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Voorgesteld besluit:

1. Een uitvoeringskrediet van € 21.591.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van
de realisatie van de hoofdinfrastructuur Westelijke Dordtse Oever en bijkomende
kosten en deze voor € 3.717.000,- te dekken vanuit de provinciale bijdrage
Westelijke Dordtse Oever en voorC 17.874.000,- uit de hiervoor gevormde
reserve Strategische Investeringen Westelijke Dordtse Oever;
2. de begroting te wijzigen conform bijgevoegd comptabiliteitsvoorstel met
nummer 218015.
Samenvatting

Op 28 juni 2017 heeft uw raad de bestemmingsplannen 'Dordtse Kil IV' en
'Rijksweg A16-N3' met raadsbesluiten 1860151 en 1860151-2 vastgesteld. Uit deze
raadsbesluiten vloeit voort dat het college nu overgaat tot aanleg van de
noodzakelijke hoofdinfrastructuur om Dordtse Kil IV en het gebied Westelijke Dordtse
Oever te ontsluiten. Voor deze hoofdinfrastructuur en bijkomende kosten vraagt het
college u een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 21.591.000,-, te dekken
uit de hiervoor verleende bijdrage van de provincie Zuid-Holland, totaal € 8 miljoen,
en uit de hiervoor gevormde reserve strategische investeringen Westelijke Dordtse
Oever. In 2012 en 2013 heeft het ministerie van Economische Zaken, eveneens voor
dit doel, via de centrale uitkering gemeentefonds, totaal € 17 miljoen beschikbaar
gesteld en is dit bedrag rechtstreeks aan deze reserve toegevoegd.
Inleiding

Dordrecht staat aan de vooravond van een forse verbetering van de ontsluiting van
het gebied Westelijke Dordtse Oever (hierna: WDO). Na jaren van voorbereiding
wordt in 2018 gestart met de realisatie van de hoofdinfrastructuur. Rijkswaterstaat
start dit jaar met de verbetering van het knooppunt A16-N3. Gelijktijdig met
Rijkswaterstaat realiseert de gemeente de hoofdinfrastructuur voor de ontsluiting van
Dordtse Kil IV.
Hiermee wordt een stevige impuls gegeven aan de bereikbaarheid van de bestaande
bedrijventerreinen in de WDO. Een gerealiseerde directe ontsluiting op de A16 is
tevens een harde randvoorwaarde om het terrein Dordtse Kil IV succesvol te kunnen
ontwikkelen.
Uw raad heeft met eerdere besluiten belangrijke kaders voor de uitvoering van het
voorgaande vastgesteld. Op 28 juni 2017 stelde uw raad het Chw-bestemmingsplan
Dordtse Kil IV vast1. Gelijktijdig is door uw raad het bestemmingsplan 'Rijksweg A16N3' vastgesteld. Op 26 september 2017 heeft uw raad aansluitend de bijgestelde
grondexploitatie voor Dordtse Kil IV vastgesteld2. In dit besluit heeft u reeds een
krediet van € 2 miljoen beschikbaar gesteld om de eerste termijnfactuur voor de
combivariant aan Rijkswaterstaat te kunnen voldoen.
1 RIS dossiernr. 1946374, besloten in de openbare vergadering van 28 juni 2017.
2 RIS dossiernr. 2014653, besloten in de openbare vergadering van 26 september 2017.
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De gemeente en Rijkswaterstaat hebben afspraken gemaakt over het meenemen van
nieuwe op- en afritten voor Dordtse Kil IV in het rijksproject A16-N3. Deze afspraken
zijn in 2014 vastgelegd in een realiseringsovereenkomst waar uw raad positief op
heeft besloten3. Rijkswaterstaat is conform deze overeenkomst in september 2017
gestart met de aanbesteding van het project A16-N3.
De hoofdinfrastructuur bestaat hoofdzakelijk uit twee onderdelen:
- infrastructuur die door Rijkswaterstaat wordt aangelegd, de zogenaamde
combivariant A16-N3, inclusief de parallelbaan A16 en de op- en afritten voor
Dordtse Kil IV (rijkswegen);
- infrastructuur die de gemeente zelf aanlegt in het gebied, zoals bijvoorbeeld het
doortrekken van de Aquamarijnweg (gemeentelijke wegen).
Conform de gemaakte financiële afspraken stuurt Rijkswaterstaat, na het behalen
van in de overeenkomst vastgelegde mijlpalen in de realisatie van het project A16N3, facturen naar de gemeente voor de overeengekomen financiële bijdragen.
In en rondom Dordtse Kil IV wordt noodzakelijke gemeentelijke infrastructuur
aangelegd om het gebied aan te kunnen sluiten op de A16. De eerste fase omvat
derhalve alleen het aanleggen van een basis wegenstructuur die noodzakelijk is om
de nieuwe- op en afritten te verbinden met Dordtse Kil IV (en Dordtse Kil III).
Voor deze noodzakelijke onderdelen wordt nu een uitvoeringskrediet aangevraagd.
Het pakket aan investeringen in de hoofdinfrastructuur maakt onderdeel uit van het
programma WDO, de vastgestelde programmabegroting en de business case voor de
WDO. Het uitvoeringskrediet voor de hoofdinfrastructuur valt binnen de eerder door
uw raad vastgestelde kaders op het gebied van budget, inhoud en planning.
Doelstelling

