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Vaststellen wijziging (7e) op de Financiële verordening en intrekken Nota Grondbeleid 2009 (2119710)
De voorzitter: Beste mensen, allemaal heel hartelijk welkom. Als iedereen wil gaan zitten en vooral ook stil
wil worden. Hartelijk welkom bij de gecombineerde bijeenkomst van de commissie Bestuur en Middelen
en Fysiek. Het eerste onderwerp van deze agenda bespreken wij gezamenlijk, dat betreft vaststellen
wijziging op de Financiële verordening en intrekking Nota Grondbeleid. In eenvoudig Nederlands is dit
gewoon een nieuwe, een Nota Grondbeleid die wordt toegevoegd aan de Financiële verordening en we
hebben voorafgaande aan die bespreking een korte presentatie. Ook om de samenhang met het
agendapunt wat hierna, bij Bestuur en Middelen, aan de orde komt duidelijk te maken. En ook met name
voor de nieuwe commissieleden. En dan nadat we dat hebben aangehoord en daarna besproken, dan is er
gelegenheid om verder nog opmerkingen te maken bij de agenda, dan wel mededelingen te doen. Dus ik
wil dat op die manier starten, als dat uw goedkeuring kan wegdragen. Dan wil ik, denk ik dat ik de heer
Nap gelijk het woord mag geven. Klopt dat? Ja? Dan is het woord aan u.
De heer Nap: Ja? Dank u wel voorzitter. Ik zal mij eerst even voorstellen, mijn naam is Albert Nap. Ik werk
als strategisch adviseur bij het Grondbedrijf van de gemeente Dordrecht. Ik heb de eer om altijd namens
het college uw raad te mogen informeren over de activiteiten van het Grondbedrijf en daarmee ook het
grondbeleid. U heeft een nieuwe Nota Grondbeleid van het college ontvangen ter vaststelling en samen
met de griffie hebben wij een informatieve presentatie voor u samengesteld om ook mee te nemen in dit
onderwerp. Ik kan me voorstellen dat niet allen van u, ik zie heel veel nieuwe gezichten. Nou, dat zult u
ook wel vaker gehoord hebben van sprekers die voor u staan. Maar voor mij is het de eerste keer in deze
samenstelling. En ik vind het ook wel interessant om u te vragen: zijn er raadsleden onder u die bekend zijn
met dit onderwerp? Want dan kan ik ook een klein beetje mijn verhaal richten en aanpassen op de
bekendheid met, of misschien de onbekendheid met dit onderwerp. Zijn er raadsleden die bekend zijn met
dit onderwerp? Ik zie een, twee handen. Bekende gezichten. Nee. Oh. Ha, ha. Maar het merendeel, zoals ik
begrijp, dus niet. En dat is vaak zo denk ik met het onderwerp grondbeleid. Ik ga er gewoon doorheen. Ik
hoor net dat de voorzitter vraagt om een korte presentatie. Het is niet een heel kort verhaal, maar als u
zegt van nou, u kunt er wel wat sneller doorheen mijnheer Nap, dan hoor ik dat ook graag. Maar ik wil
voorkomen dat het voor u onduidelijk is, en ik hoop dat mijn verhaal dusdanig inspirerend is dat u ook
misschien wat langer naar mij kan luisteren en dat in ieder geval het onderwerp duidelijk is aan het eind
van deze avond. Oh, nou, ik laat mij niet remmen door de tijd.
De voorzitter: Ik wil even wel een procedurevoorstel doen. Dat als er zeg maar echt verduidelijkingsvragen
zijn, die mogen wat mij betreft tussendoor. Als iets niet begrepen wordt. Maar meer discussie-achtige
opmerkingen en vragen stel ik voor om even aan het einde te doen.
De heer Nap: Prima. Wat staat er nou op de agenda rondom het onderwerp grondbeleid? Natuurlijk de
actualisatie van de nota uit 2010. Nu een nota voor de periode tot en met 2022 en zoals de voorzitter ook
al aangaf, als onderdeel van de Financiële verordening. En dan wel de 7e wijziging daarop. Nou, wat is
belangrijk bij het grondbeleid? Dan gooi ik met allerlei termen en daar kom ik straks in het verloop van
mijn verhaal nog op terug. Maar een term als de structuurvisie, een ruimtelijke-ordeningsdocument wat
ook u als raad vaststelt, waarin het ruimtelijke-ordeningskader voor de gemeente Dordrecht wordt
vastgesteld, wat als kader dient voor het grondbeleid. En wat dat dan precies betekent, daar kom ik dan
straks nog op terug. Nou, ook al vanuit rijkswege is er natuurlijk het nodige aan wet- en regelgeving. Dat is
vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening. Die speelt een belangrijke rol bij het grondbeleid. Straks wordt
alles samengevat in de Omgevingswet. Daar heeft u als het goed is al het nodige over gehoord. En ook het
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grondbeleid maakt daar onderdeel van uit. En die wordt dan als Aanvullingswet grondeigendom onderdeel
gemaakt van die nieuwe Omgevingswet. Ik kom ook nog terug op de specifieke rol van het Grondbedrijf,
zoals dat dan vroeger heette. Tegenwoordig is dat, heten wij eigenlijk geen Grondbedrijf meer, maar heten
wij in de organisatie het vakteam Grondzaken. Maar wat we eigenlijk doen, is nog steeds hetzelfde. En de
term Grondbedrijf wordt nog wel gebruikt als de administratieve entiteit waar alle financiële zaken in
samenkomen, die te maken hebben met alle activiteiten rondom grondzaken. De Nota Grondbeleid is ook
belangrijk voor de begrotingsrechtmatigheid. Natuurlijk in samenhang met het besluit begroting en
verantwoording. Maar er zijn een aantal elementen waar u als raad zelf nog kaders kan stellen, buiten die
BBV-wet- en regelgeving om. In de vorige raad zijn daar kaders voor meegegeven. Die worden op dit
moment geïmplementeerd en wat er uit de nota natuurlijk ter controle zijn een aantal
beleidsuitgangspunten, zoals wij, zoals het college voorstelt aan u als raad om als kader te dienen bij de
ruimtelijke ordening. Ik noemde net al even het Grondbedrijf. Wat is dat dan? Nou, dat is het samenspel
van activiteiten met betrekking tot grondzaken. Heb ik het maar even genoemd, voor het gemak. In de
praktijk komt dat erop neer dat we heel veel projecten hebben. Projecten waar wij als gemeente eigenaar
zijn van gronden. En je gaat op een bepaalde manier met dat eigendom om. En dat is eigenlijk wat
grondbeleid inhoudt. Je hebt een term 'actief grondbeleid'. Zoals u allemaal heeft kunnen lezen in de nota.
Dat betekent zoveel als: je bent eigenaar van de grond. Je verwerft gronden als gemeente om in te zetten
bij gebiedsontwikkeling, om daarmee je ruimtelijke-ordeningsdoelstellingen te behalen. Die projecten
kennen natuurlijk allerlei financiële resultaten. En die worden verrekend met de reserve grondbedrijf.
Aansluitend aan het verhaal over de Nota Grondbeleid, wordt straks in de commissie Middelen de
prognose Grondbedrijf verder toegelicht. Nou, daarin staat het financiële resultaat wat al die activiteiten
behelst, wordt daarin toegelicht. En wat gewijzigd is ten opzichte van een aantal jaar geleden, de nieuwe
raadsleden hebben daar minder mee te maken. Maar raadsleden die al wat langer meegaan, die weten
nog dat ook alle activiteiten rondom erfpachtexploitaties, verhuringen, pachten die wij als gemeente
hebben, ook allemaal meewegen in de financiële positie van het Grondbedrijf. Bij Kadernota 2018 is dan
besloten om dat niet meer zo te laten zijn. Dat alleen nog de financiële resultaten van grondexploitaties,
van de projecten, worden verrekend met de reserve. En alle overige activiteiten die worden meegenomen
in het jaarlijkse exploitatieresultaat. Ik zie een vraag.
De voorzitter: De heer Van der Plas. U heeft het woord. Even via de microfoon, want dan kunnen mensen
thuis ook luisteren wat hier gebeurt.
De heer Van der Plas: De inkomsten van de grondexploitatie, die zijn, gaan niet meer naar het
Grondbedrijf. Wat was de reden om dat per 2018 te wijzigen?
De heer Nap: De reden was niet zozeer de grondexploitaties, maar de erfpachtexploitaties. Ja, dus de
grondexploitaties nog wel verrekenen met de reserve, maar de erfpachtexploitaties niet meer. Of het
resultaat daarvan. De reden daarvoor was ook een gesprek met de accountant dat het dusdanig zekere
inkomsten zijn, die de gemeente jaarlijks ontvangt, dat het eigenlijk gewoon moet worden gezien als een
onderdeel van je jaarlijkse exploitatieresultaat. En dat is ook voor het college ook gezien de financiële
situatie met rondom de begroting, de exploitatie, reden geweest om de raad voor te stellen die resultaten
niet meer mee te nemen bij het Grondbedrijf, maar gewoon in het jaarlijkse exploitatieresultaat te laten
landen. Nou, dat staat ook daaronder. Dus de exploitatieresultaten van gemeentelijk eigendom, zoals de
huren, de erfpachten, en allerlei beheerlasten die we hebben van gronden die wij in eigendom hebben. Die
worden dus niet meer verrekend met de reserve van het Grondbedrijf, maar worden verrekend in het
jaarlijkse exploitatieresultaat. En wat ik net al zei, wij zijn dus als organisatieonderdeel niet meer het
Grondbedrijf maar het vakteam Grondzaken. En voor uw informatie, dat vakteam Grondzaken bestaat dan
uit collega's die specialist zijn op het gebied van juridische zaken. Met name privaatrecht. Collega's die
specifiek verstand hebben van taxaties, het doen van verwervingen. Maar ook het verkopen van gronden.
Planeconomen, de collega's die verstand hebben van het opstellen van de berekeningen die ten grondslag
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liggen aan het financiële resultaat van de verschillende projecten. En beleidsadviseurs, zoals ik, die
verstand hebben van grondbeleid. En was is dan dat grondbeleid? Dat is, grondbeleid wordt dus ingezet
voor ruimtelijke-ordeningsdoelstellingen te behalen. Grondbeleid op zich is geen doel. Je zet het in om
andere doelstellingen die je als gemeente hebt, te kunnen bereiken. Je hebt daarbij zowel
publiekrechtelijke instrumenten als privaatrechtelijke instrumenten. En dat maakt het een beetje een
bijzondere entiteit binnen de gemeentelijke organisatie. Daar waar veel, natuurlijk, geënt is op
publiekrechtelijke situatie, kent het Grondbedrijf ook een rol als privaatrechtelijke partij in veel
samenwerkingen. En dat maakt het bijzonder. Of in ieder geval anders ten opzichte van heel veel andere
organisatieonderdelen. Dan met betrekking tot het publiekrecht, is weer die structuurvisie dus weer van
belang. Maar ook bestemmingsplannen, vergunningverlening, en dan zijn er nog een aantal specifieke
publiekrechtelijke instrumenten die er beschikbaar zijn voor het grondbeleid op het moment dat de
gemeente ervoor kiest om actief grondbeleid te voeren. Met andere woorden: om dus eigenaar te willen
worden van grondposities, ten behoeve van ontwikkeling van gebieden. En dat zijn dan middelen als
onteigening, of een Wet voorkeursrecht gemeenten, in het kader van de Wet ruimtelijke ordening, een
exploitatieplan. Nou, dat zijn allemaal termen die kan ik uitvoerig gaan toelichten, maar daar kom ik ook
later nog op terug. Allemaal instrumenten, om...
