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Samenvatting

Voor de economische positie van de regio en Dordrecht binnen de zuidwestvleugel
is een optimaal vestigingsklimaat en daarmee een goede aansluiting op het
stedennetwerk in de Randstad en richting Brabant van essentieel belang.
Daarom geven we , ook in het licht van de "Groeistrategie", een impuls aan de
bereikbaarheid van het stationsgebied per openbaar vervoer, fiets en te voet, aan
het ruimtelijk programma in de directe omgeving van het station en aan de
ruimtelijke kwaliteit in dit gebied.
Als vervolg op de "Koersnota stationsgebied Dordrecht" is, omdat de
gebiedsurgenties aan de zuidzijde hoog zijn en omdat een subsidieaanvraag voor
de fietsenstalling op basis van een schetsplan en een kostenraming bij het rijk moet
worden ingediend, het project "Zuidelijk Stationsgebied" gestart.
Inleiding

De regio Drechtsteden wil haar sociaal-economische positie in de Zuidelijke Randstad
versterken. Er wordt hierbij ingezet op een ruimtelijk-economische groeistrategie.
Het Drechtstedenbestuur heeft hierbij uitgesproken voor 2030 binnen de
Drechtsteden 25.000 woningen te willen bouwen. Een wezenlijk onderdeel van deze
ruimtelijk-economische ambitie is het verdichten en versterken van het bebouwd
gebied rond openbaarvervoerknopen. Om de ambitie te kunnen realiseren is
bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van OV-knopen een belangrijke voorwaarde.
Wij willen het stedenbaan-principe, waarbij de koppeling van programma (wonen,
werken) en bereikbaarheid (m.n. openbaarvervoer en fiets) en ruimtelijke kwaliteit
centraal staat, verder uitwerken.
De belangrijkste knoop in de regio is het centraal station. Er zijn verschillende
trajecten waarin gewerkt wordt aan het versterken van deze knoop. Eén hiervan
betreft de bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van de zuidzijde van het station.
In 2015 en 2016 heeft, onder de vlag van het 'Alliantiegesprek stationsgebied
Dordrecht' een proces plaatsgevonden met verschillende overheden, private partijen,
eigenaren, ondernemers, maatschappelijke instellingen, bewoners en andere partijen
in het gebied. Het doel van het Alliantiegesprek is om alle belanghebbende partijen
met elkaar in dialoog te brengen over een beter functionerend en meer aantrekkelijk
stationsgebied.
Alle partijen bleken eensgezind: als eerste vraagt de zuidzijde van het stationsgebied
om een forse kwaliteitsimpuls. Het Alliantiegesprek heeft geleid tot een gedeeld
toekomstperspectief voor het stationsgebied en is vastgelegd in de "Koersnota
stationsgebied Dordrecht" die als bijlage was gevoegd bij de raadsinformatiebrief
(RIS-nummer 1800738) die op 24 januari 2017 in de raadscommissie fysieke
leefomgeving is besproken.
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De dóórontwikkeling van het stationsgebied als geheel staat ook op de agenda. Hier
zijn veel stakeholders bij betrokken. Het ambitieniveau en de financiële dekking zijn
op dit moment allerminst uitgekristalliseerd.
In het kader van de bereikbaarheid van het centraal station willen we een fastlane
voor de fiets ontwikkelen tussen Gezondheidspark/Leerpark, via de fietsstraat
Nassauweg, en het stationsgebied met in een latere fase een doorkoppeling naar de
binnenstad.
Omdat de gebiedsurgenties aan de zuidzijde hoog zijn, wordt nu het project
"Zuidelijk Stationsgebied" gestart met in eerste instantie als doel op korte termijn, in
het eerste kwartaal van 2018, te komen tot een schetsontwerp en een kostenraming
voor de herinrichting van de zuidzijde van het station inclusief het Weizigtpark. In
samenhang daarmee wordt tegelijkertijd in opdracht van ProRail een schetsontwerp
en een kostenraming voor een nieuwe fietsenstalling opgesteld op basis waarvan een
subsidieaanvraag bij het rijk zal worden ingediend.
Doelstelling

Met deze raadsinformatiebrief wordt uw raad geïnformeerd over het project
"Zuidelijk Stationsgebied".
Stand van zaken/de feiten