Het concrete doel van dit voorstel is het beschikbaar stellen van een
uitvoeringskrediet om te kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen aan
Rijkswaterstaat voor de realisatie van het project A16-N3 en om de aanleg van de
gemeentelijke hoofdinfrastructuur mogelijk te maken, teneinde bestaand WDO gebied
en Dordtse Kil IV optimaal te ontsluiten en te verbinden met de A16.
Argumenten

Er heeft reeds besluitvorming plaatsgevonden over het verbeteren van het
knooppunt A16-N3 en de ontwikkeling van Dordtse Kil IV. De doelstelling van deze
projecten, alsmede de contractuele, financiële en juridische-planologisch kaders zijn
door uw raad vastgesteld. Binnen deze kaders wordt nu een uitvoeringskrediet
gevraagd om in 2018, conform afspraken met onze WDO-partners, te kunnen starten
met de werkzaamheden.
Het benodigde budget voor de investering maakt deel uit van de businesscase WDO.
Er wordt nog steeds binnen de eerder vastgestelde budgettaire kaders gewerkt. Het
benodigde budget is aanwezig in de hiervoor gevormde reserve strategische
investeringen WDO en vanuit verleende subsidies. Het deel van de kosten van
infrastructuur dat aan Dordtse Kil IV is toe te rekenen, wordt conform het Besluit
begroting en verantwoording (BBV regelgeving) gedekt vanuit de grondexploitatie
Dordtse Kil IV, die reeds door uw raad is vastgesteld.