Mevrouw Klein-Hendriks: Mag ik een...?
De heer Nap: ...om te zorgen dat het eigendom wordt geborgd.
De voorzitter: Sorry, er is een vraag.
De heer Nap: Een vraag.
De voorzitter: U heeft het woord.
Mevrouw Klein-Hendriks: Dank u wel. Hij staat nog rood. Hoort daar ook een exploitatieverordening bij, of
heeft de gemeente geen exploitatieverordening? Dat was even een verduidelijkingsvraag.
De heer Nap: Ja, dan moet ik even heel goed nadenken. De, of de term exploitatieverordening in het kader
van de gebiedsontwikkeling nog actueel is. Dat was volgens mij in het verleden wel zo. Misschien dat,
volgens mij is dat niet meer zo. Dat was voorheen zo. Maar er gaat niet gelijk een belletje rinkelen bij mij.
In het kader van het privaatrecht, nou de rol die ik net schetste als privaatrechtelijke partij in
samenwerking met andere private partijen - dus met andere woorden: projectontwikkelaars - het sluiten
van overeenkomsten met die projectontwikkelaars, waarin je afspraken maakt over hoe je met elkaar
samenwerkt, hoe je omgaat met het verdelen van kosten. Ook wel: kostenverhaal genoemd. Met andere
woorden: kosten die wij als gemeente maken: hoe brengen wij die bij een derde partij in rekening op het
moment dat die profijt heeft van de activiteiten die wij als gemeente uitvoeren? Simpel gezegd. Een partij
komt bij ons en zegt: nou, wij willen wel ontwikkelen. Eventjes heel ouderwets geredeneerd: we hebben
een weiland. Dat doen we hier in Dordrecht niet meer, want we bouwen niet buiten de dijk. Maar voor het
voorbeeld wel even makkelijk. We willen daar huizen bouwen. Er is een bestemmingsplanwijziging voor
nodig. Want nu is het agrarisch en dat moet naar wonen. Dat betekent dat de grond een enorme
waardesprong maakt. Die projectontwikkelaar profiteert daarvan. Dat romen wij niet af als gemeente. Wat
wij wel doen, is de kosten die wij maken voor de wijziging van het bestemmingsplan, dus de
publiekrechtelijke procedure die daaraan vasthangt, de ambtelijke inzet die daarmee samenhangt,
eventueel aanleg van openbare infrastructuur en dergelijke, die wij als gemeente voor onze rekening
nemen. Die kosten, die leggen wij door aan de private partijen. En dat kan je dus in een
samenwerkingsovereenkomst met elkaar overeenkomen. En het aan- en verkopen van gronden en het
bouw- en woonrijp maken daarvan. Dat is wat de gemeente als privaatrechtelijke partij doet in de
gebiedsontwikkeling. Daarnet vertelde ik al even over die Aanvullingswet grondeigendom. De Nota
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Grondbeleid die is in principe proof zeg maar op die nieuwe Aanvullingswet. Er worden hele kleine
nuanceringen aangebracht op sommige punten. Op het moment dat die Omgevingswet echt zover is dat
die nieuwe Aanvullingswet daarin wordt opgenomen en de Omgevingswet wordt vastgesteld, wordt
opnieuw bekeken of dat nodig is, of de nota grondbeleid daarop moet worden aangepast. Maar de
verwachting is dat dat niet zo zal zijn. Om goede afwegingen te kunnen maken in het proces van
gebiedsontwikkeling, of de gemeente zich nu als actieve partij actief grondbeleid wil voeren, of passief
grondbeleid wil voeren, hebben we het grondbeleid ingedeeld in een drietal typen ontwikkelingen. Dat
maakt het voor het besluit gewoon makkelijker. Is een extra handvat. De Nota Grondbeleid gaat overigens
uit van een niet nee, tenzij-principe, met betrekking tot actief grondbeleid. We hebben dat ook eerder in
de auditcommissie besproken. En daar is ook duidelijk meegegeven aan het college van: wij willen als
Dordrecht niet een gemeente zijn waar we actief grondbeleid volledig uitsluiten. En er was op een gegeven
moment natuurlijk in tijden van de crisis, is enorm veel verlies geleden op het hebben van grondposities
door gemeenten. Werden in den lande werd ontzettend veel gezegd: nou, gemeenten zouden die rol niet
meer moeten, tot zich willen nemen. Alle risico's die daarmee samenhangen als ondernemer, die moetje
van je af houden. Dat betekent een passief grondbeleid. Dus je laat alles aan andere partijen over. Nou, dat
noemen we een zogenaamde derden-ontwikkeling. En dus een passief grondbeleid. Dat kan je
bijvoorbeeld terugzien bij projecten als Wilgenwende, Als Plan Tij. Dat zijn specifieke projecten die echt als
in dat type gekenmerkt kunnen worden. Een projectontwikkelaar doet daar eigenlijk alles. Op het Plan Tij
was destijds een prijsvraag. En de gemeente trekt zich terug en beperkt zich tot het sturen met behulp van
haar publiekrechtelijk instrumentarium. Dus het bestemmingsplan. Daarin wordt vastgelegd wat wel en
niet mag op het gebied van ruimtelijke ordening. Je zou ook kunnen zeggen van nou, er zijn wel
argumenten waarom wij als gemeente meer dan alleen maar via ons publiekrechtelijk instrumentarium
zouden willen sturen op die ontwikkeling, want wij vinden dat de ontwikkeling van een bepaald strategisch
niveau is, dus op een bepaalde manier zo bijdraagt aan onze doelen, dat die doelen misschien wel niet
gehaald zouden worden als we het alleen aan de markt overlaten. Nou, u kunt zich voorstellen: dat zijn
misschien situaties waarin projecten zeer complex zijn, financieel niet haalbaar, grote risico's met zich
meebrengen. Nou we hebben die ontwikkelingen geschetst als strategische ontwikkelprioriteit. Met
andere woorden: er is een bepaald belang voor de gemeente om daar toch een ontwikkeling van de grond
te krijgen, zonder dat de markt dat op gaat pakken. Dat betekent dat als je daar niet zelf eigenaar bent van
die grondposities, en je kan de marktpartijen ook niet verleiden om daar actief te worden, dat je ervoor
zou kunnen kiezen om die locaties zelf te verwerven. Dat dat niet automatisch betekent dat er dan wel wat
gebeurt, dat lijkt, of dat lijkt me logisch. Maar dat is het niet altijd. Men denkt vaak, op het moment dat we
eigenaar zijn van locaties, dat dan opeens ook een ontwikkeling van de grond komt. Dat is natuurlijk niet
zo. Vaak brengt dat ook financiële vragen met zich mee. Sorry?
Mevrouw...:'...'
De heer Nap: Nou, dat is, dat wordt wel vaak gedacht inderdaad. Als je maar eigenaar bent, dan kan je
sturen. Maar de grond moet natuurlijk wel gekocht worden. En ontwikkeld gaan worden. Dus je moet ook
dan zorgen voor goede randvoorwaarden. Je, vaak gaat dan de kost ook voor de baat uit. Moet er nog veel
geïnvesteerd worden om gronden bouw- en woonrijp te maken, zodat ontwikkelaars daarmee aan de slag
kunnen gaan. En dan zijn er nog locaties waar je zou kunnen zeggen van: daar investeert de gemeente
bewust op risico, zodat daar, nou ja winst is natuurlijk een vreemd woord in de context van een overheid,
maar waar wel een verwacht positief resultaat uit voortvloeit, waarbij natuurlijk dat positieve resultaat
bijdraagt aan misschien verliesgevende resultaten uit die projecten van zo'n locatie op een strategisch
ontwikkelprioriteit. En daarom hebben we die locaties vereveningslocaties genoemd. Als je kijkt naar de
huidige portefeuille van het Grondbedrijf, dan zie je daar kleinere locaties die voorheen andere functies
hebben gehad, die we misschien niet altijd strategisch hebben aangekocht, heel bewust. Dat waren
bijvoorbeeld oude schoolgebouwen die nu hun functie hebben verloren. Die nu afgeschreven zijn. En waar
we dus door middel van herontwikkeling en wijziging van het bestemmingsplan zelf als gemeente
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profiteren van die bestemmingsplanwijziging, waarde aan de grond toevoegen en de grond op de markt
brengen. En daar vloeit dan een klein plusje uit voort. Nou, in de nota is dat allemaal vertaald naar een
aantal beleidsuitgangspunten. Veel van de punten heb ik al aan de orde gehad. Dus ik ga daar ook niet al te
lang bij stil staan. Wat ik nog wel wil noemen, is het onderste punt: het verschil tussen een
grondexploitatieproject en een investeringsproject. We kijken aan de voorkant van een project scherp of
het nu een grondexploitatie is of een investeringsproject. Dat betekent: worden de kosten en de baten die
met dat project samenhangen, nu verrekend met die reserve ja of te nee? Dat deed de gemeente
Dordrecht al. Vorig jaar is er een nieuwe Wet besluit begroting en verordening aangenomen. Daar wordt
het nog eens een keer kritischer wordt daarnaar gekeken. Dat niet allerlei kosten die eigenlijk niet bij een
grondexploitatie thuishoren, toch in zo'n grondexploitatie worden gestopt. Als je terugkijkt naar het
verleden, was het natuurlijk wel makkelijk. Want dan ging de gemeente agrarische grond ontwikkelen.
