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inzake burgerinitiatief Stichting Leefwerf

De Biesbosch in de zuidelijke insteekhaven Stadswerven

Samenvatting

Door middel van deze raadsinformatiebrief stellen wij u op de hoogte van de
stand van zaken van onze opdracht om het burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch
in de zuidelijke insteekhaven te Stadswerven te faciliteren. In deze brief gaan wij
in op het standpunt en de subsidieverlening van en door de provincie, de
businesscase van de Stichting Leefwerf De Biesbosch (SLB), de stand van zaken
van het ontwerp van de zuidelijke insteekhaven, het standpunt van DordtYart over
het gebruik van de aan deze instelling verhuurde haven en landtong, de financiën
en het vervolg.
De volgende punten vragen daarbij extra aandacht:
- De provincie blijft voor haar subsidieverlening aan SLB vooralsnog vasthouden
aan het standpunt dat er een garantie moet zijn voor 10 ligplaatsen, omdat de
Stichting Leefwerf aangeeft anders geen sluitende businesscase te kunnen
maken.
- Er is nog geen sluitende businesscase overlegd door SLB voor de Leefwerf in de
zuidelijke insteekhaven.
- Over de inrichtingen van de Leefwerf is nog steeds geen overeenstemming
tussen Ontwikkel Combinatie de Werven (OCW) en SLB en ook niet tussen OCW
en de gemeente.
- DordtYart wil slechts haar medewerking verlenen, indien de gemeente bereid is
haar tegemoet te komen in de restwaarde van haar investeringen in De
Biesboschhal.
Inleiding

Op 20 december 2016 (RIS-nummer 1700134) heeft uw raad, op ons voorstel van
22 november 2016 inzake invulling zuidelijke insteekhaven Stadswerven, besloten
geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van ons voornemen
de zuidelijke insteekhaven deels te bestemmen voor de invulling van een
jachthaven en deels voor de invulling van varend erfgoed en hiervoor een subsidie
beschikbaar te stellen van maximaal € 150.000,- voor de aanleg van deze haven.
Daarbij zijn de volgende randvoorwaarden afgesproken:
- dat de provincie en de Stichting Binnenvaart een bijdrage leveren van
respectievelijk € 200.000,- en € 50.000,- en;
- dat de SLB een businesscase overlegt met een sluitende exploitatie van de
zuidelijke insteekhaven.
Per raadsinformatiebrief van 27 juni 2017 (RIS-nummer 1972838) inzake de
realisering van het burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch, bent u nader
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geïnformeerd over de stand van zaken. In deze raadsinformatiebrief informeren wij
u over de huidige stand van zaken van de ontwikkelingen.
Doelstelling

Door de inrichting van een deel van de zuidelijke insteekhaven met varend erfgoed
willen wij bereiken dat deze haven bijdraagt aan het hoogwaardig woonmilieu van
Stadswerven en aan het maritieme historische karakter van deze plek.
Stand van zaken/de feiten