3 RIS dossiernr. 1324138, besloten in de openbare vergadering van 23 september 2014.
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In de paragraaf kosten en dekking is de totale investering en de verdeling over de
verschillende dekkingsbronnen nader toegelicht.
Rijkswaterstaat start medio 2018 met haar werkzaamheden en is vierde kwartaal
2020 gereed. De aanleg van de eerste fase van de gemeentelijke hoofdinfrastructuur
zorgt ervoor dat de nieuwe op- en afritten aansluiten op nieuwe en aangepaste
gemeentelijke wegen ter ontsluiting van Dordtse Kil IV. Dit betekent dat de
gemeentelijke hoofdinfrastructuur eveneens vierde kwartaal 2020 gereed moet zijn.
Concreet gaat het over de volgende werkzaamheden van Rijkswaterstaat: de
verbetering van het knooppunt A16/N3, de aanleg van de parallelstructuur A16 en de
aanleg van nieuwe op- en afritten ter ontsluiting van Dordtse Kil IV. Een onderdeel
van de werkzaamheden die Rijkswaterstaat uitvoert is het aanpassen van één van de
hellingbanen van het gemeentelijk fietsviaduct Amstelwijck. Dit is noodzakelijk om
ruimte te maken voor het verlengen van de afrit van de A16, die straks onder het
viaduct doorloopt.
De belangrijkste onderdelen van de gemeentelijke infrastructuur zijn het doortrekken
van de Aquamarijnweg vanaf Dordtse Kil III, tot aan een nieuw aan te leggen
rotonde, waar aangesloten wordt op de parallelstructuur A16. Alsmede het aanpassen
van de Rijkstraatweg en Beerpolderweg, inclusief een vrijliggend fietspad. De nieuwe
infrastructuur is volgens planning vierde kwartaal 2020 gereed om te worden
gebruikt, waarbij de planning wordt afgestemd met het opleveren van de nieuwe op
en afritten door Rijkwaterstaat. De werkzaamheden starten zo snel als mogelijk na de
uitspraak van de Raad van State die in mei of juni 2018 wordt verwacht.
In de volgende fase(n) wordt de resterende hoofdinfrastructuur aangelegd, zoals het
omvormen van de Rijksstraatweg in Dordtse Kil IV tot een fietspad, het verder
doortrekken van de Westelijke ontsluitingsweg over de Wieldrechtse Zeedijk en het
fietsviaduct over de A16 bij de Beerpolderweg. Dit viaduct wordt in 2020-2021
gerealiseerd, wanneer Rijkwaterstaat klaar is met de aanpassingen aan de A16 onder
dit viaduct. Tot die tijd wordt het ontwerp en uitvoering van het viaduct nog nader
uitgewerkt. U ontvangt voor de realisatie van het fietsviaduct te zijner tijd een
separaat kredietvoorstel. De volgende fase van de hoofdinfrastructuur, en overige
(bedrijfs)straten in Dordtse Kil IV, worden pas aangelegd wanneer dit op basis van de
daadwerkelijk ontwikkeling en uitgifte van Dordtse Kil IV noodzakelijk is. Het doel
hiervan is de initiële investering zo klein mogelijk te houden, tot wat minimaal
noodzakelijk is om Dordtse Kil IV te kunnen ontsluiten.
Kanttekeningen en risico's

Het belangrijkste risico voor nu is de uitspraak van de Raad van State over het
bestemmingsplan Dordtse Kil IV. Een positieve uitspraak van Raad van State is
randvoorwaarde voor het starten met de gemeentelijke werkzaamheden. De zaak is
momenteel in behandeling bij de Raad van State en wordt juridisch door ons
voorbereid (verweerschrift). De zitting is 22 maart 2018. De uitspraak is zes weken
later. De uitspraak kan eenmaal met zes weken worden verdaagd, zodat uiterlijk
medio juni 2018 een uitspraak wordt verwacht. Zowel Rijkwaterstaat als de
gemeente hebben verder reguliere projectrisico's ten aanzien van planning, techniek
en kosten. Deze worden door beide partijen continu bewaakt en beheersmaatregelen
zijn geformuleerd. De gemeentelijke risico's zijn eerder ook beschreven in de
grondexploitatie en zijn opgenomen in NARIS.