Daar kwamen enorme plussen uit voort. Dus was het heel aantrekkelijk om heel veel kosten die de
gemeente had, die misschien indirect wel iets te maken hadden met die grondexploitatie, in die exploitatie
te stoppen. Nou, dat mag ook gewoon niet meer. Maar om het zuiver te houden, zijn we daar ook vanuit,
is het college ook geen voorstander van. En daarom wordt die scheiding specifiek gemaakt. En een
investeringsproject is een project waarbij geen gronden worden vervaardigd. Dus waar geen bewerkingen
plaatsvinden aan de grond. Met andere woorden: er wordt niet gesloopt, er wordt niet gesaneerd, er
wordt niet woonrijp gemaakt. Dus er worden geen aansluitingen voor riolering et cetera aangebracht op
kosten van de gemeente. Als een dergelijke ontwikkeling plaatsvindt en er is vastgoed of grond of
eigendom van de gemeente mee gemoeid, dan wordt het gewoon in bestaande staat verkocht en loopt
het vaak via de portefeuille van het vastgoedbedrijf. Dus niet van het Grondbedrijf, maar van het
vastgoedbedrijf. Nou, net heb ik die verschillende typologieën van het grondbeleid geschetst. De derde
ontwikkeling, de strategische ontwikkelprioriteit en de vereveningslocatie. Om de komen tot die keuzes
van: welk type grondbeleid wil de gemeente daar nu in voeren, stelt de gemeente een ontwikkelstrategie
op. Nou, daar zijn al deze elementen zijn daarbij van belang. Ga ik ook niet allemaal nader benoemen. De
gemeente is verplicht, op het moment dat zij samenwerkt met derde partijen, om het zogenaamde
kostenverhaal vooraf te verzekeren. En vooraf heeft betrekking op vaststelling van het bestemmingsplan.
Ik vertelde net dat de waarde van de grond een waardespong maakt op het moment dat de wijziging van
agrarisch naar wonen gaat. Nou, kunt u zich voorstellen. Op een agrarisch perceel waar je alleen spruitjes
kan telen, dat is een stuk minder waard dan eenzelfde perceel waar je opeens huizen op mag bouwen, die
je voor veel geld kan verkopen. Die waardesprong die romen we dus niet af, maar alle kosten die we
daaromheen maken wel. En wij zijn verplicht zelfs om daarover dus afspraken te maken met partijen die
daar baat bij hebben. Het college heeft gezegd: wij geven er de voorkeur aan om dat vooraf met de
marktpartijen overeen te komen. Dus door middel van zo'n privaatrechtelijke overeenkomst. Gewoon ene
samenwerkingsovereenkomst. Een contract, zoals je dat altijd sluit als je iets koopt. De wetgever heeft
bepaald dat op het moment datje dat niet lukt, datje dan een zogenaamd exploitatieplan moet
vaststellen. Dat exploitatieplan, dat noemde ik net ook al, dat was een publiekrechtelijk instrument. Dus
een wettelijk bepaald instrument, waarbij je die kostenverdeling volgens een wetmatig regeltje zeg maar,
precies kan indelen. Van die betaalt zoveel, want die heeft zoveel profijt van een bepaalde ontwikkeling.
Die betaalt zoveel en die betaalt zoveel. Nou, dat is in theorie een heel goed instrument en een goede stok
achter de deur om partijen die zich niet willen committeren aan het betalen van kosten die de gemeente
maakt, tot betalen te verplichten. Al is het wel een vrij complex middel en tijdrovend et cetera. Dus wij, het
college heeft gezegd: nee, wij geven altijd de voorkeur aan een privaatrechtelijke overeenkomst met die
marktpartijen. Dus er wordt ook sterk op gestuurd, dat er niet bestemmingsplannen uw kant op komen,
ter vaststelling, voordat daar een overeenkomst over is gesloten met de partijen die daar baat bij hebben.
Dat kan een samenwerkingsovereenkomst zijn, op het moment dat wij ook actief in de ontwikkeling
participeren. Dat kan ook een zogenaamde kostenverhaalsovereenkomst zijn op het moment dat er alleen
een derde partij is die daar baat bij heeft. De inzet van andere publiekrechtelijke instrumenten heb ik al
benoemd.
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De voorzitter: Ook met het oog op de klok. Ik weet niet hoeveel sheets er nog precies komen, maar
misschien is het goed om wel enige vaart te hanteren.
De heer Nap: Volgens mij ben ik aardig op weg. Er komt straks nog een kleine overzichtje van de
portefeuille. En we gaan nu ook kopen. Dus dat begint al. En daarna gaan we uitgeven, dus dan is het
proces alweer ten einde, zeg maar. Nou, wat daar staat. De raad geeft de kaders mee aan het college door
middel van het grondbeleid. Nou, het grondbeleid is in Dordrecht vrij ruim geformuleerd. Dat beperkt dus
niet tot het niet doen van aankopen. En op het moment dat er aankopen worden gedaan, dan is natuurlijk
de begroting daarvoor kaderstellend en is het een mandaat aan volgens de nieuwe organisatie, de
clustermanager Stad, om die aankopen ook daadwerkelijk te doen. Natuurlijk binnen de door de raad
gesteld kaders. Zoals ik net al aangaf. Keuze die daarin worden gemaakt door het college, die worden
gedaan op basis van een zogenaamd grondbeleidsteam. Het kan best zijn dat in tijden van wat nu ook weer
een beetje aan de hand is, dat de economie die gaat enorm, die floreert. Er komen locaties op de markt,
misschien wel specifieke doelen van de gemeente die afhangen van het wel of niet doorgaan van bepaalde
ontwikkelingen. Dan kan het noodzakelijk zijn dat op korte termijn een aankoop wordt gedaan. Nou, daar
adviseert dan het grondbeleidsteam over, om een zogenaamde strategische aankoop te doen. Op het
moment dat we eigenaar zijn van de grond, moet die natuurlijk ook weer een keer verkocht worden. Dat
verkopen dat is ook een bevoegdheid van het college en dat gebeurt op basis van het taxatieprotocol, zoals
door het college is vastgesteld en wat als bijlage bij deze nota zit. Wat daarbij belangrijk is, is dat het
gebeurt door middel van een marktconforme prijs en selectie van marktpartijen. Natuurlijk, afspraken die
al lopend zijn, daar wordt sterk op gestuurd dat die ook nagekomen worden. En mogelijkheden van
uitgifte, daar wordt in principe niets uitgesloten. Dus zowel verkoop als uitgifte in huur, als uitgifte in
erfpacht behoren tot de mogelijkheden. Natuurlijk zijn we dan als gemeente van oudsher zeer actief
geweest en moet daar natuurlijk op beheerd worden. Nou, dat beheer is op de volgende manier
georganiseerd. En op het moment dat daar sprake is van een periode langer dan 5 jaar, wordt dat niet via
het Grondbedrijf beheerd, maar wordt dat via de financiële administratie van het vastgoedbedrijf beheerd.
Dit zal ik allemaal niet herhalen, want volgens mij bent u uitgebreid bijgesproken over de hele P&C-cyclus,
al eerder deze avond. Dus dat laat ik maar even achterwege. En daar komen we misschien straks in Bestuur
en Middelen ook nog op terug bij de prognose. Dan gaan we over naar de uitvoering, komen we steeds
dichterbij wat we daadwerkelijk gewoon in de dagelijkse praktijk doen, en dat is het uitvoeren van die
projecten. En dat noemen we dan grondexploitaties en volgens de BBV noemen we dat dan bouwgronden
in exploitatie. Zo klinkt dat mooi en zo noemt de accountant dat ook en zo staan ze ook op de balans.
Daarnaast hebben we projecten waar u nog geen besluit over hebt genomen, maar waar wel al activiteiten
voor worden verricht om die in de toekomst te gaan ontwikkelen. U heeft daar wel
voorbereidingskredieten voor vastgesteld. Dat noemen we projecten in voorbereiding. Of zoals die dan op
de balans heten: immaterieel vast actief. Daarnaast hebben wij als gemeente Dordrecht veel gronden in
strategische voorraad en die moeten beheerd worden en die staan als materieel vast actief op de balans.
Hele kleine lettertjes. Ik ga ze allemaal niet opnoemen, u krijgt ongetwijfeld...
De voorzitter: Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger: Ja, dank u wel. Ook al moet het allemaal snel. In het stuk las ik dus ook, het ging over de
richtlijnen van gronduitgifte, over de nieuwe exploitaties worden wel al voorgelegd aan de raad, terwijl
gevolgen financieel, positief of negatief, nog niet duidelijk zijn, nog niet verwerkt zijn. Bijvoorbeeld de Laan
der Verenigde Naties, Blekersdijk, Oranjepark. Is dat wat u met het laatste bedoelde? Over die projecten in
voorbereiding?
De heer Nap: Klopt, ja.
Mevrouw Kruger: Oké.
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De heer Nap: Dat zijn de projecten in voorbereiding. Dat worden, die kosten moeten wel gemaakt worden.
Mevrouw Kruger: Ja.
De heer Nap: Ander gebeurt er gewoon helemaal niks. Dus u wordt geïnformeerd over een mogelijk
verwacht resultaat van een dergelijke ontwikkeling. Er wordt gevraagd om die kosten in de begroting op te
nemen. Wat er feitelijk gebeurt, is dat die kosten worden geactiveerd op de balans. Dat vormt een
bepaalde boekwaarde en die boekwaarde wordt later ingebracht in de ontwikkeling. En daar rolt dan een
resultaat uit. Plus of min.
Mevrouw Kruger: Ja.
De heer Nap: Ze worden eigenlijk even tijdelijk geparkeerd, zo moet u het zien. De presentatie is straks
denk ik gewoon openbaar beschikbaar en dit is een overzicht van de projectenportefeuille. Alleen even om
aan te geven dat er behoorlijk wat projecten zijn in Dordrecht. Veel projecten op het gebied van
woningbouw, maar ook bedrijventerreinenontwikkelingen en locaties waar zowel wonen, werken als
detailhandel met elkaar worden gecombineerd. Hier ook een groot aantal projecten die dus in
voorbereiding zijn. Vaak hebben die projecten een relatie met de strategische grondvoorraad. Logisch, u
bent eigenaar van veel gronden in de gemeente en die liggen te liggen om het zo maar te zeggen. Soms is
ervoor gekozen om die gronden alleen te beheren en te bewaren voor een mogelijke inzet in de toekomst
en anders zijn daar zeer actieve voorbereidingen voor en daarvoor heeft u voorbereidingskredieten
beschikbaar gesteld. Dit is nog even een kaartje waarin de verschillende projecten zijn ingetekend, gewoon
met wat vlekken. Wat u vooral ziet, zijn wat grotere ontwikkelingen. Natuurlijk onderin, Dordtse Kil IV.
