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Inleiding
De omgevingswet komt eraan! Hoewel de invoeringsdatum
nog niet vaststaat, is wel duidelijk dat er de komende jaren
een verandering in ons werken staat te gebeuren. We worden
als gemeente geacht integraler te gaan werken en handelen.
Niet meer werken vanuit vele verschillende visies maar een
alles omvattende visie: De omgevingsvisie. Daaronder gaan we
in diverse uitvoeringsprogramma’s concreet aan de slag met
projecten om onze doelen te bereiken.
Een nieuwe omgevingsvisie maken is een proces met
diverse tussenproducten. Voor jullie ligt het eerste van die
tussenproducten. Aan de hand van alle ingediende A4-tjes met
samenvattingen van beleidsstukken is dit eerste concept boek
van beleid in de Gemeente Dordrecht gemaakt. Een handig
overzicht van welke tientallen visies en sectoraal beleid we
allemaal hebben en wat deze stukken (op hoofdlijnen) beogen.
Dit boek is echter nog niet compleet. Daarom is dit ook
de eerste versie. Als er thema’s, visies of beleidsstukken
ontbreken, dan daag ik je uit die aan te vullen en aan te
leveren. Daarmee kunnen we gaan bouwen aan een compleet
informatiehuis wat ons gaat helpen in de overgang naar de
informatiesystemen die we nodig hebben onder de nieuwe
omgevingswet.
Vanuit de diverse beleidsstukken vallen er ongetwijfeld een
aantal tegenstrijdigheden op. Ook daarvoor vraag ik jullie om
die te melden, zodat we de komende tijd daar het gesprek over
kunnen hebben. Over botsende belangen gaan we uitspraken
doen en een keuze maken, welk belang we voorrang geven.

Paul Bezemer, projectleider omgevingsvisie, Gemeente
Dordrecht
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1.1 Structuurvisie Dordrecht
Documentnaam:
• Structuurvisie Dordrecht 2040
• 1e herziening Structuurvisie – Kassencomplex Oudendijk
• 2e herziening Structuurvisie – Zuidrand van Dubbeldam
Datum vaststelling: 17 december 2013
8 september 2015
xx juni 2017
Contactpersoon:
Paul Bezemer

het topmilieu wonen.

Hoofdlijnen beleid:

Bedrijventerrein

In de Structuurvisie zijn leefmilieus benoemd. In elk leefmilieu
komen één of meer functies voor. De belangrijkste verschillen in de
leefmilieus worden veroorzaakt door het verschil in dichtheden en
de mate van functiemenging.
Voor ieder leefmilieu is per functie indicatief uitgewerkt welke
richtlijnen er worden gesteld. Soms zijn specifieke beleidsregels
geformuleerd. Als onderdeel van de leefmilieus zijn eveneens
richtlijnen opgenomen voor gebiedsgericht milieubeleid.
Daarmee wordt op project- en bestemmingsniveau een koppeling
gemaakt tussen ruimtelijke ordening en milieu. Deze richtlijnen
zijn zelfbindend, met dien verstande, dat goed gemotiveerde
afwijkingen mogelijk zijn.

Kantoorlocatie
Businesspark Amstelwijck is de enige, monofunctionele
kantoorlocatie van Dordrecht.

Industrieterrein
De Zeehaven en de Merwedehavens zijn de geluidsgezoneerde
industrieterreinen. Andere functies dan (zware) bedrijvigheid zijn
hier in principe uitgesloten.

Dordtse Kil I t/m 4 en een aantal kleinere terreinen zijn
hoofdzakelijk voor lichtere vormen van bedrijvigheid geschikt, en
staan het er der ook iets meer functiemenging toe.

Groen en Recreatie
De parken, sportterreinen en recreatiegebieden vallen in dit
op recreatie en natuur- en landschappelijke waarden gerichte
leefmilieu.

Agrarisch
In dit leefmilieu staat grondgebonden land- en tuinbouw centraal.

Natuur

Opsomming doelen:
Levendig Centrum
Bevat de stedelijke centrum plekken met hoge dichtheden en hoge
met van functiemenging.

De hoofdfunctie van deze gebieden is natuur. Soms is dit te
combineren met extensieve recreatie of waterberging. Deze
gebieden zijn beperkt of niet toegankelijk voor personen.

Actueel:
Stedelijk Wonen
Bevat oudere, relatief dicht bij het centrum gelegen wijken waar de
woonfunctie dominant aanwezig is.

Suburbaan
Kenmerkend groenere woonwijken met voorzieningenclusters.

Ja. De leefmilieukaart is twee maal geactualiseerd (toevoegen
Kassencomplex Oudendijk en schrappen Belthurepark). Wel zijn
de beleidsregels inhoudelijk soms aan een update toe, omdat ze
nog geen antwoord geven op vragen als geschikte locaties voor
zonnecentrales. Ook is in het buitengebied het harde onderscheid
tussen natuur, agrarisch en groen en recreatie niet altijd werkbaar.

Rustig Groen
Aan de rand van de stad bevinden zich kleinschalige locaties voor
9
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Plankaart van de stedenbouwkundige visie voor Wielwijk.
In de hierna volgende hoofdstukken
worden verschillende de thema’s
uiteengerafeld en toegelicht.
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1.2 Wijkvisies
De paraplu
Sinds 2000 vindt er in de wijken Wielwijk, Crabbehof, Oud en
Nieuw Krispijn een sociale én fysieke herstructureringen plaatst.
Naar verwachting is de fysieke herstructurering in 2025 afgerond.
Door gerichte, elkaar versterkende ingrepen brengen we de
wijken van West beter in balans. Voor het monitoren van de
herstructurering zijn onderstaande twee hoofddoelstellingen en
acht subdoelstellingen geformuleerd.
In Dordrecht-West ontstaan verschillende wijken die fysiek en
economisch goed in balans zijn en die een toegevoegde waarde
hebben voor de stad. De volgende subdoelstellingen zijn nodig om
deze doelstelling te halen:
• betere en meer gevarieerde woningen;
• een beter niveau van de openbare ruimte;
• een eigentijds voorzieningenniveau en economische
ontwikkelingen op diverse locaties.
In Dordrecht-West ontstaan verschillende wijken waarin de sociaalculturele en sociaal-economische positie van diverse groepen meer
in balans zijn. De volgende subdoelstellingen zijn nodig om deze
doelstelling te behalen:
• actieve participatie van wijkbewoners;
• verbetering van de gezondheid van mensen;
• verhoging van het aantal mensen dat zelfredzaam is en een goede
balans in draagkracht en draaglast;
• het begeleiden naar (meer passend) werk, waardoor ook de
financiële huishoudboekjes beter op orde kunnen zijn;
• het verhogen van zowel de objectieve veiligheid als het gevoel van
veiligheid.
Voor iedere subdoelstelling zijn indicatoren en streefdoelen tot
2025 benoemd. Door het volgen van de ontwikkelingen kan bezien
worden of Dordrecht-West op de goede weg is, dan wel waar
aandacht of extra investering nodig is. De twee jaarlijkse monitor
Dordrecht-West in Balans geeft een overzicht van de actuele cijfers.

1.3 Wijkvisie Wielwijk
Documentnaam:
• Wielwijk Sterk en Weerbaar 2006 -2015
• Visie Wielwijk 2025 en uitvoeringsprogramma, mei 2007
• Parklint Wielwijk, stedenbouwkundig kader, d.d. 15 december 2015
• Samenwerkingsovereenkomst Woonbron en gemeente (8-2-2016)
Contactpersonen:
• Mirjam Kiewiet (projectmanager Wielwijk Sterk en Weerbaar) &
Anne Marie Godinho Nunes (programma manager Dordt West in
Balans)

Hoofdlijnen fysiek beleid:
Als opgave is gesteld de bewoners van Wielwijk een beter
toekomstperspectief te bieden. Hiervoor zijn forse ingrepen in de
woningvoorraad en de buitenruimte nodig, maar ook investeringen
op economisch en sociaal gebied.

Opsomming doelen:		
Het sociaal programma, met als doel het verbeteren van de sociaaleconomische positie van de bewoners van Wielwijk is, verwoord in 8
speerpunten. Het sociaal programma wordt jaarlijks geëvalueerd en
bijgesteld. Het programma loopt tot 2018.
Vanuit dilemma’s en kansen is een stedenbouwkundige visie voor
Wielwijk 2025 opgesteld met daarin de gewenste hoofdstructuur
van de wijk. Per deelgebied is vervolgens een uitwerking gemaakt.
Het doel is om de de woon en leefkwaliteit in de wijk te versterken.
Er is een wens om te komen tot een verandering in de
woningvoorraad. Op basis van de stedenbouwkundige visie,
de gewenste woonmilieus en proefverkavelingen is een
woningbouwprogramma opgesteld. Hieraan is een gefaseerd
uitvoeringsprogramma gekoppeld.
De gebiedsontwikkeling Wielwijk sterk en weerbaar is een
samenwerking tussen Woonbron en de gemeente, hiertoe is op 8
februari 2016 een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Actueel:
• De gebiedsvisie fungeert nog steeds als kapstok voor de
ontwikkeling van de wijk.
• Het uitvoeringsprogramma is vanwege de crisis vertraagd en
daarom aangepast.
11
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Krispijn

Legenda visiekaart Crabbehof (januari 2012)
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1.4 Wijkvisie Crabbehof

1.5 Wijkvisie Oud-Krispijn

Documentnaam:
Gebiedsvisie Crabbehof		
Datum vaststelling: 19 juni 2012		
Contactpersonen: Henk Peters (gebiedsmanager) & Anne Marie
Godinho Nunes (Programma manager Dordt west in Balans)

Documentnaam:
Oud Krispijn Vernieuwd Raamwerk 2013
Datum vaststelling: 2004		
Contactpersonen:
Gabby Prevo (projectmanager Oud Krispijn Vernieuwd) & Anne
Marie Godinho Nunes (programma manager Dordt West in
balans)

Hoofdlijnen beleid:		
Onder het motto “veelzijdig, ondernemend en vitaal” zetten de
gemeente en de corporatie zich samen met bewoners in voor een
wijk waar bewoners van verschillende pluimage zich thuis voelen,
een goede economische basis hebben en gezond zijn.

Opsomming doelen:		
De ambitie voor de toekomst van Crabbehof is vertaald in de
volgende doelstellingen:
1.Bewoners maken een positieve ontwikkeling door en zijn
onafhankelijk.
2.Bewoners wonen graag in Crabbehof en zijn trots op hun wijk.
3.Kinderen hebben een toekomst in Crabbehof.
Deze doelstellingen vergen investeringen in de fysieke,
stedenbouwkundige opzet van de wijk en in de sociaaleconomische
situatie van de bewoners. Voor fysieke transformaties in de wijk is
een gefaseerd uitvoeringsprogramma opgesteld dat loopt tot 2027.

Actueel:		
• De gebiedsvisie fungeert nog steeds als kapstok voor de
ontwikkeling van de wijk.
• Het uitvoeringsprogramma ligt op schema.

Hoofdlijnen beleid:
Herstructurering van de wijk zowel sociaal als fysiek

Opsomming doelen:		
Hoofddoelen sociaal programma:
1.Het blijvend vergroten van de betrokkenheid en activering van
bewoners.
2.Het verbeteren van de sociale en fysieke veiligheid
3.Het verbeteren van de sociale infrastructuur
4.Vermindering van de werkloosheid en de verbetering van de
economische bedrijvigheid

Hoofddoel fysiek programma:
Een meer evenwichtige samenstelling van de bevolking, met meer
ruimte voor midden en hogere inkomens.

Actueel:
Het programma Oud Krispijn Vernieuwt is op 31 december 2013
afgesloten en het merendeel van de fysieke projecten is opgeleverd.
Twee woningbouwprojecten genoemd in het Raamwerk moeten
nog worden uitgevoerd:
• Deelgebied 1 Patersweg fase 1. Hiervoor is een ontwikkelaar
geselecteerd.
• Deelgebied 1 Patersweg, fase 2. Op deze locatie komen deels
sociale huurwoningen, samen met Trivire wordt in de 2de helft van
2017 een uitvraag in de markt gezet.
• Deelgebied 5 “Zuiderpoort”. Hiervoor zal medio 2017 een uitvraag
aan de markt worden gedaan.
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De voorgestelde ingrepen zijn op onderstaande kaar
De kaart laat eveneens de ontwikkelingen in de dire
van de wijk zien: Gezondheidspark / Sportboulevard
De Nieuwe Dordtse Biesbosch en Wilgenwende. Het
het onderhoud van (particuliere) woningen heeft ge
consequenties, maar is voor de volledigheid als maa
aangegeven op de kaart.

23
Aandacht te hebben voor ouderenhuisvesting, waar mogelijk in de
bestaande voorraad
Vanuit de ruimtelijke structuur bekeken ligt de uitdaging voor de
woningvoorraad erin deze zo in te richten dat minder valide
bewoners langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Vooral de
directe omgeving van het winkelcentrum biedt daarvoor kansen.

n-

5.3 Ruimtelijke visie
De voorgestelde ingrepen zijn op onderstaande kaart weergegeven.
De kaart laat eveneens de ontwikkelingen in de directe omgeving
van de wijk zien: Gezondheidspark / Sportboulevard, Belthurepark,
De Nieuwe Dordtse Biesbosch en Wilgenwende. Het bevorderen van
het onderhoud van (particuliere) woningen heeft geen ruimtelijke
consequenties, maar is voor de volledigheid als maatregel
aangegeven op de kaart.

k.

,

23

Copernicusweg

Ontwikkelingen omgev

Nieuwe Dordtse B
Wilgenwende
Belthurepark

Sportpark Schenk
Ambitie

Kansen verkeersa
Sterrenburgpark:
ontmoeting

Aandacht te hebben voor ouderenhuisvesting, waar mogelijk in de
bestaande voorraad
Vanuit de ruimtelijke structuur bekeken ligt de uitdaging voor de
woningvoorraad erin deze zo in te richten dat minder valide
bewoners langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Vooral de
directe omgeving van het winkelcentrum biedt daarvoor kansen.

e
g

Barriere

Supermarkt slang

Kansen ouderenh

5.3 Ruimtelijke visie
Barriere
De voorgestelde ingrepen zijn op onderstaande kaart weergegeven.
Copernicusweg
De kaart laat eveneens de ontwikkelingen in de directe omgeving
van de wijk zien: Gezondheidspark / Sportboulevard, Belthurepark, Ontwikkelingen omgeving
De Nieuwe Dordtse Biesbosch en Wilgenwende. Het bevorderen van
Nieuwe Dordtse Biesbosch
het onderhoud van (particuliere) woningen heeft geen ruimtelijke
consequenties, maar is voor de volledigheid als maatregel
Wilgenwende
aangegeven op de kaart.