Pagina 3/7

Datum
Ons kenmerk

6 maart 2018
MO/2028037

Kosten en dekking

De hoofdinfrastructuur wordt aangelegd voor de ontsluiting van Dordtse Kil IV en
voor het gehele WDO-gebied. Dit laatste wordt in financiële zin aangemerkt als het
'bovenwijkse deel' van de (investering in) infrastructuur. Aan de hand van
verkeersmodellen is bepaald welk deel van de toekomstige verkeersbewegingen is
toe te wijzen aan Dordtse Kil IV en welk deel als 'bovenwijks' gezien kan worden. De
financiële uitwerking hiervan is conform het Besluit begroting en verantwoording
(BBV regelgeving) administratief verwerkt.
De totale investering in de infrastructuur bedraagt circa € 38,6 miljoen. In
september 2017 is hiervan al € 2 miljoen door uw raad gevoteerd
(raadsbesluit 1926088) omdat de eerste betaaltermijn van Rijkswaterstaat, conform
de realiseringsovereenkomst, in 2017 moest worden voldaan.
De provincie Zuid-Holland draagt in totaal € 8 miljoen bij aan de hoofdinfrastructuur,
zoals overeengekomen in de bestuurlijke overeenkomst WDO. De eerder genoemde
€ 2 miljoen is hieruit gedekt, waardoor voor de overige hoofdinfrastructuur nog
€ 6 miljoen dekking resteert vanuit de WDO-bijdrage van de provincie. Na aftrek van
de provinciale bijdrage resteert een investering van € 30,6 miljoen in infrastructuur,
die voor € 15,25 miljoen aan Dordtse Kil IV is toe te wijzen en derhalve is gedekt
vanuit de door uw raad vastgestelde grondexploitatie. Het 'bovenwijkse deel' van de
hoofdinfrastructuur (€ 15,34 miljoen) wordt gedekt uit de, eerder daarvoor in het
leven geroepen, reserve Strategische Investeringen WDO (reserve SI-WDO). In 2012
en 2013 heeft het ministerie van Economisch Zaken voor dit doel, via de centrale
uitkering gemeentefonds, in totaal € 17 miljoen beschikbaar gesteld en is dit bedrag
rechtstreeks aan de reserve SI-WDO toegevoegd.
In 2009 is met ondertekening van het (rijks)programma aansluitingen
overeengekomen dat de gemeente Dordrecht € 2 miljoen bijdraagt aan verbetering
van het knooppunt A16-N3. Conform deze overeenkomst is de bijdrage geïndexeerd
naar het huidige prijspeil en is de bijdrage berekend op € 2,3 miljoen4. De bijdrage
van € 2,3 miljoen is voor € 1,7 miljoen gedekt uit een in 2009 verleende
investeringssubsidie voor infrastructuur (Brede doeluitkering, BDU) van de provincie
Zuid-Holland, waardoor nog € 0,6 miljoen gedekt moet worden uit gemeentelijke
(WDO)middelen. Het inzetten van de subsidie en resterende dekking is verwerkt in
het voorliggende integrale kredietvoorstel.
De raad wordt gevraagd het resterend benodigd krediet voor het 'bovenwijkse deel'
van de hoofdinfrastructuur van € 21,6 miljoen beschikbaar te stellen en de begroting
te wijzigen, conform onderstaande specificatie:
- € 15,34 miljoen ten behoeve van hoofdinfra, te dekken uit de reserve SI-WDO;
- € 0,45 miljoen, ambtelijke kosten tot en met 2020, te dekken uit de reserve SIWDO;
- € 0,6 miljoen bijdrage van de gemeente aan knooppunt N3/A16 te dekken uit de
reserve SI-WDO;
- € 1,48 miljoen, bijdrage aan de grondexploitatie Dordtse Kil IV voor grondkosten
gerelateerd aan de infrastructuur, te dekken uit de reserve SI-WDO;
- € 3,72 miljoen ten behoeve van de hoofdinfra en knooppunt N3/A16 voor
respectievelijk € 2,02 miljoen en € 1,7 miljoen, te dekken provinciale subsidie.