Ten aanzien van de huidige stand van zaken en de randvoorwaarden uit uw besluit
van 22 december 2016 delen wij u het volgende mede.
Allereerst merken wij op dat wij conform uw opdracht gewerkt hebben aan het
realiseren van ligplaatsen voor de SLB in de zuidelijke insteekhaven. De stappen die
daarvoor nodig waren zijn door ons gezet en afgerond voor zover dit mogelijk was.
Aan de extra vraag vanuit de SLB (en de provincie) voor ligplaatsen op andere
plekken dan de zuidelijke insteekhaven kunnen wij, zoals altijd gemeld, niet
tegemoet komen.
Toezegging en voorwaarden provincie
Een van de voorwaarden van de gemeente is dat de provincie een bijdrage levert
aan realisatie van het plan van € 200.000,-. De voorwaarde van de provincie
daaraan is echter, dat:
- de gemeente garandeert dat er ligplaatsen komen voor tien schepen;
- de gemeente garandeert dat er voor tien ligplaatsen een ligplaatsvergunning en
een huurovereenkomst komt;
- de gemeente vóór 19 december 2017 (was 1 oktober 2017) deze garanties moet
geven.
Wij verwijzen u hiervoor naar bijlage 1 (brief provincie van 13 juni 2017, onze
reactie daarop en het antwoord van de provincie van 4 december 2017).
In een mailwisseling van februari 2017 en in een gesprek van mei 2017 heeft de
provincie eerder aangegeven dat de nadruk vooral ligt op een sluitende
businesscase en niet op tien schepen, omdat de gemeente herhaaldelijk heeft
aangegeven dat zij geen garanties kan bieden voor ligplaatsen voor tien schepen.
In juli 2017 is er een overleg geweest naar aanleiding van de brief van juni 2017 en
is wederom aangegeven dat de gemeente niet anders kan dan een
inspanningsverplichting toezeggen voor het vinden van tien ligplaatsen. Eind
november 2017 heeft de provincie meegedeeld vast te houden aan de gevraagde
garanties zoals verwoord in de brief van 13 juni 2017, hetgeen zij bevestigt in haar
brief van 4 december jl., met name omdat de Stichting Leefwerf De Biesbosch
richting de provincie aangeeft alleen een sluitende exploitatie te kunnen maken
voor 10 schepen.
Wij kunnen voor het Wantij geen garanties bieden, omdat:
- het water geen eigendom is van de gemeente, dat is het Rijk;
- het bestemmingsplan Stadswerven geen ligplaatsen voor woonschepen toestaat
buiten de zuidelijke insteekhaven;
- de ontwikkelaar van Stadswerven het kooprecht heeft op het aangrenzende
gebied.
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Wel kunnen wij toezeggen in gesprek te gaan met de ontwikkelaar van
Stadswerven en de eigenaar van het water en - indien alle partijen hebben
ingestemd met de wijziging als gevolg van het grotere aantal ligplaatsen - de
binnenplanse afwijkingsbevoegheid in te zetten om af te wijken van het
bestemmingsplan. Wij zijn echter afhankelijk van derden en van het volgen van
democratische procedures en kunnen dus niets garanderen. Tot nu toe hebben wij
ons, mede op verzoek van de ontwikkelaar, eerst gericht op het tot
overeenstemming komen over de inrichting van de zuidelijke insteekhaven.
Ondertussen heeft de ontwikkelaar ook ligplaatsen voor jachten geclaimd in het
Wantij.
Ten aanzien van de overige mogelijkheden op het eiland van Dordrecht wordt
beleid ontwikkeld op gebruik, beheer en bestemming van de Dordtse
Binnenhavens, waarbij eveneens sprake is van een democratisch proces. Hieruit
blijkt dat wij ook hier ons inspannen op zoek te gaan naar ligplaatsen voor varend
erfgoed, maar daarover op korte termijn geen toezeggingen kunnen doen. Onlangs
heeft u een startnotitie ontvangen voor de ontwikkeling van dit beleid (RISnummer 2063858).
Kortom, wij kunnen op dit moment niet voldoen aan de eisen en voorwaarden voor
10 schepen en de provincie zal met haar huidige standpunt, namelijk een sluitende
exploitatie van de SLB (volgens de SLB alleen mogelijk voor 10 schepen), de SLB
naar verwachting geen subsidie verlenen.
Sluitende businesscase
In een gesprek met de SLB d.d. 9 november jl. hebben wij afgesproken uit te gaan
van een businesscase voor vijf schepen in de zuidelijke insteekhaven en één of
twee schepen elders (b.v. Siegfried die al een ligplaats heeft en waarover een
intentie-afspraak is gemaakt dit op termijn definitief te regelen en de
Veerdienst III). Om voor de zuidelijke insteekhaven tot een sluitende businesscase
te komen, hebben wij voorgesteld geen liggelden te rekenen voor 2018 en 2019 in
de zuidelijke insteekhaven. Daarmee hoopten wij de SLB zodanig tegemoet te
komen, dat zij voor de zuidelijke insteekhaven een sluitende exploitatie konden
maken.
Tot nu toe heeft de SLB hiervoor nog geen businesscase ingediend. Zij blijft uitgaan
van een plan met tien schepen en heeft hiervoor bijgaande businesscase ingediend
(bijlage 2), waarbij zij ervan uitgaat dat op korte termijn in het Wantij de overige
schepen komen te liggen. Echter, zoals hiervoor aangegeven kan de gemeente niet
10 schepen garanderen, niet op de korte termijn en niet op de lange termijn.
Door het niet aanleveren van een sluitende businesscase voor de zuidelijke
insteekhaven kunnen wij nog geen definitieve toezegging doen voor de subsidie van
€ 150.000,-, zoals door u opgedragen.
Ontwerp zuidelijke insteekhaven
Ten aanzien van het ontwerp kunnen wij u het volgende melden.
In een intensieve samenwerking tussen de SLB, OCW(die kooprecht heeft op de
haven) en de gemeente is een ontwerp gemaakt voor de inrichting van de
zuidelijke insteekhaven. Dit ontwerp geeft ruimte aan vijf schepen van de SLB met
een speel(schip)plek, helofytenfilter, behoud van de kraanbaan en lampen van de
voormalige werf. De overige ruimte is ontworpen als jachthaven voor schepen van
verschillende maten.
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OCW is onder voorbehoud van een aantal randvoorwaarden akkoord met dit
ontwerp. De SLB is echter nog niet akkoord met deze voorwaarden. Zij zijn
hierover nog in overleg. Anderzijds is er ook nog geen overeenstemming tussen
OCW en de gemeente. Zo wil OCW absoluut niet afzien van hun kooprecht op dat
deel van de haven, waar de Leefwerf gepland is en gaat zij nog niet akkoord met de
afronding van de landtong.
Zodra er overeenstemming is over het ontwerp tussen de SLB en OCW, gaat de
gemeente met OCW in gesprek.
Kortom, er is nog steeds geen overeenstemming tussen SLB en OCW en tussen
OCW en de gemeente over het ontwerp.
Huurovereenkomst DordtYart
Met DordtYart is een huurovereenkomst gesloten voor het gebruik van De
Biesboschhal, de zuidelijke insteekhaven en de landtong tot 1 oktober 2019. Er is
toestemming van DordtYart nodig om in 2018 en 2019 de zuidelijke insteekhaven
in gebruik te nemen en een deel van de landtong af te graven, hetgeen nodig is om
de haven toegankelijk te maken voor de schepen van de SLB.
Door de stichting is met DordtYart d.d. 17 november 2017 gesproken over de
mogelijkheid voor 1 oktober 2019 de zuidelijke insteekhaven in gebruik te nemen
en een deel van de landtong af te graven (zie bijlage 3). DordtYart werkt hieraan
mee onder andere onder de voorwaarde dat de gemeente met DordtYart afspraken
maakt over een restwaarde van hun investeringen in De Biesboschhal van
€ 100.000,- tot € 150.000,-. Wij gaan hierover met DordtYart in gesprek, zodra aan
de andere voorwaarden (subsidieverlening door provincie en overeenstemming met
OCW) is voldaan.
Kosten en dekking