Belthurepark
Sportpark Schenkeldijk

Kansen bevordere
Het Winkel Hart

Het Sociaalculture

Het Groene Hart

Aandacht particu
woningvoorraad

Aansluiting van N
Ambitie
Kansen verkeersafwikkeling
Bron: Overzichtskaart ruimtelijke vertaling speerpunten
Sterrenburgpark: ruimte voor
Barriere
ontmoeting
Copernicusweg

Supermarkt slangenburg

Ontwikkelingen omgeving
Nieuwe Dordtse Biesbosch
Wilgenwende

Kansen ouderenhuisvesting
Kansen bevorderen leefbaarheid

Belthurepark

Het Winkel Hart

Sportpark Schenkeldijk

Het Sociaalculturele Hart

Ambitie

Nieuw Krispijn, maart 2007
54

Kansen verkeersafwikkeling
Sterrenburgpark: ruimte voor
ontmoeting
Supermarkt slangenburg
Kansen ouderenhuisvesting
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Bron: Overzichtskaart ruimtelijke vertaling speerpunten

Kansen bevorderen leefbaarheid
Het Winkel Hart

Het Groene Hart
Aandacht particuliere
woningvoorraad
Aansluiting van NS-station
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1.6 Wijkvisie NieuwKrispijn

1.7 Wijkvisie Sterrenburg

Documentnaam:
Woontypologie Nieuw Krispijn		
Datum vaststelling: Maart 2007		
Contactpersonen: Henk Peters (gebiedsmanager) & Anne Marie
Godinho Nunes (programma manager Dordt West in Balans

Documentnaam:
Wijkvisie Sterrenburg 2020
Datum vaststelling: december 2009
Contactpersoon:
Henk van Gurp / Vic Rouppe v.d. Voort

Hoofdlijnen beleid:
Het toekomstige Nieuw Krispijn, zo is in 2007 gesteld, is een
gemengde wijk voor jong en oud, voor bewoners van diverse
afkomst en diverse inkomensgroepen.
		

Opsomming doelen:
• investeren in de openbare ruimte voor sport, spel en ontmoeting.
• buurten met een herkenbaar eigen karakter en gevarieerd
woningaanbod versterken en behouden.
• creëren van woonmilieus die aantrekkelijk zijn voor
middeninkomens.
• verbetering van de sociaal-economische positie van bewoners
• verbetering van de veiligheid en de leefbaarheid.

Actueel:		
• De gebiedsvisie fungeert nog steeds als kapstok voor de
ontwikkeling van de wijk.
• Het uitvoeringsprogramma is in eerste instantie goed van start
gegaan, maar is later vanwege de crisis vertraagd en bijgesteld.

Hoofdlijnen beleid:
• Behouden en versterken van de kwaliteiten van de wijk
(Voorkomen dat de wijk kwaliteit verliest en er in de toekomst
forse ingrepen nodig zijn om verloedering te voorkomen).
• Anticiperen op ontwikkelingen die het woon- en leefklimaat
mogelijk negatief beïnvloeden

Opsomming doelen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Optimaliseren van het dagelijks beheer van de wijk
Parkeren daar waar mogelijk verbeteren
Bevordering verkeersveiligheid
Beheer openbare ruimte versterken
Onderhoud woningen en tuinen bevorderen (in relatie met
vergrijzing)
Aandacht voor de sociale structuur
Afstemming woningaanbod en –vraag
Participatie/integratie/emancipatie bevorderen
Bevorderen en faciliteren van levendigheid
Wijkeconomie versterken
Ontmoeting bevorderen

Actueel:		
De visie is nog steeds actueel en behoeft geen herziening.
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LEGENDA
Binnenstad
19e eeuwse Schil
entree
levendige boulevard
rode loper
groen
hoofdontsluiting verkeer

4

ontsluiting
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1.8 Wijkvisie Schil 2020
Format samenvatting beleidsstuk
Documentnaam:
Visie Schil		
Datum vaststelling: 22 november 2011		
Contactpersoon:
Mariëlle Overboom

Actueel:		
Mijns inziens is er weinig gewijzigd in ambitie en uitgangspunten/
programma behoudens:
• verdere afname kantoor m’s
• broedplaatsfunctie voor m.n. jongeren/starters/kenniswerkers
meer expliciet geworden, maar kan binnen bestaande ambities;
• ruimte voor wonen is met nieuwe initiatieven meer opgeschoven
richting Johan de Wittstraat i.p.v. meer noordelijke deel
Spuiboulevard; vraag is of we hier in mee willen blijven gaan of
oorspronkelijke visie handhaven
Verder meer bekend over eventuele gewenste wijzigingen bij PM en
Bert Huizing

Ambitie
De Schil is samen met de historisch binnenstad het centrum van de
regio. Naast het historische havengebied en het kernwinkelgebied
behoort de Schil mede tot het centrumgebied. De positie van de
binnenstad van Dordrecht als regionaal centrum heeft daardoor
meer mogelijkheden. De relatie met de binnenstad wordt zowel
ruimtelijk, stedenbouwkundig als qua stedelijke en centrumfuncties
versterkt. De aanwezige regionale kantoorfunctie en het
bestuurscluster blijft in de Schil behouden.

Diversiteit binnen de Schil versterken
De grote diversiteit aan bouwstijlen, bebouwingstypologieën en
functies maken het gebied uniek in de stad. De diversiteit in de Schil
is ook in het verschil in karakter en uitstraling van deelgebieden
te herkennen. Deze typerende diversiteit in deelgebieden willen
we behouden en de sterke punten van ieder deelgebied verder
doorontwikkelen.

Verbindingen verbeteren en differentiëren
De bestaande verbindingen door en in de Schil blijven gehandhaafd.
Er zullen verschuivingen optreden in de mate van belang van deze
verbindingen. Het is de doelstelling het verkeerssysteem aan te
passen naar een optimale balans tussen bereikbaarheid (voor het
economisch functioneren) en de leefbaarheid. Dit wordt bereikt
door meer sturing te geven aan verkeersstromen.

Relatie tussen Schil-West en Schil-Oost benadrukken
Het westelijk en het oostelijk deel van de Schil kennen een
verschillend karakter. Van oudsher hebben deze gebieden een sterke
relatie en samenhang. Het is de ambitie om de Schil meer als geheel
te gaan beschouwen. Door middel van ingrepen in de openbare
ruimte kan de relatie tussen de gebieden worden versterkt.

Uitgangspunten en programma
In de kadernotitie Schil-West, voor kennisgeving aangenomen in
de raadscommissie op 21 september 2010, zijn de uitgebreide
beleidskaders opgenomen. In deze paragraaf worden de
belangrijkste uitgangspunten weergegeven en een kwalitatief en
kwantitatief programma aan toegevoegd.

Beperkingen door Externe Veiligheid
Over een groot deel van Schil-West ligt een zone, waarbinnen
ontwikkelingen beperkt mogelijk zijn als gevolg van de
veiligheidseisen door het vervoer van gevaarlijke stoffen over de
langs het plangebied lopende spoorlijn. Er zijn twee soorten risico’s.
Het plaatsgebonden risico kent een zone van 32 meter waarbinnen
geen ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Het groepsrisico kent
een zone van 200 meter, waarbinnen niet boven de oriënterende
waarde mag worden uitgekomen. Alle ontwikkelingen in deze
zone moeten daarom worden doorgerekend op het effect van de
ontwikkeling op het groepsrisico. Overwegend kan de regel worden
gehanteerd dat intensiveren met meer mensen niet of nauwelijks
mogelijk is. Nieuwe verblijfsfuncties als wonen of werken zijn
daardoor niet mogelijk.
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Ruimte

Ruimte

Wonen

Detailhandel en bedrijven

In de Schil is het aantrekkelijk wonen door het gemengde karakter
en de goede bereikbaarheid. Dit willen we behouden en versterken,
door kwaliteit en variatie toe te voegen. Dit kan door middel van
centrumstedelijke appartementen en stadswoningen in hoge
dichtheden, mogelijk gerealiseerd door Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap. Kwantitatief is er marktruimte voor ongeveer
100 nieuwe woningen. Dit aantal is mede afhankelijk van de
ontwikkeling van Stadswerven, Maasterras en kleinschaligere
bouwprojecten in de binnenstad.

De Schil versterkt de functie van de binnenstad als regionaal
winkelhart in het deelgebied Boulevard. De geboden ruimte moet
aanvullend zijn aan de binnenstad en bestaan uit voornamelijk
grotere detailhandelsvestigingen waarvoor in de binnenstad geen
plaats is (minimaal 1.000 m2), tot een maximum van 10.000 m2.
Hierbij wordt gedacht aan detailhandel met een volumineus
karakter. In de aanloopstraten zijn andere functies dan detailhandel
toegestaan, mits ze een bijdrage leveren aan het behouden of
versterken van de levendigheid.

Kantoren

Voorzieningen

De kantoorvoorraad in de Schil is circa 150.000 m2 groot. De
kantoren bevinden zich voornamelijk aan de randen van de
Schil, zijn veelal single tenant (één huurder) en gebouwd in de
jaren ‘70 en ‘80. De kantorenmarkt in de Drechtsteden is een
vervangingsmarkt. De Schil gaat zijn kantoorfunctie vanwege de
aantrekkelijke locatie, inclusief bestuurscluster, behouden. Het
aantal m2 kan worden ingeperkt op beperkte nieuwbouw elders
(Gezondheidspark, Stadswerven, Maasterras) te faciliteren. Gezien
de huidige structurele leegstand van circa 20% zal binnen een
bandbreedte van 20.000 tot 40.000 m2 het kantooroppervlak van
kleur verschieten door transformatie of sloop en nieuwbouw. Bij
de omschakeling naar andere functies zal de markt het voortouw
moeten nemen en initiatieven dienen qua bestemming aan te
sluiten bij de overwegende functie in het deelgebied, vastgesteld in
deze visie.

Eén van de elementen die de Schil aantrekkelijk maakt zijn de
voorzieningen in het gebied. Dit wordt versterkt met nieuwe
regionale, publieksaantrekkende voorzieningen. Hierbij kan gedacht
worden aan een bioscoop, hotel, vergader- en congresfaciliteiten
en uitbreiding met een hogeschool. Zo zijn ook maatschappelijke
voorzieningen passend in de Schil. Overlast ten opzichte van de
woonfunctie moet worden tegengegaan.
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meeste bedrijventerreinen);
nieuwe bedrijventerreinen: de bedrijventerreinen vanaf 2000 (Polder het Nieuwland,
Amstelwijck, Dordtse Kil III, Bedrijvenpark Langeweg, Land van Matena, Nieuwland,
Baanhoek-West, De Driehoek, Bakestein);
overige locaties: vooral locaties binnen de bebouwde kom.

Figuur 3 brengt deze drie verschillende locaties voor de Drechtsteden in kaart.

Figuur 3 Oude en nieuwe bedrijventerreinen in de Drechtsteden
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2.1 Bedrijventerreinen

Hoofdlijnen beleid:
Het bedrijventerreinenbeleid van Dordrecht is op Drechtstedelijk
niveau georganiseerd. In 2016 is de actualisatie van de
‘Bedrijventerreinenstrategie Drechtsteden’ vastgesteld door de
Drechtraad. Het totale beschikbare aanbod in de Drechtsteden
aan nog uit te geven terreinen stond in deze strategie op 109
hectare. Inmiddels weten we uit recent onderzoek dat daar d.d.
mei 2017 nog 51,8 aan droge bedrijventerreinen en 25,1 aan
natte bedrijventerreinen (Behoefteraming DK IV Ecorys, 2017)
bij zijn gekomen. In de regionale bedrijventerreinenstrategie
Drechtsteden is de totale vraag tot 2040 geraamd op 170 hectare. In
de Drechtsteden is er sprake van een kwalitatieve mismatch tussen
vraag en aanbod.
Inmiddels is het denken over bedrijventerreinen veranderd: van
aanbodgericht naar vraaggericht: wat zijn de specifieke behoeften
van ondernemers (niet alleen in fysiek-ruimtelijke zin, maar ook
op het terrein van arbeidsmarkt, kennis en innovatie) en hoe
kunnen die gefaciliteerd worden. Het vestigingsklimaat wordt door
meer onderwerpen bepaald dan alleen de fysieke omgeving en
bereikbaarheid van een terrein. Kortom: er zijn voldoende redenen
om het bedrijventerreinenbeleid van de regio Drechtsteden te
actualiseren.

Concrete spelregels en afspraken
Gemeenten (waaronder Dordrecht):
• Houden zich aan de vastgestelde programmering en creëren
zonder overleg geen nieuw aanbod.
• Ondersteunen elkaar bij de voorbereiding en uitvoering van
complexe projecten en spreken waar nodig elkaar aan op de
voortgang.
• Brengen meer focus aan door prioriteit te geven aan de maritieme
hotspots in de regio.
• Brengen de nieuwe terreinen vraaggericht op de markt, d.w.z.
in goed overleg met marktpartijen (bedrijven uit de gemeente,
makelaars, ontwikkelaars)
• Spannen zich in om de basiskwaliteit op de bestaande terreinen in
hun gemeente op peil te houden en doen dat in goed overleg met
marktpartijen.
• Spannen zich in om het ondernemersklimaat op hun terreinen te

versterken (economische herstructurering) en doen dat in goede
samenwerking met marktpartijen en regionale programma’s
(arbeidsmarkt, innovatiebevordering, etc.).
• Bevorderen de totstandkoming van parkmanagement op de
terreinen.

Regio Drechtsteden:
• Geeft opdracht voor nader onderzoek omtrent de verdeling van
vraag en aanbod van (logistieke) clusters langs de A15, A16 en
watergebonden terreinen.
• Volgt de ontwikkelingen op de bedrijfsruimtemarkt (vraag en
aanbod) door de jaarlijkse Monitors Bedrijfsruimtemarkt en
Voortgang UPB. De Monitor heeft nu nog een zwaar accent op
het aanbod, maar het verdient daarbij aanbeveling de regionaal
en bovenregionaal actieve vastgoedpartijen en ook DEAL
Drechtsteden intensief te betrekken, teneinde meer zicht te krijgen
op ontwikkelingen in de vastgoedmarkt en het programma van
eisen dat ruimtevragers stellen aan locatie en pand.
• Doet op basis van deze Monitors een jaarlijkse toets op de
programmering en zo nodig voorstellen voor aanpassing.
• Geeft opdracht tot haalbaarheidsonderzoek concrete
mogelijkheden tot het vergroten van het aanbod voor maritieme,
kadegebonden bedrijvigheid met 10 hectare: programma van
eisen, investeringsraming, financieringsvoorstellen.
• Geeft opdracht tot verkenning van de mogelijkheden tot samen
werking met het Havenbedrijf Rotterdam bij de optimalisering en
(her)ontwikkeling van de binnenhavens in de regio.
• Geeft opdracht tot verkenning van de concrete kansen voor
biobased en circulaire economie in de regio.
• Zet in op een sterkere profilering van deze regio als Maritieme
Topregio.
• Overlegt met de provincie over het wegnemen van belemmeringen
in beleid en regelgeving die de transformatie van monofunctionele
terreinen tot moderne werkmilieus met een verscheidenheid
aan functies in de weg staan. Wij ervaren dit als een belangrijk
onderdeel van het vraaggerichte bedrijventerreinenbeleid dat
ook de provincie poogt vorm te geven. Dit onderwerp zou ook in
het komende bestuursakkoord met de provincie een plek moeten
krijgen.
• Ondersteunt gemeenten door het organiseren van enkele
kennisbijeenkomsten voor het uitwisselen van ervaringen en
het leggen van verbindingen met regionale en bovenregionale
programma’s en initiatieven.
• Neemt bovenstaande acties op in het werkprogramma 2016 en
verder.
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Documentnaam: 		
Bedrijventerreinenstrategie
		
Drechtsteden 2016
Datum vaststelling: 		
oktober 2016		
Contactpersoon lokaal:
Martin Hulsebosch
Contactpersoon regionaal: Mike Klerkx

Economie

Figuur 3 Kantoortypologieën in de Drechtsteden

Figuur 4 laat zien hoe de voorraad zich voor de vier verschillende locatietypen binnen de
Drechtsteden heeft ontwikkeld. De voorraad is vooral gegroeid op bedrijventerreinen
24
(+18.400
m2) en in de woonwijken (+5.400 m2). In de binnenstedelijke centrumlocaties in
Dordrecht en Zwijndrecht en op de snelweglocatie Amstelwijck is de voorraad in omvang
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2.2 Kantoren
[De beleidssamenvatting op het thema kantoren is helaas nog niet
beschikbaar]

Waltmann & Co
drijfshuisvesting en Ooms
aars (partner in Dynamis)
hebben 4 vestigingen in de
steden en zijn beide actief
in alle gebieden van de
astgoedmarkt. Vanuit hun
ng in Dordrecht zijn beide
saties onder andere actief
het gebied van aanhuur en
huur, aankoop en verkoop
van kantoren, winkels,
drijfsruimten en exploitatie
ebonden vastgoed. Ze zijn
specialist in de regio en
ren trends en bewegingen
in de markt.

van kansloze kantoren zorgt ervoor dat de kansen voor andere kantoren die m
kansloos zijn worden vergroot.
•

De plancapaciteit van kantoren in de Drechtsteden is de afgelopen jaren
teruggebracht, maar is nog steeds ruim voldoende om aan de toekomstige nieuwb
behoefte tegemoet te komen.