Wilgenwende, Amstelwijck. Maar ook veel grondbezit in het voormalige Wilturapark, veel grondbezit in de
voormalige Zuidpolder. Grote ontwikkelingen, Grondijspark, Leerpark. Maar wat u vooral ook ziet, zijn heel
veel kleine stipjes. En dat zijn vooral de ontwikkelingen van de laatste jaren. Dus die grote vlekken, dat zijn
de ontwikkelingen van voorheen, om het zo maar eens te zeggen. De gemeente voerde een zeer actief
grondbeleid. Weilanden werden omgevormd tot een andere functie. Dordtse Kil IV is eigenlijk een van de
laatste ontwikkelingen die daar nu in actief wordt uitgevoerd. En verder ziet u dat er de laatste jaren geen
grootschalige investeringen gedaan zijn door gemeenten op het verwerven van gronden, en dat de
ontwikkelingen die nu plaatsvinden, vooral betrekking hebben op wijziging van bijvoorbeeld oude
schoolgebouwen of sportlocaties. Nou, waar doen we het nou eigenlijk allemaal voor? We doen het
natuurlijk niet om dat hele verhaal van financiën en dergelijke, dat is allemaal randvoorwaardelijk, maar
we doen het uiteindelijk om een programma te realiseren in de stad. U kent allemaal de groeiopgaven die
de gemeente Dordrecht graag nastreeft en daar horen getallen bij en de huidige projectenvoorraad levert
dit programma daar aan. En dan zijn we bijna bij het eind, want dan ga ik over naar de financiën. Bruggetje
naar de prognose voor het Grondbedrijf. Wat is nou zo'n grondexploitatie? Eigenlijk is dat niet veel meer
dan gewoon een meerjarenbegroting. Een grondexploitatie duurt een aantal jaar. Normaal gesproken kijkt
de gemeente jaar op jaar op jaar naar haar exploitatie. In de grondexploitatie wordt er gekeken naar: hoe
lang duurt het voordat we uiteindelijk van een stuk grond met misschien een opstal erop, gekomen zijn tot
de daadwerkelijke verkoop? Want dat is het uiteindelijke doel van het grondbedrijf. Verkopen van de
grond. Daar gaat soms een jaar overheen, soms twee jaar. Maar soms ook tien jaar. Soms ook twintig jaar.
Of langer. Nou, het is interessant, en ook nodig, om te weten van: hoe verloopt in de tijd dat hele kostenen opbrengstenprofiel? Nou, en dat laatje eigenlijk zien in een grondexploitatie. Als je dat allemaal bij
elkaar optelt, al die resultaten van die verschillende projecten, dan resulteert dat in een bepaald bedrag.
En dat bedrag dat noemen wij de vermogenspositie van het grondbedrijf. Nou, daar staat een bedrag van
26 miljoen. Nou, dan zegt u: ja, leuk. 26 miljoen klinkt als een hoop geld. Maar wat is dat dan? Die 26
miljoen, dat is een opsomming van een drietal grootheden. Dat maakt het eigenlijk het meest
overzichtelijk. Natuurlijk zit er heel veel onder, maar dat vergt veel te veel tijd om dat uit te gaan leggen.
En dat is ook niet nodig volgens mij, om de grote lijn te begrijpen. Het grondbedrijf heeft een reserve. Daar
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begon ik mijn verhaal mee. Daar worden alle plussen en minnen van de projecten mee verrekend. Die
reserve kent op dit moment een stand van 690.000 euro. Dat is niet veel, kan ik vertellen. Want de reserve
Grondbedrijf die zou idealiter - en daar kom ik straks nog op terug bij het weerstandsvermogen - een
omvang moeten kennen van rond de 10 miljoen. Dan zitten daar de resultaten van de projecten in. Alle
actieve projecten die we doen. Waarbij alle tekorten die in die projecten ook al afgedekt zijn. Dus dat is
heel voorzichtig. Dat is ook wettelijk voorgeschreven. U moet als gemeente projecten die een tekort
kennen, van tevoren voorzien van een zogenaamde verliesvoorziening. Dus op het moment dat we
verwachten dat over 10 jaar, sluit het project zich af met een tekort van 10 miljoen, dan moet u nu al
eventjes voor het gemak gezegd, een zakje met geld van 10 miljoen opzij zetten, zodat dan dat tekort
afgedekt is. Dat betekent dat zo'n project dus altijd op nul staat. Daarnaast kent de uitvoering van
projecten natuurlijk heel veel risico's. Die risico's zijn op dit moment ingeschat op 35 miljoen. Nou, als u die
drie grootheden bij elkaar optelt, of die eerste twee grootheden bij elkaar optelt, dus de 69...0,69 miljoen
plus die 60 miljoen, minus die risico's, dan geeft dat een resultaat van 26 miljoen. Dat betekent dus zoveel
als dat in de huidige portefeuille van het Grondbedrijf, er verwacht wordt dat na ontwikkeling van alle
gronden die we nu in bezit hebben, er een positief resultaat overblijft. Nou, zult u zeggen. Dat is heel mooi.
Want dat kunnen we dan inzetten om alle andere doelen die we hebben als gemeente, te realiseren. Nu
zei ik net ook al dat die projecten soms een enorme lange looptijd kennen. Soms 5 jaar, soms 10 jaar. Soms
20 of 30 jaar. Nou, neem Dordtse Kil IV als voorbeeld. En veel van die winsten, van die 60 miljoen, die
zitten niet morgen, niet overmorgen, maar die zitten natuurlijk aan het eind van die looptijd van die
projecten. En natuurlijk ook nog eens een keer van die projecten met zo'n enorme lange looptijd van tot 30
jaar. Dus u heeft wel een aandachtspunt als het over de korte termijn gaat. En dat korte termijn, die korte
termijn die wordt uitgedrukt in het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen speelt een belangrijke
rol bij de jaarrekening en de begroting. U wordt daar binnenkort ook over geïnformeerd. En de raad heeft
het college opgelegd om die, om dat weerstandsvermogen rond de 1 te houden. Dat betekent een gelijke
verhouding van risico's en reserves. Nou, 690.000 en 35 miljoen als verhouding van de reserves en risico's,
dat gaat een beetje scheef. Nu zijn we gelukkig gewoon op de lange termijn, of op de korte termijn zitten
niet al die 35 miljoen aan risico's...
De voorzitter: De heer Buck heeft een vraag.
De heer Nap: Ja.
De heer De Buck: Een korte vraag. Ik begrijp dus dat die resultaten en die risico's te maken hebben met
verwachtingen, van wat in de toekomst kan gebeuren. Ga je dan ook uit van bijvoorbeeld een bepaalde
rentestand, die er in de loop van de jaren is?
De heer Nap: Jazeker. Ja, dat zit in het verhaal van de prognose Grondbedrijf.
De heer De Buck; Ja.
De heer Nap: Ik weet niet of u die straks komt bijwonen, of u nu van de commissie Middelen bent of van
de commissie Fysiek, maar.
De heer De Buck: Van Fysiek, ja.
De heer Nap: Ik zou blijven zitten, maar...
De heer De Buck: Ja.
De heer Nap: Ja, maar de rente speelt daar zeker een belangrijke rol bij, al is dat op dit moment natuurlijk
een beetje ja, is dat effect minimaal om het zo maar te zeggen, omdat de rente is zo laag. En de
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verwachting is dat het ook op de langere termijn nog wel laag blijft. Maar wat we wel in de berekening
hebben meegenomen, is dat dat zich normaliseert naar een langjarig gemiddelde. Dus daar zitten we
relatief voorzichtig in, maar de rente speelt een hele belangrijke rol.
De heer De Buck: Ja. Als zo'n rente fluctueert, dan verandert dit plaatje ook.
De heer Nap: Ja. Absoluut.
De heer De Buck: Helder.
De heer Nap: Met betrekking tot de...
De heer Van Leeuwen: Voorzitter? Zou ik nog een vraag mogen stellen?
De voorzitter: Zeker, ik zat gebiologeerd naar het scherm te kijken. U snapt... De heer Van Leeuwen. U
heeft het woord.
De heer Van Leeuwen: Ja, dank u wel. Het gaat even om de grondexploitatie. De prognose. Ik zie inderdaad
dat er een verliesvoorziening is getroffen in tweeduizend... Nee, ik zal het beter zeggen, de
verliesvoorziening in 2017 was 54,08 miljoen. Hij is met bijna 9 miljoen gestegen tot 62,85 miljoen in de
loop van één jaar. Persoonlijk schrik ik daar nogal van, dat er 9 miljoen is bijgestort zeg maar in de
verliesvoorziening. Kunt u daar iets over zeggen? En kunt u ook iets zeggen over de toekomst, of we dit
nog een keer kunnen verwachten, een dergelijke extra dotatie aan de verliesvoorziening?
De heer Nap: Ik kan wel aangeven wat de technische oorzaak is van de extra dotatie. Het verloop van de
verliesvoorziening is volledig afhankelijk van het verloop van de verschillende projecten. In dit geval zijn er
een twee- tot drietal projecten geweest, Stadswerven, Leerpark, als grootste belangrijkste projecten met
effect hierop, waar er besluiten zijn genomen om extra kosten te maken, om bepaalde doelen te
realiseren. Bij stadswerven noem ik een voorbeeld als het realiseren van de brug. De kosten die landen in
het project, in de grondexploitatie. En die geven een aanvullend resultaat, in dit geval een aanvullend
negatief resultaat en daardoor een ophoging van de verliesvoorziening.
De voorzitter: Mijnheer Van Leeuwen.
De heer Van Leeuwen: Zijn er wat betreft de toekomst ook mogelijke risico's in beeld, waarvan u zegt van
nou: er zou ook een hogere of een extra dotatie moeten gaan plaatsvinden?
De heer Nap: Nou, dat zijn de 35 miljoen. Die daar is gekwantificeerd. Dat, die zijn gekwantificeerd als de
risico's. En de vraag is natuurlijk altijd met risico's: doen ze zich voor, ja ofte nee? Dat is het hele proces
waar wij als Grondbedrijf op sturen, op adviseren. Wij monitoren dat dagelijks. Dat is ons werk, om het zo
maar te zeggen. Maar je weet het niet. En op het moment dat dat aan de orde is, dan komt het college
daar natuurlijk zo snel mogelijk op terug.
De heer Van Leeuwen: Het is natuurlijk een beetje moeilijk om koffiedik, of hoe noem je dat? In de
toekomst te kijken, maar zijn er bepaalde projecten waarvan u zegt van nou: daar zou mogelijk een risico
in kunnen zitten? Laat ik het even zo stellen. Laatste vraag hierover.
