde mevrouw Van
den Bergh al aan, morgen wordt er een aantal monsters, of deze week worden er een
aantal monsters genomen. Zo snel als mogelijk is gaan we daar natuurlijk op terug
rapporteren. Een aantal van u geeft ook aan van: ja, wat er uiteindelijk moet gebeuren dit is allemaal mooi, rechtszaken, vergunningen aanscherpen enzovoorts. Wat er
uiteindelijk moet gebeuren is een aanscherping van het stoffenbeleid. Nou, dat is ook
waar we als gemeente voor hebben gepleit. Waar de provincie ook van ziet: ja, dat is
natuurlijk nodig. Het ministerie heeft daar in een brief, begin juli, aan de Tweede Kamer
ook al voor het eerst op gehint en dat is ook iets waar we ons met zijn allen voor zullen
inzetten, want dat is aan het begin van een vergunningverlening voor wat voor stof dan
ook, is dat watje dan nodig hebt. Even kijken, ik denk dat ik hiermee de concrete vragen
heb beantwoord.
De voorzitter Dan kijk ik even naar commissie, ook omdat de vraag voor ons ligt hoe
we hier mee verder gaan.
Mevrouw Greve Voorzitter?
Mevrouw Edenburg Voorzitter?
De voorzitter De heer Tiebosch.
De heer Tiebosch Voorzitter, ik wil even aan de wethouder vragen of dit inderdaad zijn
betoog geweest zou zijn wat hij afgelopen zaterdag aan al die mensen zou hebben
verteld.
De voorzitter De wethouder.
Wethouder Van der Linden Nou, niet alles. Kijk, volgens mij zijn er drie dingen die van
belang zijn. Ik zou gezegd hebben, dat het goed is, dat we hier blijvend aandacht voor
hebben. Niet alleen als inwoners van Dordrecht; ik heb ook een aantal mensen
gesproken uit Sliedrecht, ik vermoed dat er ook mensen uit Papendrecht bij waren. Het is
van belang dat we hier met zijn allen mee bezig zijn, want schoon water en dat vond ik
positief aan de toonzetting van de demonstratie: we zijn voor schoon drinkwater. We zijn
niet zozeer tegen het maken van spullen of tegen een bepaalde industrie. We zijn voor
schoon drinkwater, dat is iets wat iedereen aangaat, waarvan ik ook vind, dat elke
inwoner van onze stad zich bewust moet zijn. Dat is een belangrijk vraagstuk in deze
tijd. Tweede is, nou, dan toch iets over wat we in de afgelopen tijd hebben gedaan aan
onderzoeken, aan standpunten, aan uitwisseling van discussies tussen de
overheidspartijen, maar ook met het bedrijf en het derde is: uiteindelijk moet je toe naar
een aanpassing van het stoffenbeleid, wil je aan de voorkant voorkomen datje aan de
achterkant dit soort discussies gaat voeren. Het is niet makkelijk, want er worden
duiSenden stoffen per jaar gebruikt en niet elke stof heeft dezelfde vervelende
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consequenties als GenX nu heeft, maar je moet daar aan de voorkant iets van gaan
vinden met elkaar. Tot zover.
Mevrouw Van den Bergh Voorzitter?
De voorzitter Ja, mevrouw Van den Bergh.
Mevrouw Van den Bergh Ja, nog even toch heel kort. Dat is goed, datje daar aan
werkt, je moet op lange termijn werken. Maar ook op korte termijn. Maar wat gaat u nu
doen, met Chemours en met al die andere instanties, aan dat stoppen van de GenX?
De voorzitter De wethouder en dan gaan we naar het hoe we verder gaan.
Wethouder Van der Linden Nou, u weet, we hebben daar bij de provincie op
aangedrongen. De provincie heeft dat ook zelf aangegeven; die vergunning is
aangescherpt, daar loopt een rechtszaak op. Die hebben we af te wachten. Het tweede
is, Chemours heeft aangegeven een aantal maatregelen te nemen om met die uitslag aan
de slag te gaan, de koolstoffilter aanpak. Nou, geef het bedrijf de tijd om dat wel op te
pakken en door te voeren. Het derde is, we blijven wel het gesprek houden, want het
bedrijf heeft toen aangegeven in gesprek te willen met de omgeving, een burenraad in te
richten en alles te willen doen om het vertrouwen te herstellen. Nou, natuurlijk...