Figuur 1 Kengetallen kantorenmarkt Drechtsteden 2012 en 2015 (x 1.000 m2)
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2.3 Detailhandel
[De beleidssamenvatting op het thema detailhandel is helaas nog
niet beschikbaar]

Hoofdstuk 3

12
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2.4 Horecabeleid binnenstad
Documentnaam:
Actualisatie van het Horecabeleid
Datum vaststelling: Proces is opgetuigd, streven eind 2017
Contactpersoon:
Evelien Stehouwer

Hoofdlijnen beleid:
Het huidige horecabeleid stamt uit 2007 en was bedoeld voor 5 jaar,
echter het horecabeleid houdt nog steeds stand, maar gezien de
economische ontwikkelingen en veranderde consumentengedrag is
het noodzakelijk om deze horecanota te herzien. Daarnaast is het
bijbehorende actieprogramma, behorende bij de horecanota, per
2016 beëindigd. De geeft aanleiding om de te kijken waar de horeca
nu staat, welke ontwikkelingen er in de markt spelen en hoe en op
welke manier we hier het beste op in kunnen spelen.

Actueel:
In de praktijk is het huidige beleid flexibel en pragmatisch. Door
deze regels zien we de laatste jaren het aantal horecavestigingen
groeien in zowel de binnenstad als de wijken en buiten de
horecaconcentratiegebieden. Ook zien we veel vestiging/groei
van (ondergeschikte) horeca in het winkelgebied. Je mag wel
constateren dat het huidige beleid succesvol is.
De succesfactoren uit het huidige beleid kunnen behouden blijven,
maar er dient ook rekening te worden gehouden met de huidige
trends, ontwikkelingen en wensen. Hierop kan het beleid worden
aangepast of aangevuld.

Voor wat betreft de situering van de terrassen zijn de regels
vastgelegd in de vergunning. Echter over de uitstraling van de
terrassen en de do’s en don’t op het gebied van terrassenaankleding
(zoals parasols, terrasschermen en meubilair) zijn geen afspraken
gemaakt. Dit gemis voorziet niet meer in de behoefte.
Gezien de samenhang die er is op het gebied van de terrassen, is er
voor gekozen om dit beleid te integreren. Om deze reden wordt er
dus een integrale horeca- en terrassennota opgesteld.

Opsomming doelen:
Het doel van het onderzoek is een advies uit te brengen hoe in
Dordrecht om te gaan met de horeca en terrassen, zodat deze
bijdragen aan het zijn, blijven en worden van een aantrekkelijke
stad. Dit doen we door een variété aan horecavoorzieningen aan
de bezoeker voor te schotelen. Om deze brancheringsmix tot stand
te laten komen, is het belangrijk dat er regels worden opgesteld
waardoor dit mogelijk wordt gemaakt. In welke vorm en hoe
specifiek deze regels worden opgesteld, zal moeten blijken uit de op
te stellen nota.
Als het gaat om de terrassen, dan is er de wens om criteria op te
stellen met betrekking tot de uitstraling en aankleding hiervan.
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2.5 Cultuurbeleid
Documentnaam:
Beleid Evenementen en Amateurkunst		
Datum vaststelling: mei-juni 2017. 		
Contactpersoon:
Esther van der Kaag / Simone Beunke

Hoofdlijnen beleid:
Op 12 juli 2016 hebben wij de Subsidieregeling Evenementen en
Amateurkunst Dordrecht 2016 vastgesteld. Deze regeling is in
werking getreden op 1 augustus 2016. Per besluit van 23 augustus
is deze subsidieregeling op een onderdeel (art. 11: overgangsrecht)
aangepast. De gewijzigde regeling is in werking getreden per 31
augustus 2016. Deze subsidieregeling – inclusief een uitgebreide
toelichting op de totstandkoming en inhoud ervan – is als bijlage
bij dit raadsvoorstel gevoegd. Daarbij dient opgemerkt te worden
dat wij hebben besloten deze subsidieregeling enigszins te wijzigen
door artikel 1 onder c te wijzigen tot:
Deze Subsidieregeling heeft geen betrekking op de evenementen
die door de raad zijn aangemerkt met een ‘special-status’.
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het daarvoor
geldende beleid, vastgelegd in de door uw raad vastgestelde
beleidsnotitie ‘Het blijft feest – evaluatie en nieuw beleidskader
festival- en evenementenbeleid Dordrecht 2008’ zijn:
• het instellen van een adviescommissie die twee maal in het jaar de
aanvragen beoordeelt;
• de exploitatiesubsidie voor amateurkunst vervangen door een
presentatiebijdrage.

Opsomming doelen:		
in verband met de toekenning van begrotingssubsidies de volgende
evenementen de speciale status toe te kennen en in de begroting de
daarbij vermelde jaarlijkse subsidiebedragen op te nemen:
Bachfestival
€ 130.000,(eens per twee jaar,
			
€ 65.000,- per jaar)
Dordt in Stoom
€ 100.000,(eens per twee jaar
			
€ 50.000,- per jaar)
Big Rivers
€ 76.000,Wantijpop
€ 50.000,Kerstmarkt
€ 130.000,Monumentendagen € 45.000,- ;
de beleidsnotitie ‘Het blijft feest – evaluatie en nieuw beleidskader
festival- en evenementenbeleid Dordrecht 2008’, vastgesteld op 7
oktober 2008 (RIS-nummer 136219), in te trekken.

Actueel:		
Nvt: is nieuw raadsvoorstel

Genoemde subsidieregeling heeft geen betrekking op de
evenementen waaraan de zogenaamde ‘speciale status’ wordt
toegekend. Subsidieverstrekking aan deze evenementen vindt
plaats op grond van de Algemene Subsidieverordening Dordrecht
door middel van het opnemen van deze subsidies in de begroting.
Daarmee is het aan een evenement toekennen van de speciale
status en het bepalen van de hoogte van de subsidiebedragen een
bevoegdheid van uw raad. Wij stellen uw raad derhalve voor een
aantal evenementen de speciale status toe te kennen en daarvoor in
de begroting jaarlijks toe te kennen subsidiebedragen op te nemen.
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3. STRATEGISCHE THEMA’S
ENERGIE
TRANSITIE

MOBILITEIT

q Het verbruik van energie
moet minder,
w de opwekking van
energie moet schoner,
e en het managen van
opwekking en gebruik
slimmer (Smart Grid).

Minder en schonere
vervoerskilometers op, maar
ook van en naar het eiland
van Dordrecht!

Het gaat om de balans tussen opwekken en gebruiken.
Niet alleen distributie, maar
ook opslag en/of omzetting;
kortom: intelligent
energie(net)management.

Het gaat om regisseren,
stimuleren, faciliteren of
limiteren van:
q
w
e
r

vervoersmiddelen,
brandstoffen,
gedrag,
routes.

CIRCULAIRE
ECONOMIE

Afval is grondstof doordat
de cyclus zich sluit:
q
w
e
r
t
y
u

bedenken / ontwerpen,
produceren,
distribueren,
aanschaffen,
gebruiken,
hergebruiken,
disassembleren
(grondstof).

RUIMTE
GEBRUIK

Duurzaam ruimtegebruik
benut sociaal, ecologisch en
economisch kapitaal
efficiënt en in harmonie.
Concreet is de ruimte dan:




Naast het sluiten van de
cyclus gaat dit thema ook
over gebruik van andere
soorten grondstof, zoals
biogrondstoffen.







veelzijdig, prettig en
schoon,
bereikbaar met OV en
fiets,
multifunctioneel ook in
de tijd,
dienend aan meerdere
verschillende belangen,
mix van verzachting en
verharding,
efficiënt in benutting m2,
vrij van overlast,
niet ‘verrommeld’.

VOORBEELDIGE
GEMEENTE

De gemeente Dordrecht
gaat zelf voorop lopen op de
thema’s!
Thema’s hiernaast zijn ook
voor gemeente leidend:





energietransitie,
mobiliteit,
circulaire economie,
ruimtegebruik.
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3.1 Duurzaamheid
Documentnaam:
Programma Duurzaamheid WDO
Datum vaststelling: 16-2-2016
Contactpersoon:
Nico van Klinken

Met het Programma Duurzaamheid WDO wordt invulling
gegeven aan de gemeentelijke duurzaamheidsambities in het
bedrijvengebied Westelijke Dordtse Oever. Het programma sluit aan
bij de duurzaamheidsthema’s uit het Opgaveplan Duurzaamheid.

Opsomming doelen:
Het Programma Duurzaamheid WDO kent 3 doelstellingen:
• Duurzaamheid integraal meenemen in gemeentelijke projecten in
de WDO;
• Externe duurzaamheidsinitiatieven naar binnen halen in de WDO;
• Ontwikkelen projecten op het gebied van duurzaamheid in de
WDO.

Actueel:
Op dit moment wordt gewerkt aan een uitvoeringsagenda van
het Programma Duurzaamheid WDO voor 2017 en 2018. Naar
verwachting wordt deze in de eerste helft van 2017 vastgesteld.

Hoofdlijnen beleid:		
In het Opgaveplan Duurzaamheid zijn 5 Thema’s benoemd en
uitgewerkt:

Energietransitie
Het verbruik van energie moet minder, de opwekking van energie
moet schoner en het managen van opwekking en gebruik slimmer
(Smart Grid). Het gaat om de balans tussen opwekken en gebruiken.
Niet alleen distributie, maar ook opslag en/of omzetting; kortom:
intelligent energie(net)management.

Mobiliteit
Minder en schonere vervoerskilometers op, maar ook van en naar
het eiland van Dordrecht! Het gaat om regisseren, stimuleren,
faciliteren of limiteren van vervoersmiddelen, brandstoffen, gedrag,
routes.

Circulaire Economie
Afval is grondstof door-dat de cyclus zich sluit: 1 bedenken/
ontwerpen, 2 produceren, 3 distribueren, 4 aanschaffen, 5
gebruiken, 6 hergebruiken en 7 disassembleren (grondstof).
Naast het sluiten van de cyclus gaat dit thema ook over gebruik van
andere soorten grondstof, zoals bio-grondstoffen.

Duurzaam Ruimtegebruik
Duurzaam ruimtegebruik benut sociaal, ecologisch en economisch
kapitaal efficiënt en in harmonie. Concreet is de ruimte dan
veelzijdig, prettig en schoon, bereikbaar met OV en fiets,
multifunctioneel ook in de tijd, dienend aan meerdere verschillende
belangen, mix van verzachting en verharding, efficiënt in benutting
m2, vrij van overlasten niet ‘verrommeld’.

Voorbeeldige gemeente
De gemeente Dordrecht gaat zelf voorop lopen op de thema’s!
Thema’s hiervoor zijn ook voor gemeente leidend: energietransitie,
mobiliteit, circulaire economie, ruimtegebruik.

[zie vervolg op pagina 37]
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Hoofdlijnen beleid:

Documentnaam:
opgaveplan Duurzaamheid 2015-2018
Datum vaststelling: 17 februari 2015
Contactpersoon:
Heleen Kromkamp

1. ACHTERGROND EN DOEL


Duurzaamheid,
energie & bodem

In het politiek akkoord 2014-2018
is Duurzaamheid door het college
wederom benoemd tot een van de
vier prioriteiten.
Duurzaamheid wordt in dit
akkoord omschreven als een
thema dat vanzelfsprekend terugkomt op alle beleidsterreinen.
Specifiek worden in het akkoord
de volgende onderwerpen
benoemd:
de plaatsing van 4 windmolens
met daarbij de nadrukkelijke
mogelijkheid voor particulier
initiatief;
 onderzoek naar de mogelijkheid
voor duurzaamheidsleningen;
 en een innovatieve benadering
van de mogelijkheid voor andere
duurzame energiebronnen.

In het Opgaveplan Duurzaamheid zijn deze kaders
uitgewerkt tot 5 thema’s. Bij elk thema zijn concrete
doelstellingen en activiteiten geformuleerd. Ook geven
we zoveel mogelijk aan hoe we de resultaten monitoren, zodat de voortgang - op inhoud én financieel - op
een heldere manier verantwoord kan worden.
Een jaar- en meerjarenplanning zijn eveneens
toegevoegd.

Leefbaarheid
& Veiligheid

Arbeidsmarktbeleid

Continuïteit
Bestaande
Prioiriteiten



Belangrijke (maar zeker niet de
enige) partners hierbij zijn de
Energie Coöperatie Dordrecht
(ECD) en de Duurzaamheidsfabriek. Het politiek akkoord geeft
een kader op hoofdlijnen.
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Opsomming doelen:		
Energietransitie:

Mobiliteit
• Het aandeel schone vervoersmiddelen in de modal split
toegenomen:
a. particulier: lopen/fietsen/OV/auto,
b. goederen: water/spoor/weg.
• Het aandeel schone voertuigen (elektrisch/hybride ten opzichte
van fossiele brandstoffen) toegenomen.
• De mogelijkheid om gebruik te maken van schone voertuigen
verbeterd (laadpunten, alternatieve brandstofpunten).
• Dordrecht nog steeds koploper (in faciliterende aanpak) op gebied
van publieke laadinfra.

Circulaire Economie
• Bevorderen dat 10 bestaande, vooraanstaande Dordtse bedrijven
meer ‘circulair’ profiel krijgen (vanuit het peloton naar koplopers).
• Bedrijven aantrekken met duurzaam profiel: koplopers in hun
branche en bedrijven die hun geld verdienen met duurzaamheid.
• Het bedrijvennetwerk MVO Drechtsteden groeit substantieel in de
komende jaren.
• In vier jaar een afvalscheiding (huishoudelijk) van circa 60%
realiseren (nu 54%) en verminderen zwerfafval via Dordtse
Doorpakkers.
• Ruimtegebruik
• Duurzaamheid agenderen ten aanzien van Project Westelijke
Dordtse Oevers WDO (projectplan WDO/kwaliteitsimpuls) o.a. met
inrichting, beheer en gebruik.
• Duurzaamheid agenderen ten aanzien van Project Nieuwe Dordtse
Biesbosch (Plan nieuwe Dordtse Biesbosch, gebiedsprofiel

Voorbeeldige Gemeente (per thema)
Energie
• Wij gaan op gemeentelijke gebouwen met een jaarlijks verbruik
kleiner dan 10.000 Kwh zonnepanelen plaatsen. ECD voert dit uit.
Voor 2015 levert dit 60.000 à 100.000 Kwh aan extra vermogen op.
• Alle relevante panden zijn voorzien van een PV-installatie.