De heer Nap: Ja, dat zijn, dat is de 35 miljoen. Ja. Dat is die 35 miljoen is direct gerelateerd aan de
ontwikkeling van de projecten. Laatste opmerking over de financiën. Ik noemde net even de verhouding
tussen de 690.000 en de 35 miljoen. Nou, die gaat zeer scheef. Die 35 miljoen heeft wel betrekking op ook
de volledige looptijd van al de projecten. Als Dordrecht hebben we gezegd: nou, dat is gaat wat ver om nu
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al geld te reserveren voor risico's die zich misschien over 30 jaar voordoen. Dus, en dat is niet alleen aan
het Grondbedrijf gekoppeld, maar dat geldt voor de hele gemeente, we kijken drie jaar vooruit. Dus we
kijken naar welke risico's kunnen zich binnen drie jaar voordoen. En daarvoor gaan we, in onze reserves,
geld opzij zetten. En wat we doen is: we kijken op concernniveau, gezamenlijk met de reserve stad, en de
reserve Grondbedrijf en de reserve, en de risico's van het Grondbedrijf. Maar ook die overige risico's van
Dordrecht, is die verhouding in orde. En dat is die 1.0 die verhouding. En die is 1.0. Dus wat dat betreft is
dat relatief voorzichtig, om het zo maar te zeggen. Wat niet wegneemt natuurlijk, dat we wel voor een
aantal belangrijke opgaven staan en dat is de groeiopgave waar ik net al naar verwees. De makkelijke
ontwikkelingen, zoals we die in het verleden hebben gekend, die zijn er niet meer, eigenlijk. We kennen
vooral complexe opgaven. Kijk naar de ontwikkelingen van deze Spuiboulevard. Kijk naar de hele
Spoorzone. Kijk naar bijvoorbeeld Amstelwijck. Allemaal ontwikkelingen die complex zijn en risico's met
zich meedragen. Wat dit ook aangeeft, is dat er eigenlijk binnen de portefeuille van het Grondbedrijf dus
weinig ruimte is om die nieuwe projecten in de portefeuille onder te brengen. Een aantal jaar geleden
heeft de raad toen ook al gezegd van nou: als er ontwikkelingen zijn, die wij van strategische aard
beschouwen en die kennen een tekort, dan willen wij dat tekort nog explicieter aan de voorkant met
elkaar delen, om te kijken van: hoe gaan wij dat tekort dan dekken? Het is niet vanzelfsprekend dat dat uit
de reserve van het Grondbedrijf komt, want ja, daar zit maar 690.000 euro in. Dus u zult zich bewust
moeten zijn van het feit dat er elders binnen de gemeentelijke financiën middelen beschikbaar moeten
worden gesteld om die ontwikkelingen mogelijk te maken. Dat is wat ik u wilde meegeven voor het
grondbeleid.
De heer: Joost, mag ik misschien een vraag?
De voorzitter: Ja. De heer De Heer heeft de volgende vraag.
De heer De Heer: Een verduidelijkende vraag over de reserves. Dat is heel erg weinig, zoals we zagen.
690.000. Die is vaak bedoeld voor bovenwijkse voorzieningen. Hoe gaat dat in de toekomst eruit zien, op
het moment dat marktpartijen dan worden ingezet om grond te ontwikkelen? Wordt daar ook apart dan
aandacht aan besteed, dat die bovenwijkse voorzieningen ook ontwikkeld worden? Om het zo maar eens
even te zeggen. Of moet het budget toenemen zodat de gemeente dat steeds moet blijven doen?
De heer Nap: In dit geval is de reserve Grondbedrijf niet meer bedoeld om ook specifiek aan bovenwijkse
voorzieningen bij te dragen. Daar kent de gemeente een andere reserve voor, de reserve bovenwijkse
voorzieningen. In het verleden was het gebruikelijk dat daar een vast bedrag per uit te geven vierkante
meter werd gedoteerd aan die reserve. Die systematiek was wat achterhaald en daar is ook vanuit
rijkswege nieuwe wetgeving voor gekomen. Nog strikter. Op het moment dat er sprake is van bovenwijkse
voorzieningen waar derde partijen profijt van hebben, dan moet de gemeente heel specifiek aantonen
voor welk deel dat dat is van de investering die door de gemeente wordt gedaan en dat geldt dan als het
kostenverhaal waar ik het in begin van mijn verhaal over had. Daar moeten afspraken over worden
gemaakt. Het geld wat heel specifiek wordt gelabeld aan het profijt wat de derde partij heeft van die
bovenwijkse voorziening, dat wordt in die reserve bovenwijkse voorzieningen gestopt. Op dit moment is
die reserve afdoende voor de op dit moment bekende bovenwijkse voorzieningen waarin moet worden
geïnvesteerd. Wat natuurlijk niet wegneemt dat er mogelijk keuzes worden gemaakt om nieuwe
bovenwijkse voorzieningen te realiseren en dan ontstaat natuurlijk een nieuwe situatie.
De voorzitter: Oké. Heel hartelijk dank. Ik kijk even rond of er nog feitelijke vragen zijn, voordat we naar de
bespreking toegaan. Ik ga gewoon even het rijtje langs. De heer Oostenrijk.
De heer Oostenrijk: Ja, voorzitter. De lijn is dat de grondprijs die wordt gebaseerd op marktprijs.
Marktconforme uitgifte. Is er nu een verschil ten opzichte van het verleden dat als het gaat om
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gronduitgifte aan ik noem het maar even sociaal-achtige doeleinde, de bekendste is sociale woningbouw:
welke kaders waren ervoor en zijn ervoor en zijn die afwijkend ten opzichte van het verleden?
De heer Nap: Nee, die kaders zijn niet afwijkend. Daar gelden nog steeds de zogenaamde PALT-afspraken
voor. De afspraken die daaromtrent gelden, zijn vastgelegd in de zogenaamde grondprijzen- en
parameterbrief. Die wordt door het college jaarlijks vastgesteld in het najaar. Die wordt gecombineerd met
de zogenaamde voorlopige prognose. De voorspelling voor het jaarrekeningresultaat. En daarin is de
zogenaamde PALT-afspraak nog steeds van kracht. Dus die wordt gezien als zijnde marktconform en dat
mag ook op het moment dat de gemeente daar aparte afspraken over heeft met de corporaties.
De heer...: Voorzitter?
De voorzitter: De wethouder. Aanvullend.
De heer Mos: Ja, is misschien goed om daar notie van te nemen, dat op het moment dat er binnenstedelijk
meer sociale woningbouw gaat ontwikkelen, u indirect meer subsidie meegeeft aan die sociale
woningbouw. Omdat je niet alle grondkosten kwijt kan in een gemaximeerde grondprijs. Dan moet je
denken aan volgens mij 16-17.000 euro per woning. Als je moet gaan kopen, slopen, saneren,
herontwikkelen, ja dan kan je dat niet kwijt in je gronduitgifte. Dus daar zit achterliggend wel een
vraagstuk, als je kijkt naar de stadsontwikkeling. Je hebt gewoon een onrendabele top. Dus daar moet je je
wel van bewust zijn. Dus hij is marktconform omdat 'ie ja, gewoon gemaximeerd is door u als raad. Het is
een politieke keuze.
De heer Oostenrijk: Maar voorzitter, dat is toch niets nieuws.
De heer Mos: Ja.
De voorzitter: Nee, en daarom wilde ik eigenlijk naar de vraag van mevrouw Kruger, omdat we anders
belanden in een discussie over sociale woningbouw en dat is heel interessant, maar niet voor nu.
Mevrouw Kruger: Heel interessant. Speciaal voor ons ook. Dank u wel, mijnheer Oostenrijk. Maar dat gaan
we nu niet doen, begrijp ik?
De heer Van der Kruijff: Voor ons ook hoor.
Mevrouw Kruger: Voor jullie ook? Oh.
De heer Van der Kruijff: Is niet exclusief.
De voorzitter: Maar mevrouw Kruger, u heeft het woord.
Mevrouw Kruger: Voor ons allemaal. Fijn weer. Gezamenlijk. Nee, kunt u een voorbeeld geven van
bovenwijkse voorziening? Wat wordt, een bovenwijkse voorziening?
De voorzitter: Wat is dat?
Mevrouw Kruger: Sorry?
De heer Nap: De brug en Stadswerf, om maar weer als voorbeeld te nemen. Die wordt gedeeltelijk gezien
als bovenwijkse voorziening.
Mevrouw Kruger: Is voor de wijk, maar het wordt door heel...
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De heer Nap: Ja, bovenwijks. Dus het is inderdaad, de brug ontsluit de wijk, maar natuurlijk gaan ook
andere inwoners van Dordrecht over die brug fietsen, om het zo maar te zeggen. Dus ja, dus dat is
natuurlijk ook moeilijk inzichtelijk te maken. U zegt het treffend.
De voorzitter: Oké. Ik zag hier rechts ook nog, de heer Noldus?
De heer Noldus: Ja, dank u wel voorzitter. Ook gesproken over actief grondbeleid. En ik zag ook in de nota
staan dat er rondom snippergroen beleid gevoerd wordt. En daar is volgens mij de afgelopen vier jaar vrij
strikt beleid op gevoerd. Rondom onrechtmatig gebruik van snippergroen. De vraag is eigenlijk of dat de
komende periode ook wederom zo gepland staat. En of daar op het netvlies staat op welke punten en
hoeveel snippergroen dat dan betreft.
De voorzitter: De heer Nap.
De heer Nap: Ik begrijp de vraag. Alleen is dat, het is én politiek, dus ik wil de wethouder ook misschien
nog vragen om daar een antwoord op te geven. En als ik het technisch beschouw, is het verkopen van
snippergroen niet zozeer gekoppeld aan actief of passief grondbeleid. Het is een handhavingsvraagstuk.
Actief grondbeleid wordt echt ingezet om gebiedsontwikkeling te faciliteren of niet. En in dit geval gaat het
echt over: wil de gemeente daar actief of minder actief handhaven? Dus misschien dat de wethouder daar
nog een aanvullende reactie op heeft.
De voorzitter: Ik zie dat de wethouder geen reactie verder heeft. De heer De Heer. U heeft het woord.
De heer De Heer: Over de nota zelf, de Nota Grondbeleid. Op zich een mooi kader. Wat ik wel mis in de
nota, en ik weet niet of dat de plek is om dat hier te doen, is bepaalde uitgangspunten die wij belangrijk
vinden als gemeente. Bijvoorbeeld de woningopgave waar we voor staan. Bepaalde dingen die wij ook
door willen geven aan marktpartijen. Bijvoorbeeld duurzaamheid of kwaliteit van bouwen. Dat soort
elementen zie ik niet terug in deze nota. Klopt dat? En is dat ergens anders wel neergelegd?
De heer Nap: Voorzitter?
De voorzitter: Ja. Deze vraag zit een beetje tussen de feitelijke vragen aan de spreker en de bespreking van
het stuk zelf.
De heer Nap: De vraag was of dat klopt. Het klopt dat het er bewust niet in zit. Want een aantal dingen zijn
onderdeel van het ruimtelijk instrumentarium. Stedenbouwkundige en welstandseisen en ook
bestemmingsplannen waar je een aantal zaken in kan regelen. En dus niet langs de lijn van verkopen of het
in bezit hebben van grond.
De voorzitter: Oké. Helder. Ik denk dat we de heer Nap kunnen danken voor zijn uitvoerige toelichting
hierop. Ik hoop ook dat dat de besprekingen op een hoger plan brengt. Dat gaan we meemaken. Ik stel het
zo voor, dat... Het is gebruikelijk dat er één woordvoerder per fractie is. Ik wilde dat eigenlijk nu ook
hanteren. Ook zeker gezien de tijd. En dan is de vraag wie ik als eerste het woord kan geven. En ik wil u
allen verzoeken om een beetje compact en treffend te formuleren. Nou, als niemand het woord wil
voeren, dan zijn we zo klaar. De heer Van der Kruijff.