Voor het zuidelijk deel van het stationsgebied spelen een aantal gebiedsurgenties.
Het gaat hier om:
- gevoelens van sociale onveiligheid;
- de vindbaarheid, de bereikbaarheid en de ontsluiting van het station;
- de fietsroutes en de capaciteit van de fietsenstalling;
- de zuidelijke toegang tot het station;
- de wateroverlast in het Weizigtpark.
Voor de herinrichting van het zuidelijk stationsgebied is het project "Zuidelijk
Stationsgebied" gestart met als doel op korte termijn te komen tot een ontwerp voor
de herinrichting van de zuidzijde van het station inclusief het Weizigtpark. In
samenhang daarmee wordt een ontwerp voor een nieuwe fietsenstalling opgesteld.
Omdat grootschalige ingrepen op het station(semplacement) nu nog niet aan de
orde zijn , maar de urgentie voor aanpak van de zuidelijke stationsomgeving hoog is,
nemen we de huidige situatie op- en de huidige ontsluiting van het station als
uitgangspunt voor het ontwerp voor de herinrichting van het park en het ontwerp
van de fietsenstalling. Het streven daarbij is om de ontwerpen zodanig in te richten
dat flexibel op eventuele toekomstige veranderingen kan worden ingespeeld (no
regret).
De doelstellingen van het project "Zuidelijk Stationsgebied Dordrecht" zijn tweeledig:
1. Verbeteren bereikbaarheid en ontsluiting van het station aan de zuidzijde
Kerndoelen:
- verbetering van
- verbetering van
looproutes naar
- verbetering van
- verbetering van
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zichtbaarheid van de zuidzijde van het station;
de fietsverbindingen (inclusief aansluiting op de fastlane) en
de zuidzijde van het station;
de fietsenstalling aan de zuidzijde van het station;
de auto-ontsluiting, P+R en K+R aan de zuidzijde.
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2. Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van de zuidelijke stationsomgeving
Het project richt zich op versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het
stationsgebied en daarmee op het realiseren van een aantrekkelijke, sociaal
veilige en goed functionerende stationsomgeving.
Kerndoelen:
- herinrichting van het Weizigtpark tot aantrekkelijke en veilige omgeving zonder
wateroverlast;
- verbeteren van het entreegebied van het station aan de zuidzijde;
- verkennen van de mogelijkheden voor nieuwe functies en kleinschalige
voorzieningen aan de zuidzijde.
Projectorganisatie:
Een gemeentelijke projectleider zal een projectgroep aansturen waarin ook NS,
ProRail en de provincie Zuid-Holland zijn vertegenwoordigd.
Voor de het ontwerp van het inrichtingsplan voor het park zal een multidisciplinair
ontwerpteam worden ingericht.
Daarnaast mobiliseren we dezelfde alliantiegroep als in eerdere Alliantiegesprekken
en bouwen deze uit met nog ontbrekende belanghebbenden. Het ontwerpteam zal, in
interactie met de alliantiegroep, het inrichtingsplan opstellen.
Het ontwerpproces voor de fietsenstalling staat onder leiding van een projectleider
van ProRail. De gemeentelijk projectleider is verantwoordelijk voor een goede
integratie van beide trajecten.
Kosten en dekking

Voor het uitwerken van plannen in het stationsgebied heeft uw raad via de
goedkeuring van de kadernota 2017 een krediet beschikbaar gesteld van
€ 300.000,- (netto € 200.000,- zie punt 1. hieronder).
Voor de realisatie van concrete fysieke maatregelen zijn diverse financiële
bronnen voorzien voor de volgende onderdelen binnen het project:
1. Upgrading zuidelijk stationsgebied
Vanuit de subsidieregeling Mobiliteit provincie Zuid-Holland is € 877.000,toegezegd voor de eerste fase van de herontwikkeling van het zuidelijk
stationsgebied. Om dit budget volledig te kunnen benutten, dient dit
subsidiebedrag volgens de voorwaarden voorzien te worden van een even groot
bedrag aan cofinanciering vanuit de gemeente of andere partijen. Daarom is
binnen de bestemmingsreserve Stadsvernieuwing € 777.000,- beschikbaar
gesteld voor dit project. Het ontbrekende bedrag, € 100.000,- komt ten laste van
bovengenoemde krediet van € 300.000,-. Hierdoor is er in totaal een bedrag van
€ 1.754.000,- beschikbaar voor uitvoering van plannen.
De langzaam verkeersverbindingen (waaronder de fastlane) en andere
infrastructurele aanpassingen lenen zich goed voor medefinanciering door de
provincie en wellicht kan hiervoor ook een beroep worden gedaan op Europese
fondsen.
2. Fietsenstallingen
Voor de realisatie van een fietsenstalling aan de zuidzijde van het stationsgebied
heeft uw raad € 495.000,- beschikbaar gesteld vanuit de Fietsnota "Dordt Fietst
verder". Substantiële medefinanciering door de provincie en vanuit het nationale
investeringsprogramma van het Rijk via ProRail, wordt verwacht.
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Wateroverlast
Voor werkzaamheden om de wateroverlast te beperken is binnen het
gemeentelijk rioleringsplan (GRP) een bedrag van € 100.000,- beschikbaar.
Daarnaast kan een koppeling gemaakt worden met het Europese Interreg-project
'BEGIN'. Dordrecht kan voor dit project bestede uren inbrengen om
Interregsubsidie voor het project BEGIN te genereren.

Bovendien leent de opgave voor herinrichting van het Weizigtpark zich goed voor
lobby richting provincie en Europese fondsen op het gebied van klimaatadaptatie en
'gezonde verstedelijking'. Mogelijk kan ook de koppeling aan de verschillende
Citydeals helpen om medefinanciering te organiseren.
De kosten voor de uitvoering van bovengenoemde onderdelen zullen, samen met
een financieringsvoorstel, in een later stadium aan uw raad worden voorgeiegd.
Duurzaamheid

De upgrading van de stationsomgeving en het station tot een volwaardig
vervoersknooppunt zal leiden tot een duurzame ontwikkeling van Dordrecht en de
regio.
Communicatie en inclusief beleid

Als vervolg op de Alliantiegesprekken stellen we een interactieve procesaanpak voor
die voortbouwt op de alliantievorming met externe partijen in en rond het
stationsgebied. In de afgelopen twee jaar is veel geïnvesteerd in relaties en
samenwerking met allerlei partijen. Dit heeft geleid tot een breed gedeeld
toekomstperspectief op het stationsgebied (zoals vastgelegd in de Koersnota
stationsgebied Dordrecht). Het is zaak om de relaties tussen partijen weer aan te
halen en de samenwerking verder te versterken.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

Het schetsontwerp en de kostenraming voor zowel de herinrichting van het park als
voor de nieuwe fietsenstalling worden naar verwachting in maart 2018 opgeleverd.
De plannen zullen vervolgens ter instemming aan uw raad worden voorgelegd.
A Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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