Mobiliteit
• De gemeente voorzien van een duurzaam wagenpark. Naar
verwachting worden in 2015 zeven duurzame auto’s ingekocht.
• Stimuleren schoon zakelijk en woon-werk verkeer.

Circulaire economie
• Verder verbeteren van afvalscheiding gemeentelijke organisatie.
• Duurzaamheidsdoelstellingen bij aanbestedingen.

Ruimtegebruik
• Veder verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.
• 100 ‘ambassadeurs’ - die people, planet, profit meenemen in hun
werk - geworven onder onze collega’s.
• Dordt Duurzaam bekend onder 45% van de inwoners van
Dordrecht.
• Voorzien in Duurzaamheidseducatie en communicatie.

Actueel:		
De hoofddoelstelling “Dordrecht Energieneutraal in 2050” blijft
actueel. De manier waarop we die doelstelling zullen realiseren is
nu omschreven, maar aangezien het nog een ruime periode betreft
zal dit in de loop van de jaren gaan wijzigen.
In de komende collegeperiode zal waarschijnlijk een verdere focus
aangebracht gaan worden. in plaats van 5 thema’s zouden dit de
twee thema’s Energietransitie en Circulaire Economie de hoofdmoot
kunnen gaan vormen. De overige 3 thema’s worden dan meer
verankerd in andere opgaven (Mobiliteitsplan, WDO en NDB). E.e.a.
is natuurlijk afhankelijk van het nieuwe politiek akkoord (voorjaar
2018).
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• Energiebesparing en zonnepanelen bij woningen door middel van
warmtenet, PALT-afspraken en energieloket.
• Energiebesparing en zonnepanelen bij bedrijven en
maatschappelijke instellingen door middel van warmtenet,
energiescans en de Wet Milieubeheer.
• Structuurvisie Wind gerealiseerd (3e kwartaal 2015) leidend tot
vergunningaanvraag voor het realiseren van 7,5 tot 12 MW (2016),
daarbij burgerparticipatie gerealiseerd op ten minste één
windproject.

Hollandse Biesbosch, Toekomstvisie Biesbosch 2021)
Uitvoeren van de duurzaamheidscomponenten van het
waterveiligheidsprogramma.
• Bevorderen initiatieven voor en samenwerking bij ruimtegebruik
bedoeld voor lokale voedselproductie en ‘tijdelijke natuur’, zowel
ideëel als commercieel.
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3.2 Circulaire economie
Documentnaam:

Hoofdlijnen beleid:		
Er bestaat behoefte aan een visie op de circulaire economie. Dit,
naar aanleiding van een aantal initiatieven die in de stad en regio
lopen en naar aanleiding van het onderzoek van Cirkellab inzake de
circulaire kansen in de Dordtse economie. Ook bieden een aantal
grootschalige ontwikkelingen, zoals de herontwikkeling van de
Spuiboulevard, ons de mogelijkheid om tot meer circulariteit te
komen.
De visie is nog in ontwikkeling, dus er is nog niets vastgesteld. De
visie bestaat in ieder geval uit:
• een theoretisch raamwerk;
• een aantal thema`s en elementen voor de Dordtse situatie;
• een uitvoeringsagenda met daarin onze rolneming benoemd en
een weergave van concrete activiteiten.

Opsomming doelen:		
De doelen in de uitvoeringsagenda zijn o.a. gericht op:
• het concretiseren van activiteiten en acties die in onze eigen
invloedssfeer liggen;
• het wegnemen van belemmeringen om tot meer circulaire
activiteiten te komen (bv. gebiedsontwikkeling/herstructurering of
in ons inkoopbeleid);
• circulaire economie meer te borgen in de gemeentelijke
organisatie.
Momenteel vinden er gesprekken en sessies plaats om tot een
gemeentebrede visie te komen, waarin alle disciplines/sectoren
terug komen. Ook wordt tussentijds, via lopende initiatieven, aan
stakeholders en bedrijven gevraagd wat volgens hen terecht moet
komen in de visie.

Actueel:		
De visie wordt naar verwachting in Q3 aan de raad aangeboden. Het
is een nieuw visiedocument met een tijdsbestek van 5 jaar, dus ik
zie dit graag terug in de nieuwe Omgevingsvisie.
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Visie op circulaire economie 2017 - 2022
(precieze titel nog niet bekend)
Datum vaststelling: N.v.t.
Contactpersoon:
Naoual Loiazizi
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3.4 Energiestrategie en infrastructuur
Energiestrategie Drechtsteden		
najaar 2017
Roosmarijn Sweers

Hoofdlijnen beleid:
Drechtsteden energieneutraal in 2050. De energiestrategie wordt
momenteel samen met stakeholders uitgewerkt, daarin worden
verbindingen gelegd met o.a. gebiedsontwikkeling, uitfaseren
gasnet, leefbaarheid, wonen, economische kracht, werkgelegenheid,
veerkracht, inspelen op burgerinitiatief, RO inpassing van opwekking
duurzame energie en verkeer en vervoer.

Opsomming doelen:		
We richten ons op:
• Stoppen met gebruik van aardgas; nieuwbouw geen aardgas,
bestaande netten niet vervangen.
• Stoppen met benzine, diesel en andere fossiele energie, zodra dat
redelijkerwijs kan.
• Alle elektriciteit wordt duurzaam opgewekt
• Dit realiseren met de hoogst haalbare maatschappelijke opbrengst
voor de regio
Deze doelen worden met stakeholders uitgewerkt in korte termijn
projecten en fit-gap/lobby.

Actueel:		
Behouden en verder uitwerken

Documentnaam:
Energie-infrastructuur Dordtse Kil IV
Datum vaststelling: 14-6-2016
Contactpersoon:
Nico van Klinken

Hoofdlijnen beleid:
Op het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein Dordtse Kil IV
wordt alleen een elektriciteits-infrastructuur aangelegd. Een
gas-infrastructuur wordt niet aangelegd. Hierdoor wordt het voor
bedrijven logisch om voor een duurzame vorm van verwarming
en koeling te kiezen zoals warmtepomp en WKO. Uit een
marktconsultatie blijkt dat bedrijven geen probleem hebben met
het ontbreken van een gasinfrastructuur. De optie wordt open
gehouden om in een latere fase het warmtenet door te trekken
naar Dordtse Kil IV. Hiervoor wordt ruimte gereserveerd in de
ondergrond.

Opsomming doelen:
Borgen duurzaamheid op Dordtse Kil IV
			

Actueel:
De elektriciteitsinfrastructuur voor Dordtse Kil IV wordt verder
uitgewerkt. De energietransitie zorgt ervoor dat de eisen die in
de toekomst aan het elektriciteitsnet worden gesteld anders zijn
dan de huidige eisen. Het net moet geschikt zijn voor transport
in twee richtingen. Met de vier windmolens van Kilwind in het
gebied, de geplande zonnecentrale op de Transberg en veel
zonnepanelen op de bedrijfsdaken geldt dit zeker voor Dordtse Kil
IV. In deze regio is Stedin als netbeheerder verantwoordelijk voor de
elektriciteitsinfrastructuur. De gemeente Dordrecht is in gesprek
met Stedin en stakeholders in het gebied met als doel een energieinfrastructuur die is voorbereid op de energietransitie.
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Documentnaam: 		
Datum vaststelling: 		
Contactpersoon:		
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Afbeelding 1 - Energietransitie

2

Windenergie op het eiland van Dordrecht
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3.5 Structuurvisie windenergie

Hoofdlijnen beleid:
Alle energie die we in 2050 nog verbruiken moet 100% duurzaam
zijn opgewekt. 2050 lijkt nog ver weg, maar een energieneutraal
eiland is een stevige ambitie. We moeten nu al flinke stappen
zetten, met als tussenstap 20% duurzame energie in 2020.
Daarvoor hebben we naast duurzame energiebronnen als zon,
water, biomassa en warmte-koude opslag ook windenergie nodig.
Met deze structuurvisie biedt de gemeente ruimte voor de plaatsing
van windturbines.

Opsomming doelen:
Er zijn verschillende gebieden onderzocht.

De Merwedezone
De Merwedezone is afgevallen vanwege negatieve effecten op
veiligheid, geluid en slagschaduw. Daarnaast is in het voortraject
veel maatschapelijke weerstand bij bewoners ondervonden. Er zijn
er drie gebieden waar plaatsing mogelijk wordt gemaakt:

KE INPASSING WINDENERGIE OP HET EILAND VAN DORDRECHT

landurbines

urbines
egentiende eeuw
rdeel van de skyde eeuw stonden
molens in de stad.
één turbine aanDyck op de Noor-

n een volstrekt ant de zeventiende,
De huidige geneeen masthoogte
(wiek op hoogste
dan twee keer zo
ordrecht.
draaiende bewewindturbines zeer

Duivelseiland en Krabbepolder (3 à 4 turbines)
Deze terreinen zijn ver gelegen van woonbebouwing of andere
kwetsbare (natuur)functies en zijn reeds een geluidsgezoneerd
industrieterrein.
Plaatsing van turbines vraagt om maatwerk bij de definitieve
locatiekeuze, waarbij soms rekening gehouden moet worden
met de aanwezigheid van huidige Bevi bedrijven (oranje gebied),
geluidsbelasting bij bedrijfswoningen (gele gebied) en het effect op
de uitgeefbaarheid van de (erfpacht)gronden (lichtgroen gebied). In
de donkergroene gebieden gelden deze belemmeringen niet.

Dordtse Kil III (max 2 turbines)
Plaatsing van turbines op Kil III is grotendeels onmogelijk vanwege
slagschaduw en geluidsbelasting op (bedrijfs)woningen in ‘s
Gravendeel en Dordrecht. Langs de dijk zijn twee locaties waar
plaatsing mogelijk is indien de effecten op de stabiliteit van de dijk
en het geluid bij bedrijfswoningen inzichtelijk is gemaakt (gele
gebieden).

Dordtse Kil IV (4 + 1 turbine)
Op Kil IV zijn vier turbines van Kilwind reeds vergund. Deze zullen in
het groene gebied worden gerealiseerd. Daarnaast is er ten zuiden
van die strook ruimte voor een vijfde turbine (gele gebied), onder de
randvoorwaarde dat er akoestische afspraken worden gemaakt met
woningen in de omgeving.

Actueel:		
Vastgesteld in mei 2016, zeer actueel. In de politiek wil de ene partij
minder en de andere partij meer ruimte voor windturbines. De
verwachting is dat dergelijk beleid regelmatig aanpassingen vraagt.

Afbeelding 6 - Vergelijking hoogte
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Documentnaam:
Structuurvisie Windenergie
Datum vaststelling: 10 mei 2016
Contactpersoon:
Paul Bezemer
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3.6 Ondergrondvisie en atlas

Hoofdlijnen beleid:		
Door de toenemende drukte in de ondergrond is het noodzakelijk
de ondergrondse functies in ruimtelijke zin inzichtelijk te
maken, te ordenen en op elkaar af te stemmen. De opgave is er
om de natuurlijke kwaliteiten van de bodem te verbinden met
de bovengrondse ontwikkelingen. Naast informatie over deze
kwaliteiten is ook kennis belangrijk. Een ondergrondregisseur
kan deze kennis en informatie verbinden met thema’s en
ontwikkelingen bovengronds.
De ondergrond kan verder ontwikkeld worden en een bijdrage
leveren aan (bovengrondse) ambities. De gekozen thema’s hiervoor
zijn energie, water en ondergrondse infrastructuur, aangezien deze
concreet in Dordrecht spelen.
Voor energie zijn er veel ondergrondse potenties, door grootschalige
toepassing van WKO systemen of het winnen van geothermie uit
diepere bodemlagen. In de visie wordt vastgesteld dat er potenties
zijn om gebruik te maken van de natuurlijke warmte van de aarde.
Het watersysteem is complex en samenhangend. Wateroverlast,
waterveiligheid, waterbeheer en grondwater kunnen nog
meer in samenhang met elkaar worden gebracht. De kennis
van dit ondergrondse systeem en de effecten van bijvoorbeeld
ondergrondse bouwwerken op het systeem is iets wat verder
ontwikkeld wordt.

Bij de ondergrondse infrastructuur ontstaan er steeds meer
ruimteclaims in de toekomst, bijvoorbeeld grotere kabels in
gebieden met windmolens of het realiseren van smart grids, waar
meerdere aanbieders zoals huishoudens ook energie aan het net
kunnen leveren.
De ondergrond heeft economische waarde (baten). Enerzijds door
het gebruik van de ondergrond (winning delfstoffen en gebruik
bodemenergie) en anderzijds door slim rekening te houden met
de ondergrond (niet bouwen op slappe grond). Om deze baten
inzichtelijk te maken wordt de economische waarde van de
ondergrond van Dordrecht onderzocht.
In de beheervisie worden de kwaliteiten van de bodem die
beschermt dienen te worden beschreven, zoals de chemische
bodemkwaliteit, archeologische waarden, onontplofte explosieven,
opbarst-risico en de drinkwatervoorziening. Een goed beheer komt
met name tot stand door bij planvorming beschikbare informatie en
kennis over deze thema’s te gebruiken.

Opsomming doelen:		
De ondergrondvisie heeft de volgende doelen:
• Driedimensionale ruimtelijke ordening tot stand brengen;
• Het gebruik van de ondergrond ten behoeve van klimaatadaptatie
en energietransitie bevorderen;
• Kennis over de ondergrond verder ontwikkelen en beschikbaar
stellen voor gebiedsontwikkeling en andere projecten.

Actueel:
Behouden

[zie vervolg op pagina 47]

45

Duurzaamheid,
energie & bodem

Documentnaam:
Visie op de ondergrond van Dordrecht (d.d.
november 2013)
Datum vaststelling: 27-5-2014
Contactpersoon:
P. Bezemer/R. Mank
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[vervolg van pagina 45]

Hoofdlijnen beleid:
Om de kansen van de ondergrond te kunnen benutten is goede
informatie noodzakelijk. Voor de ‘Atlas van de ondergrond’ is een
selectie gemaakt van relevante data. In de ‘Atlas van de ondergrond’
wordt de relevante bodemdata gepresenteerd in een kaartbeeld
voor de gehele gemeente Dordrecht en een inzet van de Drecht
Maps interface. Het doel van de kaarten is een beeld te geven
welke informatie beschikbaar is. De kaart van heel Dordrecht geeft
aan waar de data beschikbaar is. De inzet van de Drecht Maps
interface geeft een beeld hoe de informatie op het scherm van de
medewerkers er uit gaat zien en welke legenda bij de kaart hoort.
Nog niet alle data die in de atlas gepresenteerd wordt, is nu al
beschikbaar in Drecht Maps.

