Amendement
De gemeenteraad van Dordrecht bijeen in vergadering van 19 december 2017 ter bespreking
van agendapunt besluit Leefwerf de Biesbosch
Overwegende d a t :
1 De gemeenteraad het hoogste orgaan in het gemeentelijk openbaar bestuur is.
2. De provinciale subsidie voor het burgerinitiatief met dit getrapte voorstel veilig is gesteld.
3. De subsidievoorwaarde van de Provincie tijd en ruimte geeft: het gehele project met 10 schepen
moet uiterlijk voor 2020 afgerond zijn.
4. Er met dit voorstel tijd en ruimte ontstaat voor de gemeente om de genoemde formaliteiten
rondom afspraken met OCW De Werven, afspraken met huurder DordtYart Stichting en nieuw te
implementeren havenbeleid/eventuele binnenplanse afwijkingen, af te ronden, zonder dit onder
extreme tijdsdruk te moeten doen.
5. Er nu nog geen duidelijkheid is over de exacte indeling van de Zuidelijke Insteekhaven met OCW
De Werven. Het verschil van 60 centimeter in de breedte van de haven is te vinden door het talud
onder water 2:1 te maken in plaats van 3:1. Ondertussen is OCW De Werven wèl akkoord met de
afronding van de landtong. Verwacht wordt dat er spoedig een afrondende sessie zal komen.
6. Er gefaseerd begonnen kan worden met het afsluiten van huurcontracten voor de 5 ligplaatsen in
de Zuidelijke Insteekhaven, direct nadat met OCW De Werven akkoord is over de indeling van de
Zuidelijke Insteekhaven. Daarmee kan partner Stichting De Binnenvaart de Franse Motor aanschaffen
en hebben de andere schippers uitzicht op financiering voor hun schip.
Besluit het Ontwerpbesluit te veranderen in:
Voorgesteld besluit.
1. Het beschikbaar stellen van 10 ligplaatsen voor historische schepen aan beheerder Stichting
Leefwerf De Biesbosch.
2. Het afsluiten van een huurovereenkomst met beheerder Stichting Leefwerf De Biesbosch
voor 10 ligplaatsen voor een periode van 30 jaar.
3. Een maximale inspanningsverplichting aan te gaan voor het realiseren van 10 ligplaatsen
voor historische schepen vóór 2020.
4. Indien het de gemeente niet lukt voor 2020 alle 10 ligplaatsen beschikbaar te stellen binnen
de Stadswerven of daarbuiten in de Riedijkshaven of Kalkhaven, garant te staan voor het
terug betalen van de provinciale subsidie ad. 200.000 euro, indien dit door de provincie
n voor 2020 afgerond is.