De heer Van der Kruiiff: We bijten het spits af. Voorzitter, ik denk dat de titel die je boven het stuk kunt
zetten is dat de verandering is: nee, tenzij. En ik heb begrepen dat er vanuit de mogelijkheden die we
vanuit wet- en regelgeving hebben gekregen op ruimtelijk gebied, geen reden meer is om het heel actief
via grondbezit allemaal te gaan lopen sturen. Dus dat lijkt me dan... Sowieso de vraag of ik dat goed
begrepen heb. Maar zo begrijp ik het stuk, als ik het heel kort samenvat. Dus dat we voldoende instrument
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hebben anders als actieve grondverwerving om te gaan sturen waar we dat willen en in de regisseur-rol te
gaan zitten. Nou, vanuit dat uitgangspunt zijn wij het eens met deze wijziging. Met een lichte zorg erbij. Er
staat 'nee, tenzij' maar voor je het weet gaat 'nee, tenzij' in je hoofd worden dat het eigenlijk altijd nee
moet zijn. En dat je de uitzondering opeens heel veel commentaar gaat geven en mensen daar ook een
drempel voelen. Nou staat er in de oplegnotitie ook wel 'waarbij de laatste variant, oftewel actief
grondbeleid, zeker niet wordt uitgesloten'. Maar ik wil dat ook maar borgen, dat we die uitzondering ook
wel moeten kunnen maken en ook moeten durven maken. Dus dat 'nee, tenzij' nu is prima, maar durf wel
echt die uitzonderingen te maken als het echt nodig is. En dat brengt me nog bij één andere vraag. Maar
dan moet ik in dat iBabs een heel eind scrollen. Er stond in hoofdstuk 7 stonden alle uitgangspunten nog
een keer op een rij gezet. Dat was heel handig overigens. En de meeste ook heel helder. En daar konden
we ook mee instemmen. Maar er zit er eentje tussen, dat is uitgangspunt 3d, die een vraag in zich houdt.
En dat vind ik een lastige bij een uitgangspunt. Er staat namelijk 'de gemeente zet in op maximale regie en
opbrengsten tegen minimale kosten en risico's'. Ik denk ja: dat wil je altijd wel. Zoveel mogelijk aan het
stuur zitten en het mag niks kosten. Dat vind ik eigenlijk een heel slecht uitgangspunt. Dat, natuurlijk wil je
dat. Dat heet voor een dubbeltje op de eerste rij zitten. Maar als uitgangspunt vind ik die heel ingewikkeld,
al snap ik 'm. Volgens mij moet je daar dan wat objectiever in worden, hoe je dat dan voor je ziet. Hoeveel
regie wil je dan? En ik snap dat je niet alles smart kunt maken, zoals dat zo mooi heet. Maar hoeveel regie
wil je dan, en welke kosten vind je nog acceptabel? Want ik vind het wel een heel vaag uitgangspunt. En de
zin daarachter, dat geeft het ook al aan. Daar staat namelijk: per geval dient te worden bepaald welke
vorm van grondbeleid hier het beste bij past?' Ja, dan denk ik: dat is geen uitgangspunt. Ik denk: wie gaat
dat dan bepalen? Is dat het college of komt het ook naar de raad of gaan we dan ook zienswijzen daarop
indienen? Ik vind eigenlijk in dat proces, in de notitie verder niets meer terug. En ik vind dat een hele
intrigerende. En ik leg hier maar even neer als vraag hoe u dat dan voor zich ziet.
De voorzitter: Veel dank. Anderen? De heer De Buck. Oh, excuus. U doet ook... ja. Ja, ik zou zeggen: kom
erbij.
De heer Stam: Nou, ik zit goed hier hoor.
De voorzitter: Oh, oké. Ja, ook prima. Maar de heer De Buck heeft het woord.
De heer De Buck: Ja, dank je wel. Ja, wij staan vanuit GroenLinks voor duurzaamheid en dit raakt daar denk
ik in sterke mate aan. Om te beginnen heb je de sociale duurzaamheid. Je hebt natuurlijk de duurzaamheid
voor het milieu. En je hebt natuurlijk ook de economische duurzaamheid. En die drie dingen zitten er
allebei in, in die zin aanhakend op wat de heer De Heer al zei. Ik denk dat het wel goed zou zijn voor je
langetermijninvesteringen in de, ja in de gronden die we in deze gemeente in ons bezit hebben, om dan
niet alleen te kijken naar puur de financiële cijfers, maar ook te zeggen: we hebben als uitgangspunt dat
het, dat het ook op andere manieren duurzaam is. Dus de vraag is eigenlijk van in hoeverre dat ook
meegenomen kan worden. Het tweede is als ik kijk naar de vraag die ik net stelde, over die rentestanden.
De cijfers die we net zagen, zagen we cijfers tot twee punten achter de komma. Dat suggereert een
nauwkeurigheid die denk ik niet spoort met de werkelijke risico's. Mijn vraag is van: zou er ook een inzicht
gegeven kunnen worden in wat nou de spreiding is van de risico's, wanneer de rentestand lager is,
wanneer de rentestand hoger is. Wanneer de economische groei wat tegenzit, of wanneer die mee zit. En
is een vraag van nou: zou daar meer inzicht in kunnen gegeven worden, de bandbreedte die er zit? Zowel
in de resultaten als in de opbrengsten, afhankelijk van de toekomstige economische ontwikkeling. En tot
slot. De hoofdlijn van het verhaal. Dat je als gemeente zelf minder risico's neemt en wat meer op de stoel
gaat zitten van nou, wij voeren een stuk regie. Maar we laten de marktpartij het financiële risico nemen.
Die hoofdlijn, daar kunnen wij ons in essentie in vinden. Pardon?
De heer...: Die steunen jullie?
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De heer De Buck: Die steunen we. Ja.
De voorzitter: Dank. Dan de heer Stam. Ik maak even één opmerking. Sommige punten van uw betoog
raken erg aan het eerste bespreekstuk op bestuur en middelen. Nou wil ik daar niet al te strikt in zijn, maar
ik vraag wel even daar aandacht voor te hebben. Anders gaan we hier heel uitvoerig daarop in en dan kost
het hier veel tijd en dan is er zo meteen niks meer te doen. De heer Stam.
De heer Stam: Dank u wel voorzitter. Ja, nou, durf ik bijna niet meer. Nee, ik zal proberen heel compact te
zijn. Ik wil allereerst de heer Nap hartelijk danken voor een naar onze mening heldere presentatie, zoals
die is gegeven. En als wij kijken naar het beleidsstuk, dan weten wij, maar dat komt ook door de
auditcommissie waar stukken zijn voorbesproken, dat deze wijziging mede is ingegeven door regelgeving
die aangepast is en een veroudering van de oude verordening. En als wij kijken naar de voorwaarden die
nu in de nieuwe, aangepaste verordening staan, dan kunnen we alleen maar zeggen: wat ons betreft mag
die als hamerstuk naar de gemeenteraad.
De voorzitter: Kijk, dat is nog eens compact. Anderen? De heer De Heer, ChristenUnie/SGP. U heeft het
woord.
De heer De Heer: Dank je wel. Op zich kunnen wij ons vinden in deze nota. En ook de switch naar het
passieve grondbeleid. Maar wat ik net eigenlijk al aanhaalde: wel belangrijk is om te zien dat marktpartijen
vaak een soort ander belang hebben dan de gemeente dat heeft. En dat de gemeente een regierol
probeert te voeren, ook bij passief grondbeleid, is goed. Maar wat houdt dat concreet dan in? Waar gaan
we regie op voeren? Wat voor elementen zijn daarbij van belang? En dan kan je denken bijvoorbeeld aan
het financiële belang, wat bij marktpartijen bijvoorbeeld vaak wel de boventoon voert, terwijl de
gemeente nog andere aspecten belangrijk vindt. Dus kan daar nog nader invulling in worden gegeven in
deze nota, bijvoorbeeld? Kan daar aandacht aan worden besteed?
De voorzitter: Dank. Als er verder geen... Ja, de heer Noldus. U heeft het woord.
De heer Noldus: Ja, dank u wel voorzitter. Op zich, vanuit ons ook een heldere nota en een duidelijke
koers, die genoemd wordt. Ook ingegeven inderdaad door de kaders die er zijn. Wat we daarbij wel
afvragen, in hoeverre de huidige selectie van marktpartijen, of daar nog een link te maken is met het
mogelijk beter en sneller tot stand laten komen van ontwikkelingen die we in onze groeiambitie voor de
stad voorzien. Gezien de gunningscriteria. Zeg maar de weging die aan dergelijke trajecten wordt
meegegeven, waar wellicht met andere wegingsfactoren meer ruimte zou zijn voor beter kwalitatief in de
omgeving passende projecten. En mogelijk betere resultaten voor onze stad. De vraag is hoe, of dat
meegenomen zou kunnen worden in de afweging.
De voorzitter: Anderen? De heer Frantzen, SP.
De heer Frantzen: Ik wou de gemeente persoonlijk bedanken dat ik nu ook eens een keer een
commissievergadering Bestuur en Middelen heb mee kunnen maken. Het is mij dan ook volkomen
onduidelijk waarom ik hier als commissielid voor Fysiek aanwezig ben. En ik verbaas me erover dat ik 55
minuten hier moet zitten, terwijl wij bij Fysiek met een bomvolle agenda zitten.
De voorzitter: Anderen? Dan gaan we naar de wethouder.
De heer Mos: Voorzitter, dank. Ja, het nadeel als, is als je al wat langer bezig bent - in die zin is het
misschien ook maar goed dat ik iets anders ga doen - dat je nog weet hoe het vroeger was. Wij zijn in 2010
gestart met een overvolle projectportfolio. Veel te veel hooi op de vork en heel veel gronden met daarop
allerlei contracten. Nou, de heer Van der Kruijff weet daar denk ik alles van. En dat heeft ertoe geleid dat
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we eigenlijk met elkaar de afgelopen jaren zo'n 100 miljoen hebben afgewaardeerd, om een beeld te
geven. En dus dat het nu ook is: nee, tenzij. We hadden dus heel veel grond in ons bezit, met hartstikke
mooie contracten. Maar uiteindelijk is er niet geleverd. Dus dat riep wel de vraag op: ja, waarom moet je
dan die grond in het bezit hebben, waar wij er pijn van hebben, terwijl als ergens nog de heimachine in de
weer is geweest, dan is het bijna altijd op grond die eigendom is van de ontwikkelaar zelf. Dus als u vraagt:
waarom is die omslag gemaakt en kiezen we voor een andere rolopvatting? Dat heeft te maken met wat
we de afgelopen 10,15 jaar geleerd hebben met een - nou ja, mijn woorden - iets te actief grondbeleid.
Want ja, je kan het wel in bezit hebben, maar als er geen marktvraag is, of een ontwikkelaar heeft een
ontwikkelrecht en wil een aantal dingen niet doen, ja dan blijf je als gemeente met de grond zitten en kan
je alsnog niet sturen op de doelstellingen die eigenlijk door bijvoorbeeld ook GroenLinks worden genoemd.