De heer Frantzen Voorzitter?
Wethouder Van der Linden Even mijn zin afmaken: natuurlijk willen we wel weten waar
dat nog meer uit bestaat dan uit een burenraad.
De voorzitter De heer Frantzen.
De heer Frantzen Die burenraad vind ik ook een zeer dubieus verhaal, want het is
natuurlijk makkelijk voor Chemours om een burenraad te gaan informeren over de
handelingen die ze doen, wetende dat daar niet de expertise is om te controleren of dat
wat ze verteld wordt, ook wel klopt. Zo'n burenraad zou goed zijn als die bijgestaan zou
worden door een goede chemicus, die kan toetsen of wat Chemours zegt of dat ook
werkelijk zo is. Ze staan er namelijk niet echt bekend om hun betrouwbaarheid.
De voorzitter Meneer Frantzen, ik ga u toch onderbreken, want dit is allemaal
ontzettend waardevol en zinvol, maar het is ook tijd geweest, dus we gaan echt richting
een afronding. Ik wil de vraag aan u stellen, aan u allen, hoe u hier mee verder gaat.
Zoals bekend komt dit onderwerp met enige regelmaat terug in deze commissie. Daar
verandert denk ik helemaal niets aan, maar mijn vraag aan u is even of u naar aanleiding
van deze bespreking en de stukken die we voor ons hebben nog iets anders zou willen
dan dat, want anders worden de raadsinformatiebrieven gewoon, nou ja ter kennisname
aan de raad gestuurd. Dat is de normale procedure. Verder hebben we een bijlage van
onszelf aan onszelf, zal ik maar zeggen ten aanzien van agendapunt 6, en de afschriften
van de brief van de heer Elzerman. Daar hebben we het net over gehad, die hebben we
ook net gehoord. Dus dat vraagstuk moeten we nog wel even met elkaar klaren. De heer
Groene weg en dan mevrouw Greve.
De heer Groeneweg Wat ik een beetje mis is volgens mij dat de maatschappelijk onrust
is ontstaan door dat rapport van de VU en dat artikel in de krant. En wat mij verbaast en misschien heb ik het gemist, zeg ik er dan gelijk bij, maar volgens mij niet - en wat ik
niet begrijp, is, de handhavende organisatie is de provincie. Wat ik graag zou willen als
raadslid van Dordrecht, is eigenlijk gewoon die twee mensen aan een tafel zien. Die zou
ik het liefst hier aan tafel hebben en met elkaar een discussie laten voeren op de
rapporten en zo gaan zitten om toe te horen, c.q. een verslag van zo'n debat tussen die
48

twee mensen, omdat de onrust daar vandaan komt. En ik heb heel veel gebabbel
gehoord, maar niet dat punt waar die onrust vandaan komt en dat wegnemen. Dus is het
echt zo dat die mensen lijnrecht tegenover elkaar staan en dat ook echt blijven? Wordt er
een verslag achtergehouden van een gesprek dat wel geweest is, met welke reden dan
ook? Als u aan mij vraagt, voorzitter: wat zou u willen? Ik zou die twee mensen uit willen
nodigen, die zou ik hier met elkaar in debat willen laten gaan en ik zou daar toehoorder
van willen zijn.
Mevrouw Van den Bergh Voorzitter?
De voorzitter Mevrouw Greve zou eerst het woord voeren. U heeft het woord.
Mevrouw Greve Ik wil even reageren op het antwoord van de wethouder. Een verklaring
waarom Evides geen zienswijze zou hebben ingediend.
De voorzitter Ja, maar mevrouw Greve, daar kap ik u toch af, want daar gaat het nu
niet meer over. Het gaat over hoe we hier mee verder gaan.
Mevrouw Greve Nee, maar, GenX is gemeten in drinkwater, het zit in het grondwater,
luchtdepositie is ook kwalijk.
De voorzitter Mevrouw Greve, dat hebben we net gehad.
Mevrouw Greve Ik vind het niet voldoende, het antwoord waarom Evides geen zienswijze
heeft ingediend.
De voorzitter Nee, dat zal. We zijn nu bezig met hoe we verder gaan. De heer
Groeneweg heeft daar iets voor ingebracht.