4 RIS dossiernr.233846, besloten in de openbare vergadering van 3 november 2009.
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Het voorgaande past volledig binnen de businesscase WDO en de financiële kaders
die eerder door uw raad zijn vastgesteld. Voor nadere informatie met betrekking tot
de businesscase WDO verwijst het college u naar de projectbladen WDO. Het
gedeelte aan hoofdinfrastructuur van € 15,25 miljoen, en de bijbehorende provinciale
bijdrage van € 4 miljoen, die toe te rekenen zijn aan het 'complex' Dordtse Kil IV
maken onderdeel uit van de grondexploitatie en materieel vaste activa (MVA)
gronden deel II. Voor deze onderdelen wordt de begroting aangepast bij de prognose
van het grondbedrijf in de reguliere P&C cyclus. De complete financiële opstelling en
verloop reserve SI-WDO is - op hoofdlijnen - in onderstaande tabel samengevat.
Totaal investeringen t.b.v. infra 2017 - >2021

Dekkine
Grondexploitatie

Totaal
Voorbelasting
Aanleg hoofdwegen

Provincie ZH

Grondwerk

€ 700.790

Fietsroutes en bijbehorende kunstwerken
Bufferzones (Wieldrechtsezeedijk)

€4.172.407
€871.398
€7.598.502

Overig DK IV
Aanleg RWS Combivariant

€ 10.500.000

Totaal Infra Hoofdinfra
•/-gerealiseerde plankosten in 2017

€39.481.797
€ -892.305

Totaal Infra Hoofdinfra 2018 - 2021>

C 38.589.491

Ambtelijke kosten 2018 - 2021
Bijdrage aan RWS verkeersknoop NB - A16
Grondwaarde toegerekend aan de infra
Totale investering t.b.v. Hoold infra 2018 - >2021
In 2017 betaalde le termijn RWS (al krediet voor gevoteerd
Infra toerekenbaar aan complex DK IV (opgenomen in grondexploitatie)
Hoofdinfra in deze kredietaanvraag

C 15.251.958

€ 8.000.000

C 15.337.533

€ 1.698.288

€ 450.000
€ 601.712

C 15.251.958

C 9.698.288

€ 1.483.965
C 17.873.210

€ 450.000
€ 2.300.000
€ 1.483.965
€42.823.456
€ -2.000.000

€0

€-2.000.000

€0

€-19.232.888

€-15.251.958

€ -3.980.930

€0

C 21.590.568

€0

€ 3.717.358

C 17.873.210

Verloop Reserve SI-WDO
€ 20.000.000

C 15.000.000

10.000.000

€-

■■■ Investerin g gedekt vit SI

mmm Storting ARG conform besluit 1715917
——.Saldo Sl-WDOperl-1
Financiële bewaking en sturing

Om de budgetten te bewaken, en waar nodig bij te sturen, worden de financiële
administratie, de processen en de organisatie hierop ingericht. Over de voortgang
wordt u in de reguliere P&C cyclus door middel van de projectbladen actief
geïnformeerd en indien nodig via een separaat raadsvoorstel of raadsinformatiebrief.
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Areaaluitbreiding

De ontwikkeling van Dordtse Kil IV en de realisatie van nieuwe infrastructuur leidt tot
een areaaluitbreiding van wegen, water en groen in gemeentelijk beheer. Conform
afspraak worden de hiermee gemoeide beheerkosten vooraf in beeld gebracht en aan
uw raad gemeld, zodat de consequenties voor toekomstige begrotingen op het gebied
van beheerkosten duidelijk zijn.
Na realisatie van het volledige plan Dordtse Kil IV en alle nieuwe infrastructuur, zijn
de totale extra beheerkosten bij benadering € 437.000,- per jaar. Het grootste deel
daarvan bestaat uit onderhoudskosten van wegen, watergangen en verlichting.
Na realisatie van de hoofdinfrastructuur in 2020, zoals benoemd in dit voorstel, is
hiervan € 350.000,- benodigd in het jaar 2021 (na oplevering en einde
onderhoudstermijn). De hoofdinfrastructuur kent relatief gezien de grootste
beheerskosten. Dit bedrag wordt, geactualiseerd op basis van de feitelijke uitvoering,
in 2020 aangevraagd bij de kadernota voor 2021. Het resterende deel, met
beheerkosten van € 87.000,-, wordt naar verwachting in ongeveer 10 tot 15 jaar
daarna aangelegd, waarbij de toename van beheerkosten jaarlijks worden
aangevraagd, telkens bij kadernota op basis van de feitelijke voortgang van de
ontwikkeling.
Duurzaamheid