En ja, hoe, nou Christenunie raakt eraan. Van: het belang van de gemeente, duurzaamheid. Hoe ga je daar
nu mee om? Dat kan je dus beter in ja, andere zaken regelen dan met het in bezit hebben van gronden. En
de langeretermijnduurzaamheid, het is niet per definitie zo dat wij alles wat wij hebben, uiteindelijk leidt
tot betere kwaliteit. Als je kijkt naar de woningontwikkelingen, kun je daar echt de vraag bij stellen of dat
ja, nu echt veel beter is dan wat particulier of door bedrijven wordt gerealiseerd. Dus een ander tijdsbeeld,
maar ook lessen uit het verleden die we hebben geleerd. En dat is eigenlijk ook gelijk een antwoord op de
vraag van de VVD: kunnen we nog versnellen? Ja, niet bij de grootste, lopende projecten. Dus als je naar
die kaart kijkt, die er eerder was met die grote vlekken. Daar zitten allemaal contracten onder. Die met een
reden hele lange doorlooptijd hebben. Dat is vooral zaak om bij nieuwe ontwikkelingen ja, ik zou bijna
zeggen, de juiste randvoorwaarden mee te geven, zodat de marktpartij ook aan de slag kan. En daar zit,
zeg ik er maar bij, wel een spanningsveld tussen de kwaliteit en de eisen die u stelt en de
bereidwillendheid voor een marktpartij om daar in te stappen en het risico wat een marktpartij dan loopt
om dat te gaan nemen. Laat ik het maar zo samenvatten. Hoe meer eisen u stelt, hoe minder aantrekkelijk
het is om dan snel te gaan ontwikkelen. Als je kijkt naar een marktpartij die over het algemeen risico-avers
is, als je het zo wil samenvatten. Stond er volgens mij nog een vraag van de heer Van der Kruijff open over
punt 3d. Volgens mij werd daar gedoeld op de drie typologieën van grondbeleid die we hebben. Het is een
beetje cryptische zin, geef ik toe. Volgens mij is ook vooral bedoeld als een soort checklist van: zijn we ons
bewust ook dat we kostenefficiënt bezig zijn? En ook daar kijkend naar het verleden. Er zijn een aantal
projecten waar de meest fantastische stedenbouwkundige concepten zijn uitgedacht. Kosten noch moeite
zijn gespaard. Maar uiteindelijk er niet tot afname of realisatie is overgegaan. Dus ik heb eigenlijk, ik zou
bijna zeggen als wethouder Grondbedrijf dit er vooral in willen zetten om iedereen ook bij de les te
houden, dat je dit gewoon toetst. Van: hebben we daar nu een goede balans in gevonden? En het is altijd
goed om een ander besluit te nemen. Maar ja, het omgekeerde moet ook niet gebeuren. Dat we weinig
regie hebben en wel heel veel kosten gaan maken. Dus eigenlijk meer met die reden opgenomen. Je zou
hem weg kunnen laten, dan gaat er als iedereen wakker is niets mis. En als u goed wordt geïnformeerd
door het college. Maar geleerd hebbende uit het verleden, leek het me geen kwaad om hem wel op te
kunnen nemen, als eigenlijk opstapje naar de drie vormen van grondbeleid. Passief of actief, et cetera.
De voorzitter: Dat was de woordvoering? Want de een van de '...' van de ChristenUnie/SGP hebben ook
nog wel redelijk expliciet gevraagd wat die regierol dan in zou houden. Dus misschien is daar nog, in het
verlengde van uw vorige antwoord, iets over te zeggen?
De heer Mos: U bedoelt als er overgegaan wordt tot passief grondbeleid met regie? Een bestemmingsplan
zo vorm geven, of straks een omgevingsplan, dat daarin de kans maximaal is dat wordt gerealiseerd wat u
voor ogen heeft. Veel cryptischer zou ik het bijna niet kunnen omschrijven. Ik zie mevrouw Jager kijken
'wat bedoel je nou?' Wees eens duidelijk. Dat ben je toch altijd geweest. Ja, je kan... Meestal dan, nee
maar dan in een bestemmingsplan heb je altijd publiekrechtelijk instrumentarium om te sturen op wat er
op gronden gebouwd of gerealiseerd mag worden of wat niet gerealiseerd mag worden. Daar kan je de
regie op voeren. Parkeernormering, daar waar het gaat om ontwikkelingen in en rondom een betaaldparkeergebied. Daar kan je wat mee en zo zijn er nog een aantal regels waar je eigenlijk ja, indirect kan
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sturen op een ontwikkeling. En zoals ik net op de vraag van de heer Noldus geantwoord had: hoe meer
daar aan beklemmende voorwaarden opneemt, hoe groter de kans is op een lange doorlooptijd of het
uiteindelijk niet realiseren. Dus dat is zoeken naar een balans. Het kan, maar het hoeft niet.
De voorzitter: Oké. In de tweede termijn, de heer Buck, en dan wil ik hem snel afronden, u heeft het
woord.
De heer De Buck: Ja, ik had nog de vraag gesteld van of er een indicatie gegeven kon worden van wat nou
de spreiding is in die cijfers van resultaten en risico's.
De voorzitter: Ja, dat is precies de vraag waar mijn opmerking over ging. Dus ik stel voor dat die even bij de
prognose aan de orde komt en dat mevrouw Kruger u daar dan over informeert. Als er verder geen vragen
zijn, dan is de vraag wat u verder met dit stuk wilde. De heer Stam stelde voor om, een hamerstuk. Ik weet
niet of er mensen zijn die daar bezwaar tegen hebben? Zo niet, dan is...
De heer Mos: Voorzitter, ik heb een technisch punt. Bij het voorstellen van de wijziging op de financiële
verordening. Mij is ter ore gekomen dat in het voorgelegde raadsbesluit een verkeerde doornummering is
opgenomen en dat daar nog een erratum op zal volgen.
De voorzitter: Oké. Dat is helder.
De heer Mos: Dat gaat om het dossiernummer wat al een keer gebruikt is. Per abuis is daar niet één bij
opgeteld, waardoor anders een onjuist besluit genomen gaat worden. Daar volgt volgende week een
erratum op.
De voorzitter: Ja, ik stel dan voor dat er in ieder geval een juist besluit in de raad wordt voorgelegd en dan
hebben we gewoon een correct besluit. Dan is dat vastgesteld. Dan dank ik iedereen van Bestuur en
Middelen voor aanwezigheid hier. En de commissie Fysiek gaat tot vreugde van de heer Frantzen snel
verder alhier. En dan wachten we even tot anderen deze zaal hebben verlaten.
2.

Opening, mededelingen en vaststellen agenda
De voorzitter: Als iedereen dan weer zijn plaats inneemt. Nee. Of blijft zitten waar die zat. Dan gaan wij
snel verder met de commissie Fysiek. Dan de avond of agenda was al geopend. Ik heb verder geen
mededelingen meegekregen, dus ik weet ook niet of vanuit het college nog nadere mededelingen zijn of
uit de commissie. Dan is daar nu de gelegenheid voor. Zo niet, dan stel ik voor dat we de agenda zoals die
ook verspreid is, gewoon in die volgorde afwikkelen.

3.

Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van 9 mei 2018
De voorzitter: En daarbij is dan het eerstvolgende het voorstellen van de besluitenlijst. Zijn er op- of
aanmerkingen daarbij? Zo niet, dan stellen we die vast.

4.

Nieuwe behandelvoorstellen
De voorzitter: Dan komen we bij agendapunt 4, de nieuwe behandelvoorstellen. Ik stel voor dat ik alleen
de raadsvoorstellen even expliciet noem en daarna de verschillende categorieën. Dus 4.1 Afleggen van
verklaring van geen bedenkingen windturbine Krabbegors. Zijn daar opmerkingen bij het voorstel, zoals
door de griffie gedaan? Dan gaan we dat zo doen. Aanwijzen Zeehavengebied en Louterbloemen als
ontwikkelgebied. Daar stelt de griffie eigenlijk voor om het college te vragen het hele verhaal nog even aan
te vullen. Bent u het daarmee eens? Ja. Dan 4.3 over het tankstation Laan der Verenigde Naties. Eens met
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het voorstel. De 4.4 voorstellen Verordening tot wijziging Huisvestingsverordening. Als hamerstuk. U bent
ook akkoord. En 4 punt... oh, de heer Frantzen. Over 4.4 neem ik aan?
De heer Frantzen: Ja. Daar komt van ons nog wel een stemverklaring bij.
De voorzitter: Dat staat genoteerd. Dan gaan we naar 4.5 over de Woonvisie. Om die voor het zomerreces
te bespreken. Mevrouw Klein heeft het woord.
Mevrouw Klein-Hendriks: Akkoord met het bespreken en ik ga er dan wel eigenlijk van uit dat mijn
verwachting is dat in die Woonvisie ook aandacht wordt besteed aan vormen van levensloopbestendig
bouwen, circulair bouwen, klimaatadaptie. Die zaken.
De voorzitter: Oké. Waarvan akte. Dan het voorstellen bestemmingsplan Dubbeldam locatie VissersdijkWest. 4.6.
De heer Noldus: Ja.
De voorzitter: De heer Noldus.
De heer Noldus: Op zich eens met het voorstel om dit te behandelen. Maar gezien de looptijd waarop dit,
deze aanvraag en deze locatie volgens mij al loopt en bij een hoop bewoners met een zienswijze nog
steeds op onduidelijkheid stuit. Mijn voorstel is om dit op kortere termijn te bespreken met een
sprekersplein en vervolgens een inhoudelijke bespreking. En is dat nu een later moment en ik zou er dus
graag een zo kort mogelijke doorlooptijd van willen maken.
De voorzitter: Dan geef ik dat mee aan de griffie, dat ze het gewoon op zo kort mogelijke termijn
inplannen. Dat is denk ik goed. Maar wat niet gaat, gaat niet. Dan gaan we naar de raadsinformatiebrieven.
Punt 7 tot 4.7 tot 4.9. Zijn er op- of aanmerkingen bij? Zo niet, dan gaan we naar artikel 40. Vragen en
beantwoording, 4.10 tot en met 14. U bent daarmee verder akkoord en 15 tot en met 23. Brieven van
inwoners en organisatie en andere stukken. Daar... oh, de heer Soy. U heeft het woord. Bij welk nummer?
De heer Sov: Ja, nummer 16. Verklaring van geen bedenkingen naar aanleiding van aanvraag
omgevingsvergunning voor de inrichting DuPont en Gemours. Het is eigenlijk iets juridisch, waarbij de twee
entiteiten uit elkaar worden getrokken. En voor de tweede entiteit een wijziging dient plaats te vinden om
ruimte te maken. Nu is DuPont Gemours dat is wel iets wat al langer leeft in de samenleving. En nu dat er
vanuit een aanvraag ligt richting de gemeente en de provincie, lijkt het me een instrument om dit ook
gelijk op te pakken en andere zaken, wat al langer leeft in de samenleving, dat dan ook met DuPont te
bespreken en als voorwaarde, bepaalde voorwaarde mee te geven...