Mevrouw Greve Ik snap dat we geen tijd meer hebben.
De voorzitter Mevrouw Van den Bergh heeft daar ook een vraag over.
Mevrouw Van den Bergh Ik steun dat. Ik had ook in mijn woordvoering gezegd dat we
de heer De Boer en ook RIVM hier graag terugzien en zeker na de extra
bodemonderzoeken van RIVM en ook Milieudienst Rijnmond willen wij graag hier spreken
in deze commissie.
De voorzitter Wordt dat breder gedeeld? Maar hoor ik dan eigenlijk dat u, ik noem het
dan maar een soort hoorzitting wil, met in ieder geval deze specialisten, waarbij ze
onderling in debat kunnen en waarbij u vragen kunt stellen?
De heer Groeneweg Voorzitter, wat ik me voor kan stellen. Dat ze bijvoorbeeld beiden
een presentatie houden over het onderzoek. Want het lijkt me handig - je kan nou al die
papieren gaan lezen, maar om nog eens even in, weet ik wat, vier sheetjes: zet uw
onderzoek nu eens even neer en dan daarna een soort van debat. Waar ik niet direct zelf
onderdeel van hoef te zijn, zeg ik erbij. Want ik wil eigenlijk dan dat die experts in debat
gaan en dat ook mensen die volgens mij door die tegenstelling heel - dat is de
maatschappelijke onrust, om te kijken of we dat en dat is misschien ook best wel link,
zeg ik er gelijk bij, dus dat we dat ook even overwegen, want ze kunnen ook lijnrecht
tegenover elkaar blijven staan, maar ik zou dat graag gewoon in de openheid willen laten
gebeuren.
De voorzitter Dat is helder. Dat wordt volgens mij breder door de commissie gedeeld.
Dus ik stel voor dat de griffie daar uitvoering aan geeft en met een voorstel komt.
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De heer Groeneweg Voorzitter, nog één.
De voorzitter Even mevrouw Edenburg, dan de heer Groeneweg en dan de wethouder.
Mevrouw Edenburg Ik heb nog de vraag liggen of de brief onder punt 6, of we die niet
kunnen bespreken op de één of andere manier en kunnen agenderen. Die vraag ligt er
nog en daar is geen antwoord op gekomen.
De voorzitter Die hebben we nu geagendeerd en besproken.
Mevrouw Edenburg Nou, ik denk niet dat de vragen die er in staan duidelijk besproken
zijn.
De voorzitter Dat is aan de commissie. De heer Groeneweg.
De heer Groeneweg Ik zou één punt toe willen voeren. Als er onrust in mijn bedrijfje is,
omdat Pietje A zegt en Jantje B, dan los ik dat vrij snel op. Ik vind bijvoorbeeld een
datum van 25 oktober vrij lang. Dus ik zou ook gezien de maatschappelijke onrust er op
aan willen dringen om het op zo'n kort mogelijke termijn, waarbij ik begrijp dat volgende
week misschien erg kort is, maar daarbij wel gezegd hebbende dat bijvoorbeeld eind
oktober wat mij betreft vrij ver weg is om zoiets te doen. Dus z.s.m.. Agenda's moeten
het allemaal toelaten, begrijp ik allemaal, maar z.s.m.
De voorzitter Dat is, denk ik, genoteerd. Dan de wethouder nog.
Wethouder Van der Linden ...(mie staat uit) Er heeft dus naar aanleiding van dat
Volkskrantartikel en de discussie daarover een gesprek plaatsgevonden al tussen VU en
RIVM. Dat is een paar weken terug op de site geplaatst, een kort verslagje daarvan. Nu
loopt er een nieuw onderzoek waarbij zowel VU als RIVM samen die monsters nemen. Ze
gaan niet samen de monsters nemen, maar het is wel een RIVM-onderzoek waarin is
meegekeken. Geef anders even een toelichting, technisch.
De voorzitter Even een korte technische toelichting door de ambtelijke ondersteuning. U
heeft het woord.