Bodem en waterkwaliteit;
‘traditionele’ bodemgevens over verontreinigingen.
• Bodemkwaliteit
• Baggerspecie
• Bodem- en waterverontreinigingen
(Grond)water; gegevens over water in de ondergrond.
• KRW waterlichamen
• Peilgebieden
• Peilbuizen
• Grondwaterstroming
• Beleidslijn grote rivieren
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Documentnaam:
Inspiratieboek en atlas ondergrond van
Dordrecht (versie 9-3-2012)
Datum vaststelling: 14-10-2012
Contactpersoon:
P. Bezemer/R. Mank

Energie;
data over de geschiktheid van de ondergrond voor bodemenergie.
• Grondwaterbeschermingsgebieden
• Diepe grondwaterverontreinigingen
• WKO geschiktheid
• Geothermie

Ruimtegebruik;
De Basis;
begint met een korte introductie van het begrip ondergrond en
bodem. De kaarten presenteren gegevens over het fysieke materiaal
waaruit de ondergrond bestaat.
• Geologie
• Geomorfologie
• Grondsoorten
• Hoogte

gegevens over ondergronds ruimtegebruik en bovengronds
ruimtegebruik met invloed op de ondergrond.
• Stadswarmte/restwarmte
• Kabels en leidingen
• Funderingen
• Tunnels en parkeergarages
• Ondergrondse containers
• Bodemgebruik
• Stedelijke ecologische structuur		

Geschiedenis;
kaarten over de sporen van de menselijke geschiedenis in de
ondergrond.
• Aardkundige waarden
• Archeologie
• Explosieven

Actueel:
Tegelijk met de ontwikkeling van de omgevingstool wordt de atlas
geactualiseerd. De nieuwe kaarten worden in de omgevingstool
opgenomen. 		
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3.7 Bodemkwaliteit
geboden om lokaal beleid te formuleren, waarmee rekening
houdend met de lokaal aanwezige bodemkwaliteit het hergebruik
van de grond en bagger in de eigen gemeente verder gestimuleerd
wordt. Dordrecht heeft samen met de andere gemeenten uit
de regio Zuid-Holland Zuid een gezamenlijk hergebruiksbeleid
opgesteld. Kern van het beleid is verruiming van de toepassing
van grond en baggerspecie in de regio. Dit geeft de mogelijkheid
tot het behalen van kostenvoordelen door lagere transport- en
verwerkingskosten.

Hoofdlijnen beleid:		
Gezamenlijk bodemsaneringsbeleid in Zuid-Holland (versie 4 d.d.
15-8-2012)

Meerjaren uitvoeringsprogramma bodemsanering 2016-2020
(versie 3 d.d. 25-9-2015)

De nota bevat richtlijnen voor het uitvoeren van bodemsanering.
In het gezamenlijke beleid is het landelijke bodemsaneringsbeleid
gevolgd en is de aanwezige beleidsruimte nader ingevuld voor zover
dit voor een goede implementatie van het beleid noodzakelijk was
en voor specifieke Zuid-Holland situaties. De nota bevat een nadere
uitwerking voor de aanpak van verontreinigingen die specifiek zijn
voor de situatie in Zuid-Holland. Het betreft oude slootdempingen,
voormalige stortplaatsen, voormalige baggerspecielocaties en
toemaakdek gebieden. Ook bevat de nota richtlijnen voor het
omgaan met gebieden met gehalten aan stoffen in de bodem die
van nature, of door diffuse belasting hoger zijn dan de generieke of
landelijke achtergrondwaarden. Voor Dordrecht zijn dat de gebieden
met verhoogde gehalten ten opzicht van de achtergrondwaarde,
zoals de historische binnenstad.
Alhoewel de Nota in gezamenlijkheid is opgesteld door de provincie
Zuid-Holland, de grote gemeenten en de omgevingsdiensten, heeft
allen Dordrecht er voor gekozen om de Nota vast te stellen.

Dit programma beschrijft op welke wijze in de periode 2016-2020
gewerkt wordt aan de realisering van de hieronder beschreven
doelstelling.

Regionale bodembeheernota Zuid-Holland Zuid (d.d. 1-7-2010)
Bij bouwwerkzaamheden, civieltechnische werken en baggeren
komt veel (verontreinigde) grond en bagger vrij. Deze vrijkomende
grond en bagger wordt door aannemers en waterschappen op een
zo voordelig mogelijke wijze afgevoerd, verkocht, hergebruikt of
gestort. De kwaliteit van de partijen grond en bagger bepaalt de
speelruimte voor de toepassing van de grond en bagger, maar de
kosten en opbrengsten sturen in hoge mate de grondtransacties.
Hierbij wordt niet altijd uit vrije wil gekozen voor een duurzame
wijze van hergebruik van de grond. Om het hergebruik van
grond en bagger te stimuleren zijn in 2008 landelijk geldende
beleidsregels opgesteld. Deze regels zijn opgenomen in het Besluit
Bodemkwaliteit. In dit besluit is aan gemeenten de mogelijkheid

Verordening bodemsanering Dordrecht (d.d. 29-6-2007)
In de Verordening bodemsanering Dordrecht staan de te
hanteren procedures voor het indienen van saneringsplannen,
evaluatierapporten en nazorgplannen benoemd. Tevens worden
de eisen waaraan deze documenten moeten voldoen benoemd.
Daarnaast is aangegeven hoe moet worden omgegaan met
afwijkingen op saneringsplannen.

Opsomming doelen:		
Het bodemsaneringsbeleid van de gemeente Dordrecht is gericht op
het realiseren en behouden van een duurzame bodemkwaliteit. Dit
laatste wordt bereikt door het behalen van de doelstelling uit het
Nationaal Milieubeleidsplan voor bodemsanering:
• Uiterlijk in 2030 dient de werkvoorraad (potentieel) ernstige
bodemverontreinigingen in de gemeente Dordrecht gesaneerd dan
wel beheerst te zijn.
De doelstelling voor het bodembeleid is ‘de bodem geschikt maken
voor het gewenste bodemgebruik en het wegnemen van risico’s
voor mens en natuur’.

Actueel: 		
De Wet bodembescherming wordt opgenomen in de
Omgevingswet. Onder meer worden het stelsel van interventie- en
saneringswaarden vervangen. Hierdoor moet het gezamenlijke
bodemsaneringsbeleid veranderd worden. Het grondstromenbeleid,
zoals beschreven in de bodembeheernota, blijft onverkort van
toepassing.
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Documentnaam:
• Gezamenlijk bodemsaneringsbeleid in Zuid-Holland
• Regionale bodembeheernota Zuid-Holland Zuid
• Meerjaren uitvoeringsprogramma bodemsanering 2016-2020
• Verordening bodemsanering Dordrecht
Datum vaststelling: 17-12-2013, 15-2-2011, 15-12-2015, 4-92007
Contactpersoon:
Rob Mank
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3.8 Bodemenergie

Hoofdlijnen beleid:		
Op grond van bodemeigenschappen ( bodemopbouw,
grondwaterstand, -stroming en –kwaliteit),
grondwaterbeschermingsgebieden, de uitvoering van het
warmtenet en de te verwachte warmte- en koude-vraag is in het
bodemenergieplan de ondergrondse ordening van bodemenergie
tot stand gekomen. Deze ordening bestaat uit twee varianten,
namelijk door een advies strokenpatroon of door een juridisch
bindend strokenpatroon.
In een strokenpatroon wordt aangegeven waar koude en waar
warme bronnen mogen worden gebruikt, zodanig dat de bodem
energiesystemen elkaar niet negatief beïnvloeden en er geen
rendementsverlies optreedt. Voor het strokenpatroon is van belang
dat er sprake is van nieuwbouw en dat de te bebouwen kavels
bekend zijn.
Tevens zijn deelgebieden aangewezen als interferentiegebied.
Deze worden bij gemeentelijke (en in bijzondere gevallen bij
provinciale) verordening aangewezen. Binnen interferentiegebieden
geldt dat voor ieder gesloten bodemenergiesysteem ook een
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) aangevraagd
moet worden bij het bevoegd gezag.

Duurzaamheid,
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Documentnaam:
Bodemenergieplan gemeente Dordrecht
Datum vaststelling: 14-3-2017
Contactpersoon:
P. Bezemer/R. Mank

Opsomming doelen:		
Het bodemenergieplan heeft twee doelen:

Ordenen voor een beter rendement:
Bewerkstelligen dat de ondergrond optimaal gebruikt wordt door
bodemenergiesystemen, zodanig dat er geen onaanvaardbare
negatieve interferentie tussen de systemen ontstaat;

Stimuleren door ontzorgen:
Bedrijven en andere initiatiefnemers helpen door het uit te voeren
vooronderzoek zoveel mogelijk te beperken door het aandragen van
technische - en financiële informatie.

Actueel:
Behouden		
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4. Gezondheid en milieu
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• Waterkeringen
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• Bemalingsgebieden

20

19

Samen werken aan een veilig, mooi en vitaal eiland van Dordrecht

WATERPLAN DORDRECHT 2009 - 2015

• Watertypologieën

• Stedelijke Ecologische Structuur
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Samen werken aan een veilig, mooi en vitaal eiland van Dordrecht

4.1 Water en klimaat
Documentnaam:
Waterplan Dordrecht 2009-2015
Datum vaststelling: augustus 2009
Contactpersoon:
Rik Heinen

Hoofdlijnen beleid:		

Daarnaast is tijdens de uitvoering van het waterplan het thema
klimaatverandering een belangrijkere rol gaan spelen. De
verschillende partners binnen dit plannen realiseerden dat dit ook
vooral voor Dordrecht een grote rol gaat spelen, en zijn begonnen
met verschillende kennis trajecten. In de tijd van dit waterplan
was dit eerst Urban Flood Management, die werd vervolg met het
MARE project gefinancierd door Interegg. Deze zijn voornamelijk
relevant voor het traject waterveiligheid, wat tijdens dit waterplan
meer aandacht kreeg.

Water kwantiteit
• Geen wateroverlast: oppervlakte water (NBW norm) en
grondwater.
• Geen watertekort.
• Peil beheerd volgens peilbesluit.

Waterveiligheid
• Vergroten van de waterveiligheid van de primaire waterkeringen.
• Uitwerken MLV voor het Eiland van Dordrecht.

Water kwaliteit
• Voor 2015 moet chemische toestand van al het oppervlakte
water en grondwater goed zijn (KRW).
• Water gebruik en beleving
• Maak gebruik van goede ligging voor ontsluiting weg en spoor,
en toeristisch plekken als Biesbosch.

Actueel:		
Dit waterplan liep tot 2015, hoewel er momenteel veel aandacht
is voor water en waterveiligheid is er geen nieuw plan gemaakt.
Water wordt wel een aparte portefeuille met de reorganisatie
vanaf 2018.
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Vervolg op stedelijk waterplan 2003-2007, daarin vooral focus op
waterkwaliteit en het stedelijk watersysteem op orde brengen.
Waterplan Dordrecht had als ambities om de waterkwaliteit,
waterkwantiteit, waterveiligheid en watergebruik –beleving te
verbeteren. Het thema wat deze verschillende ambities bind is het
creëren van een klimaatbestendig, aantrekkelijk en vitaal Eiland
van Dordrecht voor nu en in de toekomst. De wateropgave is
gezamenlijk opgepakt door de gemeente en waterschap Hollandse
Delta, in nauwe samenwerking met kennisinstituten, andere
overheden en als belangrijkste groep de inwoners van Dordrecht.
De strategie om de verschillende ambities uit te voeren was de
‘meeliftstrategie’, het gebruiken van investeringen en kansen om
ook de wateragenda een stap verder te brengen. Deze strategie
wordt momenteel nog steeds toegepast.

Opsomming doelen:
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Wegen

Industrie
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4.2 Geluid
Documentnaam:
Geluidbeleid (14 april 2017)
Datum vaststelling: divers (per onderdeel aangegeven)
Contactpersoon:
Eelco/Martijn

Hoofdlijnen beleid:		

Programma
Actieplan geluid (2013)
• Elke vijf jaar een plandrempel bepalen en een plan maken voor
aanpak van locaties boven de plandrempel
• Idem voor RWS (rijkswegen) en Prorail (spoor)

Ontwikkelen

Wet ruimtelijke ordening
• Goede ruimtelijke ordening, gaat veel verder dan de regels
van de Wet geluidhinder. Bijvoorbeeld ook andere relevante
geluidbronnen betrekken bij nieuwe ontwikkelingen.
Geactualiseerd Milieubeleidsplan Dordrecht 2012
• Doelen en beleid voor geluid.
Structuurvisie Dordrecht 2040 (2013)
• Zelfbindende richtwaarden voor geluid per gebiedstype
Beleid hogere grenswaarden Wet geluidhinder gemeente Dordrecht
(2007)
• Onder welke voorwaarden ontwikkelingen op geluidbelaste
locaties toestaan

Saneringsprogramma’s oude gevallen
• Meerjarensaneringsprogramma’s RWS (rijkswegen) en Prorail
(spoor)
• Soms kansen voor gemeente bij bijvoorbeeld groot onderhoud aan
lokale hoofdwegen

Beheer
Geluidbelastingkaarten (2012)
• Elke vijf jaar de situatie van weg, rail en industrie in kaart brengen
Zonebeheer industrieterreinen
• Geluidverkaveling vastleggen in bestemmingsplannen; nog niet
gerealiseerd voor De Staart
Nota industrielawaai
• Toegezegd voor Dordtse Kil; nog niet gerealiseerd.

Opsomming doelen:
• Voor woongebieden de vaak goede kwaliteit behouden en de
kwaliteit langs hoofdwegen verbeteren
• Nieuwe knelpunten voorkomen
• optimaal benutten gezoneerde industrieterreinen

[zie vervolg op pagina 59]
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Wet geluidhinder
• Geluid van weg, rail en industrie
• Onderzoeksplicht bij nieuw ontwikkelingen geluidgevoelige
functies
• Normenstelsel bij nieuwe ontwikkelingen

Gezondheid en
Milieu

Spoorwegen
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[vervolg van pagina 57]
Actueel:
• Problematiek en aanpak wijzigt niet.
• Goede ruimtelijk ordening blijft en wordt verbreed tot een
evenwichtige toedeling van functies.

Wat wel wijzigt:

Omgevingsvisie (voorstel)
• doelen: leefbaarheid, gezondheid, goed woonklimaat, goed
vestigingsklimaat
• aandachtsgebieden: wettelijke zones, overige relevante bronnen,
gevoelige functies langs hoofdwegen
hoe/aanpak:
• voorwaarden bij ontwikkeling van nieuwe geluidgevoelige functies
• geluidregels voor bedrijven
• programma’s (Actieplan geluid, MJPG’s, groot onderhoud/
reconstructie lokale wegen)
• Omgevingswaarden (richtwaarden huidige Structuurvisie):
voorstel om dat niet te doen. Het stellen van Omgevingswaarden
verplicht tot monitoring en tot programma-aanpak wanneer de
waarden worden overschreden). Bovenstaande aanpak richt zich
op goed woonklimaat en op de hoog belaste locaties (Actieplan en
andere programma’s).