Duurzaamheid heeft een centrale plaats gekregen in de ontwikkeling van Dordtse
Kil IV en het programma WDO. In dit voorstel wordt kortheidshalve verwezen naar
het programma duurzaamheid WDO5 waarin dit is beschreven. De duurzame wijze
van aanleg van de hoofdinfrastructuur maakt voorts in belangrijke mate onderdeel uit
van de verkregen BREAAM certificering (Excellent, 4 sterren). Duurzaamheid is
daarmee geborgd.
Communicatie en inclusief beleid

In het kader van het programma WDO zijn diverse communicatielijnen ingericht om
belanghebbenden te informeren over de ontwikkelingen in het gebied. Deze lijnen
worden mede ingezet om belanghebbenden te informeren over de aard en planning
van de werkzaamheden aan de hoofdinfrastructuur. Zo zijn er reguliere overleggen
met bewoners van de Wieldrechtse Zeedijk, is er een platform WDO met de bedrijven
en heeft ook Rijkwaterstaat een eigen communicatielijn rondom de
werkzaamheden A16-N3 ingericht. Met de bewoners van de Wieldrechtse Zeedijk,
Willemsdorp en omgeving worden afspraken gemaakt over de werkzaamheden en het
minimaliseren van de daaraan gekoppelde hinder. Ook Rijkwaterstaat maakt
onderdeel van deze overlegstructuur.
Op overige mogelijke (verkeers)hinder van de werkzaamheden wordt in
samenwerking met en door Rijkwaterstaat georganiseerd. Het werken aan en rondom
snelwegen is gebonden aan strikte planningsregels om de verkeershinder te beperken
('minder hinder aanpak').
In de voorbereiding op de uitvoering wordt de communicatie verder geïntensiveerd
zodat belanghebbenden weten wanneer, waar en waarom wordt gewerkt. De
bereikbaarheid van de bedrijventerreinen en de stad tijdens de werkzaamheden is
hier nadrukkelijk onderdeel van. Hier worden door Rijkswaterstaat, in samenwerking
met de lokale en regionale partners, concrete plannen en maatregelen op ontwikkeld.

5 RIS dossiernr. 1654990, besloten in de openbare vergadering van 26 juni 2016.
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Dit gebeurt in samenhang met de bereikbaarheidsaanpak die wordt ontwikkeld voor
het groot onderhoud N3 en de andere grote projecten op de (snel)wegen in de regio.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

Rijkswaterstaat start medio 2018 de hoofdwerkzaamheden aan het project A16-N3.
Voorbereidende werkzaamheden vinden reeds plaats, zoals het verleggen van
leidingen en kappen van bomen. De aanbestedingsprocedure van Rijkwaterstaat loopt
en leidt volgens planning eind maart - begin april 2018 tot een definitieve gunning.
Rijkswaterstaat houdt vierde kwartaal 2020 aan als moment waarop de
werkzaamheden zijn afgerond.
De gemeentelijke hoofdinfrastructuur voor de ontsluiting van Dordtse Kil IV kent
dezelfde planning, zodat de nieuwe op- en afritten na oplevering aansluiten op het
gemeentelijke wegennet. De gemeentelijke werkzaamheden starten zo spoedig als
mogelijk na de uitspraak van de Raad van State, die mei of juni 2018 wordt
verwacht. De werkzaamheden in 2018 bestaan veelal uit aanbrengen van
voorbelasting, die één jaar moet liggen. In 2018 wordt de aanbesteding van het
civieltechnische werk voorbereid.
Bijlagen

- Ontwerp besluit;
met nummer 218015.
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