Ten behoeve van het faciliteren van het initiatief van de SLB moet door de
gemeente een aantal kosten worden gemaakt, te weten:
- € 150.000,- subsidie voor de realisatie van ligplaatsen in de zuidelijke
insteekhaven voor varend erfgoed;
- circa € 100.000,- voor het afronden van de landtong om de haven voldoende
toegankelijk te maken voor de schepen van de SLB;
- afboeken van circa € 400.000,- minder opbrengsten als gevolg van minder uit te
geven grond op de landtong;
- vergoeding van € 100.000,- tot € 150.000,- restwaarde met betrekking tot de
investeringen van DordtYart;
- ambtelijke inzet (pm).
Zodra definitieve duidelijkheid bestaat over de subsidietoezegging van de provincie
én over het ontwerp zullen wij in overleg treden met DordtYart en u vervolgens een
raadsvoorstel doen toekomen over de eventuele extra kosten voor DordtYart en
voor de extra kosten voor het afronden van de landtong.
Duurzaamheid

Bij de inrichting van de haven is het uitgangspunt dat op een doelmatige wijze tot
inrichting van de haven wordt overgegaan, waarbij deze gebruiksvriendelijk is en
een meerwaarde zal bieden voor het woonmilieu/klimaat van deze wijk. Vanuit de
Stichting Leefwerf De Biesbosch wordt ingezet om de afvalstromen natuurlijk te
zuiveren.
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Communicatie en inclusief beleid

Het ontwerp van de zuidelijke insteekhaven, deels als jachthaven en deels voor
varend erfgoed, moet nog gecommuniceerd worden naar de bewoners van
Stadswerven. Zodra er duidelijkheid is over de haalbaarheid van het burgerinitiatief
(concreet: de besluitvorming van de provincie en over het ontwerp in deze) zal een
informatieavond worden georganiseerd. Dit heeft nog niet plaatsgevonden, omdat
er eerst overeenstemming moet zijn tussen alle partijen (OCW, SLB en gemeente)
over het ontwerp.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

De gemeente moet voor het verlenen van haar medewerking:
- nog steeds een sluitende exploitatie krijgen van de SLB voor de zuidelijke
insteekhaven;
- definitieve duidelijkheid krijgen van de provincie over het al of niet toekennen
van subsidie;
- de toezegging krijgen van OCW en de SLB dat zij het eens zijn over het ontwerp;
- instemming over de randvoorwaarden met OCW krijgen en vrijwaring krijgen van
de ontwikkelaar OCW.
Pas daarna kunnen wij verder en zullen we ook in gesprek treden met DordtYart
voor het verkrijgen van hun medewerking.
We constateren jammer genoeg dat tot op heden door SLB niet aan de
randvoorwaarden is voldaan. Tenzij de SLB hier op hele korte termijn nog wel aan
kan voldoen, dan volgt een raadsvoorstel inzake de definitieve toezegging van de
subsidie en kredietverlening en de dekking van de extra kosten.
Kortom, wij wachten de besluitvorming van de provincie én OCW en de SLB af,
alvorens wij verdere acties ondernemen. Wij zullen u het besluit van de provincie
en SLB terstond doen toekomen.
Bijlagen

1. brieven provincie en reactie gemeente;
2. exploitatie 10 schepen Stichting Leefwerf De Biesbosch;
3. gesprekverslag 9 november 2017 met SLB en DordtYart.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en Wethouders
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