Monitoring
• Geluidbelastingkaarten, basiskaart lokale wegen en 5-jaarlijkse
monitoring
Programma
• Actieplan geluid (vijfjaarlijks) (mogelijk inclusief B-lijst, groot
onderhoud/reconstructie)
• Programma rijk: Actieplannen en MJPG’s RWS en Prorail
Overig
• Groot onderhoud/reconstructie lokale wegen (kan ook in Actieplan
geluid)

Wat vervalt:
• Beleid hogere waarden
• Structuurvisie met zelfbindende voorwaarden per gebiedstype
(omgevingswaarden)
• Nota industrielawaai
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Omgevingswet
• vereenvoudiging normstelsel
• meer aandacht voor cumulatie
• decentralisatie van geluidregels voor bedrijven
• geluidproductieplafonds en Lden/Lnight voor industrieterreinen
• basiskaart geluid lokale wegen en 5-jaarlijkse monitoring
• besluit hogere waarden vervalt

Omgevingsplan
• Voorwaarden voor nieuwe geluidgevoelige functies boven de
wettelijke voorkeursgrenswaarde:
• wettelijk verplicht: afwegen maatregelen bron, overdracht en gevel
• gemeentelijk beleid: per woning een geluidluwe zijde, een
geluidluwe buitenruimte, minstens één slaapkamer aan de
geluidluwe zijde, afschermende werking eerstelijns bebouwing
• overige regels (rekenregels cumulatie, doelmatigheidsbepaling,
etc.)
• mogelijkheid voor afwijken
• Geluidregels voor bedrijven
• Geluidverkaveling gezoneerde industrieterreinen
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4.3 Externe veiligheid
Documentnaam:
Toetsingskader externe veiligheid (2005)
Datum vaststelling: januari 2005
Contactpersoon:
Ronald

Opsomming doelen:		
Hoofdlijnen beleid:		

Bovenstaande criteria zijn in de structuurvisie Dordrecht als volgt
ingevuld:
• Binnen de 10-6 risicocontour voor het plaatsgebonden risico
worden geen kwetsbare en beperkt kwetsbare functies geplaatst:
bedrijven houden hun risico’s op eigen terrein
• Binnen het plasbrand aandachtsgebied van een transportas
worden geen kwetsbare en beperkt kwetsbare functies geplaatst.
• De maximaal toelaatbare hoogte van het groepsrisico is afhankelijk
van de gebiedstypering
• Ter bevordering van de beheersbaarheid van een incident en de
zelfredzaamheid van bij het incident betrokken inwoners wordt
de vestiging van functies voor beperkt zelfredzame personen
binnen 200 meter van een transportas en op voor de omgang met
gevaarlijke stoffen geschikte bedrijventerreinen uitgesloten.

Bijdragen aan een veilig leefklimaat
• Voorkomen van nieuwe veiligheidsknelpunten
• Oplossen van bestaande veiligheidsknelpunten
• Optimaal benutten bedrijventerreinen

Actueel:		
Omgevingswet
Modernisering omgevingsveiligheid zowel in omgevingsvisie als
omgevingsplan :
• Introductie “schillen” voor brand , explosie en toxische scenario’s in
omgevingsplan en –visie
• Meer aandacht voor effect reducerende maatregelen;
• Mogelijkheid tot het nemen van bouwkundige maatregelen bij
bouwen binnen schillen. Hiervoor maatregelen gebieden worden
aangewezen;
• Wettelijke verankering Dordts beleid voor zeer kwetsbare
gebouwen. Bouwen van zeer kwetsbare functies binnen schillen
mag, mits bouwkundige maatregelen toegepast zijn.
• Omgang met groepsrisico; er vindt een transformatie plaats van
risicogericht beleid naar effectgericht beleid. Omvang groepsrisico
hoeft als grootheid niet gebruikt te worden. Voor bouwen binnen
schillen moet dichtheden beleid worden gevoerd. Beleidsmatige
verankering in omgevingsvisie en dichtheden opnemen in
omgevingsplan.
Opmerking: met deze beweging wordt het moeizamer om de
veroorzaker van transportrisico’s aan te spreken op maatregelen.

Programma:
Uitvoering “alles uit de kast” maatregelen spoor: Tussen 2017 en
2019 verbeteren van de spoorveiligheid door:
• Bouw ontsporingsgeleiding
• Verplaatsen/verwijderen wissels
• Verbeteren spoorbeveiliging
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Plaatsgebonden risico en groepsrisico beschrijven in onvoldoende
mate het veiligheidsniveau op een locatie. Deze twee parameters
geven geen inzage in de effecten van een incident en de wijze
waarop effecten kunnen worden gereduceerd.
Het veiligheidsniveau op een locatie wordt, in Dordrecht,
beschreven aan de hand van een 5 –tal criteria:
• Plaatsgebonden risico
• Groepsrisico
• Zelfredzaamheid
• Beheersbaarheid
• Resteffecten
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4.4 Luchtkwaliteit
Documentnaam:
Luchtkwaliteit
Datum vaststelling: nvt
Contactpersoon:
Ronald

Hoofdlijnen beleid:
Beleid richt zich tot nu toe op “het voldoen aan de grenswaarden
uit de wet”. Hierbij maken we gebruik van de mogelijkheden uit de
verschillende Algemene Maatregelen van bestuur.
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Programma:
• Sinds 2008 is er sprake van een regionaal uitvoeringsprogramma
luchtkwaliteit. Dit programma loopt door tot het in werking treden
van de Omgevingswet. Programma richt zich op het saneren van
overschrijdingssituaties door:
• Het nemen van verkeersmaatregelen (doorstroming,
verkeerscirculatie, parkeren);
• Het stimuleren van schoon vervoer (fiets, OV, schone binnenvaart,
emissie loze automobiliteit);
• Het stimuleren van energiebesparing (warmtenet, besparing bij
instellingen en bedrijven)

Opsomming doelen:		
Bijdragen aan een schone leefomgeving

Actueel:		
Omgevingswet geeft meer ruimte voor het gezondheid als
maatgevend criterium voor schone lucht. Dit maakt meer specifiek
“luchtbeleid” in een omgevingsvisie mogelijk.

63

64

Gezondheid en
Milieu

4.5 Ecologie
Samenvatting beleidsstuk Groen en ecologie (2)
Contactpersoon: Irma Zanders

1 De context van het Dordtse groenbeleid
In het Milieuprogramma is opgenomen dat in 2017 het groenbeleid
wordt geactualiseerd.
Het bestaande beleid t.a.v groen is versnipperd, gedateerd en
sectoraal. In 2017 vindt een actualisatie plaats. Voorlopend op de
nieuwe organisatiestructuur, zal er sprake zin van een gedeelde
opdrachtgeverschap met Stadsbeheer.

2 Ontwikkelingsrichting nieuw Beleid

Er is een trend waarneembaar dat steeds meer sporten buiten
plaatsvinden in de openbare ruimte. Ook dit dient een plek te
krijgen in het netwerk;

Klimaat
Klimaatadaptatie wordt in Dordrecht gezocht in de groenblauwe
infastructuur

Biodiversiteit
..

Voedsel
Een duurzaam voedselpatroon heeft positieve effecten voor ecologie
en klimaat. In de citydeal “voedsel op de stedelijke agenda” wordt
gewerkt aan drie inhoudelijke themaclusters:
ecologisch en economisch verduurzamen en innoveren;
regionale voedselsystemen en versterken voedselketens rond de
stad;

Bewustwording, gezondheid en sociale inclusiviteit.
Een duurzaam voedselpatroon draagt bij aan een ecologisch
houdbare, robuuste en gezonde voedselvoorziening, zoals ook
genoemd in de nationale voedselagenda van het Rijk. Dordrecht is
niet aangesloten bij deze citydeal. In overleg met de provincie wordt
er naar een invulling gezocht.

Integraliteit

Doelen van het nieuwe groenplan

Er speelt zich veel af in de openbare ruimte op het gebied van
gezondheid, water, klimaat, voedsel (adaptatie), groen en recreatie.
De activiteiten en projecten worden vaak los van elkaar ontwikkeld.
Door deze activiteiten en functies meer in samenhang met elkaar te
realiseren, ontstaat er een integraal en samenhangend groenblauw
netwerk. Een robuuste groenstructuur is daar voor nodig.

• De Stad gezond maken; dit doen we
• Groenareaal behouden en consolideren;
• Groen beter bereikbaar maken met goede, aantrekkelijke stadlandverbindingen;
• Groen als middel om andere doelen te realiseren
• Het Natuurnetwerk versterken en verder de stad in tot aan in de
wijken. Dit betekent een verdergaande groene dooradering.
• Meer gebruik van het groen
• Ruimte geven aan participatie en communicatie
• Dit betekent de structuur definiëren, waar nodig uitbreiden en
versterken en knelpunten oplossen.

Wonen
Er komt in relatie tot de woningbehoefte extra druk op de
binnenstedelijke openbare groene ruimte. De politiek sluit
buitenstedelijk bouwen vooralsnog uit. Door deze ontwikkeling is
het belangrijk de kwaliteit van de openbare ruimte en het groen
te borgen; Natuurinclusief bouwen wordt primair ingezet als
onderdeel van de groenstructuur. Alsdat is uitgesloten, treedt het
compensatiebeginsel in werking.

Strategie
Slim verknopen van initatieven

Economie
Het belang van een goede groene openbare ruimte als
vestigingsvoorwaarde voor bewoners en bedrijven..
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Dordrecht heeft met de verbindingen van de Stedelijke Ecologische
Structuur en de Nieuwe Dordtse Biesbosch de natuur al dichtbij
de leefomgeving gebracht. Een grotere meerwaarde voor het
leefklimaat in de stad zou zijn om deze structuur door te trekken tot
een fijnmazig groenblauwe netwerk door de hele stad. Daarnaast
is het nodig om de Biesbosch beter bereikbaar te maken vanuit de
stad. Aandacht voor goede en aantrekkelijke stad-landverbindingen
is nodig. Het Dordtse netwerk staat niet op zichzelf. Het is een
samenhangend onderdeel van het regionale, landelijke en Europese
netwerk.

Gezondheid
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4.6 Stedelijke ecologie
[De beleidssamenvatting op het thema stedelijke ecologie is helaas
nog niet beschikbaar]
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5. Wonen
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5.1 Woonvisie Drechtsteden
Documentnaam:
Woonvisie Drechtsteden 2010-2020 (In 2017
komt er een nieuwe woonvisie (Woonvisie Drechtsteden 2017-2025)
Datum vaststelling: 2010		
Contactpersoon:
Bart Korteweg

Hoofdlijnen beleid:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

beter aanbod voor hogere inkomens;
betere kwaliteit in sociale sector en betere spreiding;
meer levensloopbestendige woningen en keuzevrijheid;
beter aanbod voor speciale doelgroepen;
betere toekomstwaarde, levensloopbestendigheid, veiligheid en
duurzaamheid;
beter aanbod hoogwaardige stedelijke woonmilieus;
beter aanbod groene en blauwe woonmilieus;
herstructurering verouderde wijken;
versterken kwaliteit bestaande wijken.

Actueel:
Wat we anders willen is dat de Drechtsteden voor een schaalsprong
staan wat betreft het woningbouwprogramma, die als hefboom
kan dienen om de sociaal-economische positie te verbeteren en
het draagvlak voor voorzieningen in stand te houden. Dit moet
gebeuren door het verbeteren van de kwaliteit en diversiteit van de
woningvoorraad door nieuwbouw.
Naast het toevoegen van woningen in het duurdere segment, zal,
tegelijk met de schaalsprong, ook het aantal sociale woningen
enigszins toe moeten nemen.
De ruimte die was geboden om aan de zuidrand van Dordrecht
woningen te bouwen is ingetrokken.

Spetterend wonen in de Drechtsteden
Woonvisie 2010-2020
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De zes Drechtsteden gemeenten willen samen “Stad aan
het water” zijn. De regio moet goed bereikbaar zijn, een
internationale oriëntatie hebben en functioneren als onderdeel
van de Deltametropool, met hoogwaardige voorzieningen en
een veelzijdige economische ontwikkeling. Een aantrekkelijke
vestigingsplaats voor bewoners, bedrijven en bezoekers.
Wonen speelt hierin een belangrijke rol. Woonvoorzieningen
bepalen voor een belangrijk deel het vestigingsklimaat in de regio.
Een goed vestigingsklimaat voor bedrijven vraagt om een goed
aanbod aan woningen een woonmilieus. Een goed woonmilieu
hangt ook samen met het draagvlak voor voorzieningen.
Kwaliteit staat centraal, met daarbij dat de urgentie er op dit
moment is. Aandacht voor nieuwbouw in uitleggebieden verschuift
naar aandacht voor kwaliteit in bestaande wijken. Wonen moet ook
bijdragen aan een duurzame toekomst. Daarnaast krijgt de ambitie
ten aanzien van een hogere kwaliteit van de woonomgeving meer
belang.
De wensen en behoeften van huidige en toekomstige bewoners ten
aanzien van woningen en woonmilieus vormen het uitgangspunt
voor het woonbeleid. Dit geldt zowel voor de kwaliteit van
de woningen als de kwaliteit van de woonomgeving. Het
woningaanbod moet zodanig zijn samengesteld dat mensen iets
te kiezen hebben, zowel qua woningtype als woonmilieu. De regio
wil verder de zeggenschap van bewoners over hun eigen woning
en woonomgeving vergroten door stimulering van particulier
opdrachtgeverschap en consumentgerichte projectontwikkeling.
Ingezet wordt verder op de mogelijkheden om energiegebruik te
beperken in de bestaande woningvoorraad en bij de ontwikkeling
van nieuwbouwwoningen. Ook duurzame materialen en technieken
kunnen bijdragen aan beperking van milieuschade.
Tot slot is de woonvisie de basis voor de prestatie afspraken lange
termijn (PALT afspraken) met de corporaties.

Opsomming doelen:
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5.2 Woonstrategie Drechtsteden
Documentnaam:
Woonstrategie Drechtsteden
Datum vaststelling: 2014
Contactpersoon:
Bart Korteweg

Hoofdlijnen beleid:

Opsomming doelen:		
naast doelen uit de woonvisie, is er extra aandacht voor
onderstaande doelen:
• in beweging krijgen van de woningmarkt in samenwerking met de
partners;
• nog meer de focus op de bestaande voorraad en het verbeteren
ervan door middel van verduurzaming en energiebesparing;
• zorgen voor voldoende voorraad sociale huurwoningen en spreiden

Actueel:		
De Woonvisie Drechtsteen 2017-2025 die op dit moment gemaakt
wordt, neemt veel van bovenstaand beleid en doelstellingen over.
Nieuw daarbij zijn een schaalsprong in het woningbouwprogramma
die als hefboom kan dienen om de sociaal-economische positie
van de Drechtsteden te versterken en een trendbreuk in de
voorgenomen afname van de voorraad sociale huurwoningen;
Naast de toegenomen vraag, waardoor deze al gelijk zou moeten
blijven, kan de sociale voorraad bij een schaalsprong licht toenemen.

Documentnaam:
PALT DRECHTSTEDEN
Prestatie Afspraken Lange Termijn 2016 – 2025
Datum vaststelling: 6 juli 2016
Contactpersoon:
Nog in te vullen vacature		

Hoofdlijnen beleid:		
Prestatie afspraken met woningcorporatie

Opsomming doelen:		
Met de prestatieafspraken wordt de kwaliteit van de woningen van
de corporaties verder verbeterd, meer duurzaam en energiezuinig.
De afspraken gaan ook over woonkwaliteit in de wijken.

