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Onderwerp

Leefirerf de Biesbosch
Geachte heer Sleeking,
Naar aanleiding van uw brief van 27 november jl. inzake Leefwerf de Biesbosch deel ik u het

volgende mee.
ln uw brief geeft u aan geen garantie voor tien schepen te kunnen geven, aangezien u afhankelijk
bent van derden en van het volgen van democratische procedures.
Wel kunt u een inspanningsverplichting toezeggen met de ontwikkelaar van Stadswerven en met
de eigenaar van het water tot overeenstemming te komen en de binnenplanse
afwijkingsbevoegdheid in te zetten om af te wijken van het bestemmingsplan.
De aanvrager van de subsidie, Stichting Leefwerf de Biesbosch, heeft in zijn projectplan
aangegeven dat een exploitatie haalbaar is met tien schepen, een vaste ligplaatsvergunning en
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een huurovereenkomst voor de locaties van tien ligplaatsen.
De gemeente geeft aan dat zij, mits overeenstemming wordt bereikt met de huidige huurder van
de Zuidelijke insteekhaven, op deze plek vijf ligplaatsen kan garanderen. De Stichting geeft
echter in haar exploitatiebegroting aan dat de inrichting van de Leefwerf in de Zuidelijke
insteekhaven niet voldoende is voor een gezonde exploitatie. Dit standpunt heeft zij mondeling
meerdere keren bevestigd.
Helaas kunnen we dan ook niet akkoord gaan met uw voorstel af te zien van de garantie van tien
schepen. Reden daarvoor is dat wij alleen subsidie kunnen verstrekken voor een plan met

De parkeerruimte voor

haalbare exploitatie. We sluiten daarbij aan bij het besluit van de gemeenteraad van Dordrecht
die in december 2016'heeft ingestemd met dit burgerinitiatief en budget beschikbaar heeft gesteld

auto's is beperkt.

onder de voonvaarde van een sluitende exploitatie.

het tien minuten lopen.

De door de provincie Zuid-Holland bestemde subsidie voor Stichting Leefwerf de Biesbosch komt
voort uit het Maatregelenpaket Erfgoedlijnen 2017. Dat betèkent dat de w'erkzaamheden voor 31
december 2017 moeten starten. Daarom is er helaas geen uitstel meer mogelijk.
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Wij zijn nog steeds bereid de subsidie beschikbaar te stellen indien in de raadsvergadering van
19 december a.s. besloten wordt conform het voorstel van Stichting Leefwerf de Biesbosch.

Wij stellen de subsidie beschikbaar vanuit de overtuiging dat Leefwerf de Biesbosch een
belangrijke bijdrage zal leveren aan het cultureel erfgoed in Dordrecht en de Waterdriehoek.

Hoogachtend,

R.A. Janssen
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