Ambtelijke ondersteuning Het onderzoek naar moestuinen wordt uitgevoerd door het
RIVM. Aan de voorkant is door het RIVM gevraagd aan de VU of zij mee willen kijken
naar de onderzoeksopzet. De VU heeft daarvoor bedankt. Wij hebben met het RIVM
afgesproken dat zij opnieuw aan de VU vragen of zij dan naar de uitslagen en de duiding
daarvan willen kijken. Dat is normaal; dat doet de RIVM altijd. Die vraagt een aantal
externe wetenschappers om mee te kijken naar de uitslagen en de duiding die het RIVM
er aan geeft. Dus dat zal dan opnieuw aan de VU worden voorgelegd.
De voorzitter De wethouder.
Wethouder Van der Linden Dat onderzoek loopt dus nu. Dus dat heeft wel enkele
maanden nodig voordat het klaar is en het lijkt mij voor de compleetheid van de
discussie goed om de resultaten mee te nemen. Maar dan hebben we het wel over enkele
maanden.
De voorzitter Dat ligt dus dan even terug in de commissie. Bent u bereid om daar op te
wachten, of wilt u de onderzoekers eerder hier?
De heer Groeneweg Wat mij een beetje tegenvalt, durf ik hier wel gelijk uit te spreken,
dat een VU - als je met een dergelijk artikel zoveel maatschappelijke onrust en een door
overheid gefinancierd apparaat bent, datje dan gewoon niet de bereidheid hebt; dat wil
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ik hier uitgesproken hebben. Wat misschien een overweging is, is om te kijken of, maar
goed, RIVM gaat daarover natuurlijk, om te kijken: kan je dan niet een aantal
toxicologen heten die mensen geloof ik, van andere universiteiten, datje toch nog wel
wat externen... volgens mij zei de ambtelijke ondersteuning dat ook. Datje die probeert
daarbij te betrekken. Maar ik zou hier toch die discussie, maar goed, ik denk dat dat dan
niet gaat lukken, als ik hoor dat de VU al niet eens gewoon toe wil kijken.
De voorzitter Ik stel dan voor dat de griffie haar best doet om de mensen aan tafel te
krijgen. Dat rapport, dat volgt hoe dan ook en dat komt hoe dan ook in deze commissie
weer ter sprake en als dat dan een presentatie vereist, dan laten we die verzorgen. Dan
wil ik het zo afronden.
Mevrouw Edenburg Voorzitter, nog één vraag.
De voorzitter Mevrouw Edenburg.
Mevrouw Edenburg Ik wil graag toch nog even aan de commissie vragen of zij
voldoende vinden, de beantwoording die zij dan zelf gegeven hebben over de zeven
punten die gesteld zijn in de brief die gestuurd is naar de raad.
De voorzitter Wil iemand daar op reageren? Ik constateer dat niemand daar verder op
wil reageren. Mevrouw Van den Bergh.
Mevrouw Van den Bergh Ik wou alleen nog zeggen bij die bijeenkomst die we
binnenkort hebben: ook dan de Milieudienst Rijnmond.
De voorzitter Dat is genoteerd. Dan sluiten wij de agendapunten 6, 7, 8 en 9 en had ik
nog beloofd terug te komen op de vraag van mevrouw Van den Bergh over iets
agendatechnisch, maar nader moet u het zelf maar even duiden, want dat is mij
ontschoten.
Mevrouw Van den Bergh Het is nu geheel iets anders, na deze discussies, maar wij
hebben een tijd geleden afgesproken dat de welstandsnota en de welstandscommissie
worden geëvalueerd en wij wilden dit graag voordragen om dat een keer te agenderen,
want dat zou in het najaar plaatsvinden.
De voorzitter Zullen wij dat dan bespreken bij de eerstvolgende agendacommissie van
onze eigen commissie, dus dat we dan even kijken wanneer dat een plek kan krijgen?
Mevrouw Van den Bergh Prima, als het maar ergens genoteerd wordt.
10. RONDVRAAG
De voorzitter Dan kom ik aan de rondvraag. Niemand heeft iets voor de rondvraag?
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11. SLUITING

De voorzitter Dan kom ik bij de sluiting en dat doe ik niet dan nadat ik onze griffier,
Eelco Groenenboom heel hartelijk wil bedanken en er is ook een klein presentje nog
daarvoor. Een klein applaus is wel op zijn plaats. Ja, het was kort en krachtig, maar je
hebt in ieder geval afgesloten met een zeer respectabele bijeenkomst alhier en deze
commissieavond wil ik hierbij sluiten. Fijne avond.
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 26 september 2017.

De voorzitter,
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