Actueel:		
Behouden
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De woonvisie is op hoofdlijnen het uitgangspunt. De strategie gaat
over wat we, samen met de andere partners, wel kunnen bereiken.
De strategie is daarmee onder andere de basis voor het herijken van
de PALT afspraken van volgend jaar.
Er wordt rekening mee gehouden met de komende verandering als
gevolg van de Herzieningswet (inclusief de Novelle van Minister
Blok), met de voorstellen van de (VNG) Commissie Dekker en de
ontwikkelingen als gevolg hiervan in provinciaal beleid.
Belangrijke bron van informatie zijn de conclusies van het ABF
rapport en de aanbevelingen zoals die hieruit overgenomen kunnen
worden. Ook de aanbevelingen van het “Actieteam ontslakken van
gebiedsontwikkeling’’ (actieagenda bouw) in ‘Wenken voor sneller,
goedkoper en flexibeler acteren’ hebben gediend ter inspiratie.
Ingespeeld wordt op de provinciale woonvisie, met betere
toespitsing van het nieuwbouwaanbod op de actuele marktsituatie,
ook naar differentiatie in kwaliteit, rekening houdend met het
daarin genoemde ‘Afwegingskader Woningbouw’.

ervan in de regio;
• het huisvesten van studenten als belangrijke doelgroep;
• voorzien in voldoende huisvesting voor middeninkomens;
• herkennen en benutten van kansen voor het behouden en
aantrekken van hogere inkomens in zowel de bestaande bouw als
nieuwbouw;
• doelstellingen op het gebied van wonen en zorg worden bepaald
na het duidelijker worden van de effecten van het rijksbeleid wat
betreft de extramuralisering;
• verbetering van het imago van de regio ook door woonpromotie.

74

Wonen

5.3 Wonen in de Drechtsteden
Documentnaam:
Wonen in de Drechtsteden 2017 (Nieuw
toegevoegd beleidsdocument (wordt opgesteld))
Datum vaststelling: medio 2017
Contactpersoon:
Bart Korteweg

• beter benutten van de aantrekkelijke kwaliteiten van de
Drechtsteden, zoals de oeverlocaties.
• sociaal-economisch sterker worden en groeien, waarbij
woonaantrekkelijkheid essentieel is om die groei te faciliteren.
Kortom: investeren in woonkwaliteit.

Hoofdlijnen beleid:
Actueel:
De schaalsprong die de Drechtsteden willen maken zorgt voor een
andere woningbehoefteraming. Deze is autonoom al hoger de dan
regionale planvoorraad en met de beoogde schaalsprong zal deze
nog groter worden.
De voorgenomen afname van de sociale huurvoorraad is niet meer
actueel. De vraag neemt namelijk toe. De sociale voorraad dient
minstens op gelijk te niveau te blijven en bij een schaalsprong zelfs
iets toe te nemen.

Wonen

Het jaarlijkse overzicht van actuele ontwikkelingen op het gebied
van wonen in de Drechtsteden. Het biedt inzicht in de voortgang
en wijzigingen ten opzichte van zowel de woonvisie als eerdere
rapportages.
De druk op de sociale huursector neemt enigszins toe, met
name in de goedkopere segmenten. De regionale sociale
huurmarkt is wel nog steeds relatief ontspannen. De vraag in de
goedkopere segmenten neemt toe door het passend toewijzen en
huurharmonisatie en sloop van verouderde woningen. Het blijft
zaak dit goed te monitoren.
De Drechtsteden kunnen doorstromers maar mondjesmaat
bedienen, waardoor er nog steeds een vertrekoverschot is van
middelhoge en hoge inkomens. Zij laten zich leiden door een
aantrekkelijker woningtype, woninggrootte en woonomgeving. De
Drechtsteden beschikken hier in onvoldoende mate over. Toevoegen
van kwalitatief goede woningen en woonomgeving is noodzakelijk.
De vraag op de koopmarkt neemt toe, zowel voor
eengezinswoningen als appartementen. Het is zaak woningen in dit
segment toe te voegen.
Het woningbouwprogramma komt (2016) overeen met de door
de provincie vastgestelde woningbehoefteraming. Hierdoor is er
genoeg ruimte volgens de zogenaamde “ladder voor duurzame
verstedelijking” om woningen toe te voegen.

Opsomming doelen:		
• regionale afstemming over woningbouwprogramma’s staat
centraal in het woonbeleid. In de regionale woonvisie bepalen de
gemeenten de gewenste ontwikkelrichting voor woningbouw en
de woonkwaliteiten. Doel hiervan is het in balans brengen van
het vraag en aanbod naar woningen. Het is hierbij van belang het
kwalitatieve en kwantitatieve regionale woningbouwprogramma
af te stemmen op regionaal niveau;
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6. Verkeer

77

Opsomming doelen:
Beleidsthema

Doelstelling

• In het jaar 2024 is de reistijd op de Oude-Maas-Merwede Route en Hartroute afgenomen.
• In 2024 is het gemiddelde cijfer voor de fietstevredenheid over de aspecten comfort en snelheid toegenomen van
een 6,7 (in 2013) naar een 7,3.

Het recreatief
netwerk

• De gemeente wil dat het % Dordtenaren dat minimaal één keer per week recreatief fietst in 2024 met 5% is
toegenomen ten opzichte van het % in 2013.

Verkeersveiligheid
voor de fiets

• De gemeente Dordrecht wil samen met haar partners een bijdrage leveren aan de Rijksdoelstelling uit het
Strategisch Plan Verkeersveiligheid van maximaal 500 verkeersdoden (daling met 53% in 2020 ten opzichte van
2002) en maximaal 10.600 ernstig verkeersgewonden (daling van 34% in 2020 ten opzichte van 2002) in 2020.
• In 2024 is de tevredenheid over de verkeersveiligheid voor fietsers toegenomen van een 6,2 in 2013 naar een 6,8
in 2024.

Fiets als schakel in
de vervoersketen

• In 2024 is het aandeel verplaatsingen fiets-Waterbus en fiets-trein, voor de reisdoelen ‘werk elders in
Drechtsteden’, ‘werk buiten Drechtsteden’ en ‘school’ toegenomen ten opzichte van het aandeel in 2013.

Fietsparkeren

• In 2024 is het aandeel bewoners, dat tevreden is over de fietsvoorzieningen bij het station, het ziekenhuis, de
Sportboulevard, winkels, kernwinkelgebied en Leerpark, toegenomen ten opzichte van 2013.

Het verminderen
van fietsendiefstal

• In 2024 is het % Dordtenaren dat aangeeft slachtoffer te zijn van fietsendiefstal met 10% afgenomen ten
opzichte van 2012.
• In 2024 is het % Dordtenaren dat niet fietst vanwege het risico op fietsendiefstal afgenomen ten opzichte van het
% in 2013.

De Fietser
bij stedelijke
ontwikkelingen

• In 2024 moeten bestaande fietsknelpunten zoveel mogelijk zijn opgelost en mogen nieuwe
projectontwikkelingen niet leiden tot nieuwe knelpunten voor fietsers.

Duurzaamheid en
promotie van de
fiets

• De gemeente Dordrecht wil dat in het jaar 2024 het aandeel fiets in de ‘modal split’ is gestegen van 21% naar
30%.

Verkeer

Het
hoofdfietsnetwerk
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6.1 Fiets
Documentnaam:

Fietsnota Dordt fietst verder!
Uitvoeringsprogramma 2015-2018
Datum vaststelling: 24-06-2014 / 31-08-2015			
Contactpersoon:
Jessica van der Hout

Hoofdlijnen beleid:
De gemeente Dordrecht wil een vitale stad zijn, waarbij
duurzaamheid, gezondheid, leefbaarheid, veiligheid en economie
hoog in het vaandel staan. Een hoog fietsgebruik draagt daar aan
bij. Daarbij is het van belang om tijdig in te spelen op trends en
veranderende behoeften. De gemeente Dordrecht heeft daar de
afgelopen jaren nog onvoldoende op ingespeeld. Daardoor is het
fietsgebruik in Dordrecht lager dan het landelijke gemiddelde.

Verkeer

De doelstelling van het nieuwe fietsbeleid is dat in 2024 het aandeel
fiets in de ‘modal split’ is gestegen van 21% naar 30%. Daarnaast wil
Dordrecht een echte fietsstad worden. Om dit te benadrukken, wil
de gemeente in het kader van 800 jaar Dordrecht gaan voor de titel
Fietsstad 2020.
De doelstelling zal worden bereikt door in te zetten op de volgende
speerpunten:
• Speerpunt 1: Een compleet fietsnetwerk met snelle
fietsverbindingen voor forenzen.
• Speerpunt 2: Het realiseren van aantrekkelijke stadlandverbindingen voor recreanten.
• Speerpunt 3: Het aanpakken van zowel de objectieve als de
subjectieve verkeersonveiligheid.
• Speerpunt 4: Het versterken van de fiets in de mobiliteitsketen.
• Speerpunt 5: Het verbeteren van de kwaliteit van en hoeveelheid
aan fietsenstallingen.
• Speerpunt 6: De aanpak van fietsendiefstal.
• Speerpunt 7: Promotie ‘fietsen is leuk, snel, goedkoop, gezond,
sportief en duurzaam’.

Actueel:
Het toekomstig hoofdfietsroutenetwerk en recreatief
fietsroutenetwerk Dordrecht
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6.2 Verkeerslichten
Documentnaam:
Doordacht geregeld
Datum vaststelling: april 2008
Contactpersoon:
Dick den Ouden , Guus van der Burgt

Opsomming doelen:
Verkeersregelinstallaties zijn een belangrijk hulpmiddel bij het
verbeteren of waarborgen van:
• een veilige doorstroming binnen het wegennet;
• bereikbaarheid;
• luchtkwaliteit;
• doorstroming van zowel fiets- als busverkeer.

Regelstrategie
De regelstrategie geeft aan hoe verkeerslichten worden
ingezet. Voor elke VRI wordt een afweging gemaakt welke
‘afwikkelingskwaliteit’ geboden wordt aan de verschillende
verkeerssoorten op dat kruispunt (fiets, auto, ov, etc.).

Ontwerpstrategie
De ontwerpstrategie geeft hulp bij het ontwerp. Een belangrijk
aspect is het betrekken van de verkeersregelkundige bij het
kruispuntontwerp.

Beheerstrategie

Hoofdlijnen beleid:
Het op te stellen verkeerslichtenbeleid heeft vier pijlers:
• plaatsingsstrategie;
• regelstrategie;
• ontwerpstrategie;
• beheerstrategie.

Plaatsingsstrategie

Actueel
Nieuw beleidsdocument in 2017/2018.
Onder andere in verband met nieuwe ontwikkelingen (oa smart
mobility)
Het huidige budget voor vervangingsinvesteringen is de afgelopen
jaren niet meegegroeid met de ontwikkelingen. Om de kwaliteit
van de verkeersregelinstallaties terug te krijgen en te houden
op het niveau ‘basiskwaliteit’ zijn extra investeringen nodig. Het
beschikbare exploitatiebudget voor verkeersregelinstallaties is wel
toereikend.
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De plaatsingsstrategie geeft objectieve criteria om te bepalen in
welke situaties verkeerslichten worden toegepast. Criteria zijn
onder andere intensiteit, wachttijd, veiligheid en bereikbaarheid
hulpdiensten.

De beheerstrategie gaat in op preventief onderhoud, correctief
onderhoud (storingen) en functioneel onderhoud (werking van het
verkeersregelprogramma).
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6.3 Openbaar vervoer
Samenvatting keuzes OV- en Spooragenda 2040
• Inzetten op ontwikkelen OV-knoop Dordrecht CS als essentiële
schakel in de groeiambitie
• Inzetten op IC-kwaliteit richting Brabant vanuit groeiambitie en
lobby samen met Brabant
• Inzetten metro-kwaliteit richting Rotterdam als aanvulling op
huidige IC-bediening en koppeling MerwedeLingelijn
• Aanvullend op railsysteem inzetten op R-net en waterbus
• Focus op binnenstedelijke ontwikkellocaties gekoppeld aan OVassen
• Realisatie OV- en Spooragenda 2040 breed oppakken met NS,
ProRail, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam, Provincie
Noord-Brabant

Verkeer
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7. Erfgoed en Welstand
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7.1 Welstand en beeldkwaliteit
Documentnaam:
Datum vaststelling:
Contactpersoon:
Vakteam:

Nota Welstand in Ontwikkeling
door de Gemeenteraad op 27 mei 2014
C.A.E. (Conny van Nes
Stedenbouw/Erfgoed

Hoofdlijnen beleid:

Documentnaam:
Datum vaststelling:
Contactpersoon:
Vakteam:

Welstandsnota
Gemeenteraad 29 september 2015
Conny van Nes
Stedenbouw

Hoofdlijnen beleid:

In de nota is de samenstelling (hoeveel, mensen met wat voor soort
achtergrond en zittingsduur e.d.) en taken van de Welstands- en
Monumentencommissie geregeld.
De kaders staan in hoofdstuk 9 van de Bouwverordening
(Gemeenteraad 9 mei 2017). Leden worden benoemd door de
Gemeenteraad op grond van de Woningwet.
Vervangt een verordening op de Welstandscommissie die veel
gemeenten hebben.

In de welstandsnota staan vermeld:
• Het niveau van het welstandstoezicht per gebied:
• Intensief; ontwikkeling; regulier; welstandsvrij.
• De criteria voor toetsing door de welstands- en
monumentencommissie:
• Basiscriteria; Criteria voor kleine bouwwerken; Criteria per
gebiedstype 		

Opsomming doelen:
Opsomming doelen:

Bevorderen ruimtelijke kwaliteit.

Regelen onafhankelijk welstands- en monumententoezicht.

Actueel:		
Actueel:		
Behouden zolang er politiek draagvlak is voor externe deskundige
advisering op het gebied van welstand en monumenten (is wettelijk
verplicht).

Documentnaam:
Datum vaststelling:
Contactpersoon:
Vakteams:

Beeldkwaliteitplan Binnenstad
Gemeenteraad 27 mei 2014
Conny van Nes en Edwin van Son
Erfgoed en Stedenbouw

In 2017 vindt in opdracht van de Gemeenteraad evaluatie van
de welstandsnota plaats. Verwachting is dat er op een aantal
punten aanpassingen plaatsvinden (verruiming), maar dat het
welstandstoezicht niet wordt afgeschaft.
Bij de evaluatie worden o.a. meegenomen:
• Gebruik van excessenregeling in afgelopen 2 jaar.
• Welstandsvrij gemaakte deel van Wilgenwende
• Het weer invoeren van welstand in het Zeehavengebied (niveau
ontwikkel)
• Aanscherping criteria voor reclame (met name LCD/LED schermen).
• Motie Pietluttigheden van de gemeenteraad.

Hoofdlijnen beleid:
Erfgoed en
Welstand

Specifieke welstandscriteria voor de bebouwing en openbare ruimte
van de binnenstad, gebaseerd op de ontwikkelingsgeschiedenis en
specifieke kwaliteiten van dit gebied.

Opsomming doelen:		
Extra aandacht voor de beoordeling van plannen in de binnenstad.

Actueel:		
Is sinds 2015 onderdeel van Welstandsnota.
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7.2 Erfgoed, monumenten en archeologie
Documentnaam:
Datum vaststelling:
Contactpersoon:
Vakteam:

Erfgoedverordening Dordrecht
Gemeenteraad 30 december 2010
Conny van Nes
Erfgoed

Hoofdlijnen beleid:

Documentnaam:
Datum vaststelling:
Contactpersoon:
Vakteam:

Beleidsnota & beleidskaart Archeologie
B&W 20 november 2012
Jacqueline Hoevenberg
Erfgoed

Hoofdlijnen beleid:

In de Erfgoedverordening is de aanwijzing van gemeentelijke
monumenten geregeld.

Opsomming doelen:
Het kunnen aanwijzen van gemeentelijke monumenten teneinde
waardevol gebouwd erfgoed voor toekomstige generaties te
bewaren.
De instandhouding van monumenten middels regelgeving.

Actueel:		
Er ligt een opdracht van de Gemeenteraad voor het aanwijzen van
ca. 25 topmonumenten.
De verordening zal dit jaar nog worden geactualiseerd als gevolg
van wijziging landelijke wetgeving, waaronder Erfgoedwet en
gericht op verheldering van de criteria voor wijzigingen.

Het in de nota verwoorde en in de kaart verbeelde beleid is een
vertaling van de archeologische verwachtingskaart (2009) en
is opgenomen in alle bestemmingsplannen van de gemeente
Dordrecht.
Het Eiland kent drie archeologische waarden met daaraan
verbonden een vrijgestelde ontgravingsdiepte van 40, 70 of 100
cm beneden maaiveld. De historische binnenstad heeft de hoogste
archeologische waarde.

Opsomming doelen:		
Documenteren van behoudenswaardige archeologische waarden
(bij voorkeur op de plek zelf of anders door archeologisch
onderzoek).
Vergroten kennis van de ondergrondse, ongeschreven geschiedenis
van Dordrecht.

Actueel:		
Documentnaam:
Datum vaststelling:
Contactpersoon:
Vakteam:

Beleidsregel selectiecriteria monumenten
B&W 23 november 2010
Conny van Nes
Erfgoed

Aangezien er steeds meer onderzoek plaatsvindt en de meest
recente informatie wordt gebruikt bij advisering, kan de toch al
relatief ruime vrijstelling van de archeologische onderzoekplicht
met name in het buitengebied vaak op voorhand al verder worden
verruimd.

Hoofdlijnen beleid:
Duiding selectiecriteria voor het aanwijzen van gemeentelijke
monumenten, als aanvulling op de Erfgoedverordening Dordrecht
(2010).

Opsomming doelen:
Toelichten selectiecriteria.

Erfgoed en
Welstand

Actueel:		
De selectiecriteria voor het aanwijzen van gemeentelijke
monumenten dienen inzichtelijk te zijn.
Ook als deze een andere vertaling krijgen in het Omgevingsplan
dient duidelijk te zijn waarom aan sommige objecten een bepaalde
(cultuurhistorische) waarde is toegekend.
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7.3 Bouwhistorie

7.4 Reclame

Documentnaam:
Datum vaststelling:
Contactpersoon:
Vakteam:

Documentnaam:
Datum vaststelling:
Contactpersoon:
Vakteam:

Bouwhistorische beleidskaart
B&W 3 maart 2015
Christine Weijs
Erfgoed

Beleidsnota Reclame in Dordrecht
B&W november 1998
Bertus van der Vegt
Productbeheer (Stadsbeheer)

Hoofdlijnen beleid:
Hoofdlijnen beleid:
De kaart geeft een overzicht van panden in de binnenstad die niet
zijn beschermd als monument, maar waarvan het wel gewenst
is dat ze bij sloop of ingrijpende wijzigingen nader worden
onderzocht. Medewerking van eigenaren is vrijwillig.

Beleidsregels voor reclame in de openbare ruimte en op onroerend
goed buiten het beschermd stadsgezicht.

Opsomming doelen:		
Voorkomen overdaad aan reclame in verband met ruimtelijke
kwaliteit.

Opsomming doelen:		
• Vergroten kennis geschiedenis Dordrecht.
• Vergroten kennis ontwikkelen bouwtechniek.
• Eigenaren bewust maken van monumentale onderdelen in hun
pand.
• In bijzondere gevallen het in overleg met de eigenaar veilig stellen
van de geconstateerde cultuurhistorische waarde.

Actueel:		
Het reclamebeleid wordt momenteel herzien en o.a. aangepast op
nieuwe reclamevormen (LED/LCD schermen). In afstemming met
APV en Welstandsnota.

Actueel:		
De afgelopen 2 jaar zijn 34 panden onderzocht. Deze krijgen een
andere kleur op de kaart. Het is derhalve een ‘levende’ kaart die om
regelmatige bijstelling vraag als onderzoek is verricht.
In 2017 vindt evaluatie plaats. Nog te onderzoeken panden blijven
de status van pand met bouwhistorische verwachting houden.
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8.1 Grondbeleid
Documentnaam:
Nota Grondbeleid
Datum vaststelling: versie 2009: 19-01-2009, versie 2013 in
auditcie behandeld op 19-11-2013
Contactpersoon:
Albert Nap

Hoofdlijnen beleid:
Grondbeleid is beleid dat beschrijft hoe de gemeente omgaat
met de exploitatie van grond ten dienste van de ruimtelijke
ontwikkeling. Het beschrijft welke methoden en technieken de
gemeente ter beschikking staan, en vooral ‘wanneer’ en ‘op welke
wijze’ deze worden ingezet.
Het uitgangspunt van de gemeente Dordrecht is: “Geen actief
grondbeleid, tenzij ….”. De gemeente zal nog ‘selectiever’ en
‘terughoudender’ zijn in de toepassing van een actief grondbeleid.
Echter dit sluit niet uit dat er toch nog situaties zijn dat een actief
grondbeleid wordt toegepast.
De selectiviteit en terughoudendheid zijn er ook waar het gaat om
het op rekening en risico deelnemen in samenwerkingsconstructies.
In Dordrecht zijn in het verleden diverse bouwclaims verleend aan
marktpartijen en daar heeft de gemeente in de praktijk evengoed
nog mee te maken de komende jaren.

Opsomming doelen:		
Het grondbeleid draagt bij aan het bereiken van de achterliggende
doelstellingen, vanuit ruimtelijke ordening, wonen, onderwijs,
natuur, economische zaken en milieu enzovoort. Deze
achterliggende doelstellingen zijn terug te vinden in de
respectievelijke visie en beleidsdocumenten vanuit de betreffende
beleidsvelden. Voor de ruimtelijke ontwikkeling als zodanig is dit de
Structuurvisie 2040.

de uitvoer gerichte doelen.
Doel is om - met inzet van de beschikbare financiële en juridische
instrumenten - een effectieve bijdrage te leveren aan een
evenwichtige en duurzame ontwikkeling van de gemeente (in
kwaliteit en kwantiteit).
Het grondbeleid heeft een (be)dienende rol. Van belang is om
strategisch en tactisch vroegtijdige afstemming te hebben met de
betrokken beleidsvelden om te komen tot de meest efficiënte inzet
van de instrumenten.
Daarnaast wordt met het grondbeleid een rechtvaardige verdeling
van kosten en opbrengsten bevorderd. Door optimalisatie van
grondgebruik en grondexploitatie wordt bijgedragen aan het
vergroten van directe en indirecte waarde van het vastgoed in de
gemeente, de financiële huishouding van de gemeente, als ook een
ondersteunende bijdrage ten aanzien van de (ruimtelijke) kwaliteit.

Actueel:		
De nota grondbeleid is een verplichting vanuit de financiële
verordening van de gemeente. Het grondbeleid van de gemeente
wordt hier in vastgelegd en uitgangspunten voor financiële
verwerking conform het besluit begroting en verantwoording voor
zover daar beleidsvrijheid voor bestaat.
Advies: Behouden

Het grondbeleid stelt geen eigen doelen, maar kent wel enkele op
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8.2 Erfpacht

8.3 Prognose GBD

Documentnaam:
Nota Erfpachtbeleid 2015		
Datum vaststelling: Raadsbesluit 29 maart 2016
Contactpersoon:
Hans Slager

Documentnaam:
Prognose Grondbedrijf
Datum vaststelling: 2 x per jaar, laatste versie is van
Contactpersoon:
Albert Nap

Hoofdlijnen beleid:
De Nota Erfpachtbeleid is een nadere uitwerking van de Nota
grondbeleid. De nota vormt de basis voor alle erfpachttransacties
waarbij de gemeente betrokken is en die als zodanig binnen
Grondzaken zowel financieel als contractueel beheerd worden.

Opsomming doelen:		
Doelstelling van de nota is het scheppen van beleidskaders
(richtlijnen) voorde uitgifte van gronden in erfpacht om te komen
tot een eenduidige, transparante en rechtmatige toepassing in de
praktijk.
In het verlengde daarvan biedt de nota de basis voor gebruik
en invulling door de gemeente van de mogelijkheden die de
juridische vorm van erfpacht biedt, te weten het ten goede van de
gemeenschap komen van de waardestijging die gronden gedurende
de looptijd van het recht ondergaan, het sturen op beheer van
gronden en het na verloop van de uitgifte termijn heroverwegen van
gebruik en bestemming van de grond.

Actueel:		

Hoofdlijnen beleid:		
De prognose van het grondbedrijf geeft de financiële positie van
het grondbedrijf weer met als uitgangspunt de jaarrekening van
het voorgaand jaar. Ook worden beleidsmatige uitgangspunten
die betrekking hebben op de financiële verantwoording van de
grondposities, in de prognose opgenomen.
In najaar van ieder jaar wordt de voorlopige prognose voor het
komend jaar ter besluitvorming aangeboden. Hiermee worden
kleine bijstellingen in de exploitaties verwerkt binnen de kaders
die aan het project zijn meegegeven en besluiten aan de raad
voorgelegd met beperkte (financiële) consequenties maar die vanuit
rechtmatigheid wel moeten plaatsvinden.

Opsomming doelen:		
Informeren financiële positie grondbedrijf en (grond)exploitaties
Begrotingsrechtmatigheid

Actueel:
Voorkeur om de prognose te behouden als sturings- en
rapportagedocument op de portefeuille van het grondbedrijf.

Het beleid ter zake is recent vastgesteld en behoeft op grond van
de huidige inzichten en ontwikkelingen op de vastgoedmarkt geen
aanpassing.
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8.4 Tankstations
Documentnaam:
Nota Uitgiftebeleid
Motorbrandstofverkooppunten 2015		
Datum vaststelling: Raadsbesluit 29 maart 2016		
Contactpersoon:
Hans Slager		

Hoofdlijnen beleid:		
De Nota Uitgiftebeleid Motorbrandstofverkooppunten is feitelijk
een nadere uitwerking van de Nota Erfpachtbeleid en is specifiek
gericht op de juridische uitgiftevorm van gronden ten behoeve van
de exploitatie van motorbrandstofverkooppunten ca. De nota vormt
de basis voor alle uitgiften van gemeentegrond voor de vestiging
van verkooppunten ter keuze van de exploitant door:
• afname van de grond in erfpacht onder de condities en
voorwaarden zoals omschreven in de Nota Erfpachtbeleid, dan wel
• afname van de grond in een van erfpacht afwijkende juridische
vorm nl. huur met vestiging van een huurafhankelijk opstalrecht
(zgn. harvo).

Opsomming doelen:		
Het aan exploitanten van verkooppunten bieden van de
mogelijkheid om te komen tot de voor hen meest doelmatige
juridische vorm van gebruik van gemeentegrond. De nota biedt de
gemeente de mogelijkheid deze uitgiften transparant, eenduidig
en efficiënt te behandelen, een en ander afgestemd op actuele
ontwikkelingen en individuele behoeften en mogelijkheden van de
afnemer.

Actueel:		
Het beleid ter zake is recent vastgesteld en behoeft op grond van
de huidige inzichten en ontwikkelingen op de vastgoedmarkt geen
aanpassing.
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8.6 Exploitatie
particuliere gronden

8.5 Grondprijzen

Documentnaam:
Werkwijze kostenverhaal		
Datum vaststelling: 24 oktober 2014
Contactpersoon:
Monique Pronk		

Documentnaam:
Parameter- en grondprijzenbrief
Datum vaststelling: 7 maart 2017 (jaarlijks vastgesteld door
college)
Contactpersoon:
Willem van der Putten / Albert Nap

Hoofdlijnen beleid:
Werkwijze inzake verhaal van gemeentelijke kosten, verbonden aan
de exploitatie van particuliere gronden.

Hoofdlijnen beleid:
Vaststellen financiële parameters grondexploitatie t.a.v.
kostenstijging, opbrengstenstijging en rentepercentages.
Vaststellen kaders en minimum grondprijzen per uitgiftecategorie.

Opsomming doelen:
• De wijze van kostenverhaal
• De exploitatiebijdrage
• Moment van betaling

Actueel:
Behouden

Opsomming doelen:		
In verband met de berekening van het vermogen van het
Grondbedrijf is het noodzakelijk in goed overleg met betrokken
partijen de hiervoor benodigde financiële uitgangspunten, oftewel
parameters, te benoemen. Aan de hand van die uitgangspunten
wordt door het vakteam Grondzaken (Grondbedrijf) van de sector
Stadsontwikkeling de actualisatie van de exploitaties opgesteld.
Dit is de basis voor de jaarrekening, prognose en de begroting.
In de prognose wordt onder andere een beeld gegeven van de
geraamde toekomstige resultaten van de lopende en op te starten
grondexploitatie-complexen.

Actueel:		
Behouden.
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8.7 Vastgoed en anti-kraak
Documentnaam:
Beleid anti-kraak
Datum vaststelling: 2011
Contactpersoon:
Linda Beekhof

Hoofdlijnen beleid:		
Indien een pand in afwachting van verkoop of sloop leegstaat en
verhuur niet gewenst is, wordt het pand in anti-kraak uitgegeven
aan een professionele leegstandsbeheerder. Er worden in principe
geen rechtstreekse bruikleenovereenkomsten afgesloten om
willekeur te voorkomen.

Opsomming doelen:		
Niet van toepassing

Actueel:		
Afstemming OZHZ over anti-kraak in panden met een niet –
woonbestemming.

Documentnaam:
Vastgoednota 2016-2018
Datum vaststelling: 10 mei 2016
Contactpersoon:
Linda Beekhof

Hoofdlijnen beleid:		
De gemeente Dordrecht is alleen verantwoordelijk voor het
accommoderen van beleidsdoelgroepen. Deze afweging wordt
gemaakt door de betreffende beleidsafdeling. Vakteam vastgoed
draagt zorg voor het daadwerkelijk accommoderen en vervult
de eigenaarsrol. Onderdeel hiervan is het sober en doelmatig
onderhouden van de panden (onderhoudsniveau 3, conform NEN
2767)
Het vastgoedbeleid van de gemeente gaat uit van het principe “nee
tenzij…”. Dit betekent dat een vraag alleen door de gemeente wordt
geaccommodeerd als er op de markt geen mogelijkheid bestaat.
Verhuur geschiedt in beginsel tegen een marktconforme, maar
tenminste kostendekkende, huurprijs.
De huidige portefeuille is niet optimaal. De gemeente is eigenaar
van een aantal objecten welke niet geschikt zijn voor het dienen van
een beleidsdoel. Derhalve wordt onderscheid gemaakt tussen de
kernportefeuille en de portefeuille af te stoten panden (dispositie).
Verkoop geschiedt volgens een vastgesteld protocol, waarbij na
de huurder de markt (tenminste) zes weken de gelegenheid krijgt
belangstelling te uiten.

Opsomming doelen:		
Binnen vijf jaar terug naar de kernportefeuille
De totale exploitatie van vakteam Vastgoed is kostendekkend, met
de ambitie bij te dragen aan de financien van de stad.
Het verduurzamen van de kernportefeuille met als doelstelling:
klimaatneutraal in 2050.

Actueel:		
• Energiescans kernportefeuille
• Implementeren gewijzigde wet- en regelgeving op beheer
portefeuille (Bouwbesluit)
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