De voorzitter: Maar wat stelt u aan de commissie voor? Wat moeten wij gaan doen nu?
De heer Sov: Ja, in principe hoeft het van mij niet besproken te worden...
De voorzitter: Nee.
De heer Sov: ...als deze punten meegenomen worden door het college. Dus dit is eigenlijk meer een
handreiking richting het college van ja: gebruik dit nou als instrument om het gesprek aan te gaan met
DuPont.
De voorzitter: Nou ja, het college is vertegenwoordigd. Alhier. U heeft geluisterd. Dus ik ga ervan uit dat
het in ieder geval is aangekomen. Maar we gaan dit dan verder niet hier meer, nee. Oké. Dan zijn
daarmee... Oh, de heer De Buck.
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De heer De Buck: Wij hadden nog een punt bij punt nummer 17.
De voorzitter: Ja.
De heer De Buck: De insectentuin op het grasveldje aan de Waterman. Ik vind het een buitengewoon
sympathiek voorstel. Met veel steun van de omgeving en wat ook zeg maar voor bijen en insecten
buitengewoon waardevol is. Binnen vier weken heeft de, het college de taak om met een reactie te komen.
En die vier weken gingen in op het moment dat het initiatief is ingediend. Dus ik wilde de vraag stellen:
wanneer verwacht het college dat die bewoners op dit mooie voorstel een reactie kunnen krijgen?
De voorzitter: Ik denk dat u daar nu geen antwoord op krijgt. Ik stel voor dat dat even genoteerd wordt
door de griffie. En dat het per mail dan even uw kant op komt. De vraag nu is aan de orde: gaan wij er hier
iets mee doen? En mijn voorstel zou zijn om dat nu niet te doen omdat de reactie van het college nou ja,
waar u naar vraagt wanneer die dan komt, op zich een nuttige vraag.
De heer De Buck: Ja.
De voorzitter: Maar die reactie die komt hier langs. En als u er dan niet tevreden over bent of anderszins
daarover zou willen spreken, dan kunnen we die dan agenderen.
De heer De Buck: :Prima.
De voorzitter: Ja? Als er verder geen opmerkingen hier... Ja. De heer Jansen.
De heer Jansen: Ja, de heer Buck was mij net voor met 4.17, want ik was nog bij 4.16. De beantwoording
van de, van de brief. Want de brief wordt doorgestuurd of de beantwoording daarvan wel graag in de
commissie.
De voorzitter: Ja. Dat is standaard. Maar dat, de heer De Buck had nog iets?
De heer De Buck: De brieven van de vogelbescherming.
De voorzitter: Nummer?
De heer De Buck: Nummer 21 is dat.
De voorzitter: Ja.
De heer De Buck: De vogelbescherming die vraagt het college om rekening te houden met vogels en de
mogelijkheden die gemeentelijk beleid biedt voor vogels. Er zitten een aantal dingen die heel actueel zijn.
Een is dat ze zeggen bij nieuwbouw...
De voorzitter: Even voor de helderheid.
De heer De Buck: Ja.
De voorzitter: Het gaat hier echt puur om: wat gaan wij ermee doen? Ik vind het echt heel interessant, alle
beschouwingen. Maar...
De heer De Buck: De vraag, het voorstel is nu ter kennisgeving aannemen.
De voorzitter: Ja.
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De heer De Buck: Mijn voorstel is dat we het niet alleen ter kennisgeving aannemen, maar dat we aan het
college vragen om actief aan te geven hoe ze de aanbevelingen van de vogelbescherming meenemen in de
realisatie van de Woonvisie en in de actuele situatie, waarin heel veel bomen in onze stad gekapt worden.
De voorzitter: Oké. En dan kijken we rond of u daar steun voor krijgt. De heer Bouman. Ja.
De heer Bouman:'...'
De voorzitter: Nee, maar dan ik denk dat we dat dan zo kunnen neerleggen, dat de commissie graag een
reactie van het college wil naar aanleiding van deze brief. En dat die dan als voorstel dan wel
raadsinformatiebrief aan de agenda weer wordt toegevoegd en dan kunnen we beslissen of dat genoeg, of
dat goed genoeg is of dat u er dan over wil spreken. Dat lijkt me dan een goeie procedure. Dan doen we
dat zo. Als er verder.. Oh, de heer Stolk. Ik wil veel te snel. U heeft het woord.
De heer Stolk: Het gaat erom, punt 13 over artikel 40 een vraag.
De voorzitter: Oh, ik dacht dat we daar al geweest waren. Maar vooruit, ja.
De heer Stolk: Ja, het is voor mij ook de eerste keer dat ik de microfoon...
De voorzitter: Ik ben ook best soepel.
De heer Stolk: Maar in ieder geval ik wilde het graag toch een vraag naar het college. Een politieke vraag.
Dat richting de provincie of het college er voldoende aan heeft gedaan om de Essenhof, het busstation,
daar te laten komen. Of althans de bus daar te laten komen.
De voorzitter: Maar dat vindt u of dat vindt u niet? En daar wil u dan over spreken neem ik aan?
De heer Stolk: Nou, ja, hier in de commissie. En...
De voorzitter: Ik weet niet of daar anderen. Ja, de heer Bos. U bent daar, ja. Er zijn, de fracties van D66,
GroenLinks steunen de VSP en de SP ook nog. Dan wordt het op een nader moment besproken. Ik stel wel
voor dat we dan even aan de griffie ook vragen of er misschien iets bus-achtigs of ov-achtigs is waar we dit
in mee kunnen nemen. U heeft het woord.
De heer Stolk: Het gaat dus over de lijnen, de buslijnen.
De voorzitter: Ja, dat weet ik. Even kijken, ik zag daar de heer Jansen.
De heer Jansen: Ja, deze bespreking moet ik mij onthouden van woordvoering omdat ik als buschauffeur
werkzaam ben en dus betrokken ben bij de...
De voorzitter: Oké. Dan iemand anders namens de PvdA. Als er verder geen opmerkingen zijn bij de
stukken, dan ronden we dit hiermee af.
5.

Agenderingsverzoek Planpresentatie hoek Kromhout - Warmoezierspad en enkele andere
ontwikkelingen in het gebied Schil
De voorzitter: Gaan we naar agendapunt 5. Er is een agenderingsverzoek binnengekomen vanuit het
college over de hoek Kromhout-Warmoezenierspad. En enkele andere ontwikkelingen in de Schil om daar
een presentatie over te houden. Bent u daarmee akkoord? Ja, mevrouw Klein.
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Mevrouw Klein-Hendriks: Ja, voordat we ons allemaal opsluiten in deze vergaderzalen, zou ik eigenlijk de
voorkeur hebben om gewoon erop uit te gaan en zelf ter plekke gewoon de situatie in ogenschouw te
nemen. Niet het eigenlijk houden bij gewoon puur schriftelijke of 3D of hoe dan ook presentaties hier, 2D
dank u wel, ja.
De voorzitter: Oké. U stelt eigenlijk voor - tenminste dan vul ik hem maar even in - om bijvoorbeeld
voorafgaande aan de commissie even daarlangs te fietsen of anderszins daar langs te gaan. Is dat, dat is
denk ik mogelijk. Sleeking.
De heer Sleeking: Die combinatie is denk ik wel handig, voorzitter. Maar voor de presentaties is het lastig
om dat tijdens zo'n route te organiseren.
De voorzitter: Ja.
De heer Sleeking: Dus dan kunnen we dan vooraf even de locaties bekijken.
De voorzitter: Een combi. Oké. Ik zie wel wat driftig geknik, dus dan vragen we de griffie om dat zo te
organiseren. Het is lang licht, dus dat zou moeten kunnen.
6.

Termijnagenda commissie Fysiek
De voorzitter: Dan gaan wij naar agendapunt 6. De termijnagenda commissie Fysiek. Ik wil eigenlijk
voorstellen om de griffie met alles wat we daarnet ook besloten hebben, gewoon het mandaat te geven
om een zinvolle en te behappen agenda's voor de komende weken te maken en daar verder nou ja, nu niet
meer verder en dieper op in te gaan. Daar hoort nog wel één vraag bij. Woensdag 13 juni staat in uw
agenda geblokkeerd, denk ik, voor een kaderbrief kadernota. De griffie verwacht dat we die avond, dus
woensdagavond 13 juni niet nodig hebben daarvoor en eventueel zouden kunnen gebruiken voor een
commissieavond. Gezien de hoeveelheid stukken die wij twee weken geleden of zo hebben geagendeerd,
is het niet onverstandig, geef ik even mijn mening erbij. Maar vindt u dat ook? Ja?
De heer...: Ik ben voor.
De voorzitter: Dan gaan we dat doen. Dus dan is 13 juni een avond hier over Fysiek.

7.

Overzicht stand van zaken Moties commissie Fysieke Leefomgeving
De voorzitter: Dan gaan wij naar agendapunt 7, overzicht van de stand van zaken Moties. Heeft u kunnen
vinden in iBabs. Zijn er opmerkingen of aanmerkingen? Dan als die gewoon technisch zijn, zou ik eigenlijk
voor willen stellen die te mailen naar de griffie. Als ze meer politiek zijn, kunnen ze hier even ingebracht
worden. De heer Soy.
De heer Soy: Ja, het is technisch, maar ook in zijn algemeenheid. Ik heb in het verleden ook gevraagd van
ja: maak in dat overzicht ook even kenbaar wie de moties heeft ingediend. Datje gerichter kunt zoeken
naar je eigen moties.
De voorzitter: Ja, dat vind ik eigenlijk best een heel goed voorstel. Dus het voorstel is om een kolom toe te
voegen met de partij.
De heer Sov: Ja.
De voorzitter: Wie hem heeft ingediend, dan wel partijen. Als er verder geen opmerkingen zijn...
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8.

Overzicht stand van zaken Toezeggingen commissie Fysieke Leefomgeving
De voorzitter: ...gaan we naar agendapunt 8. Dat is het overzicht van de Toezeggingen aan deze commissie
en daar doet de heer Soy dezelfde suggestie. Verder geen opmerkingen.

9.

Vragen aan het College
De voorzitter: Dan komen we bij agendapunt 9. Vragen aan het college. En dan zijn we weer keurig op tijd
volgens de griffie. De heer Kleinpaste had een vraag ingediend, dus die heeft de eerste gelegenheid en dan
heeft u de mogelijkheid. Klopt dat? Dan heeft u het woord.
De heer Kleinpaste: Ik had het vandaag ingediend. Ja, dat klopt. Nee, de vraag gaat over de Bankastraat en
de Reeweg Oost. Daar zijn we vorige week met een aantal collega's geweest bij een bijeenkomst waarbij
het Veilig Verkeer Nederland buurtinitiatief Bankastraat complimenteerde met de aanpak rond de 30kilometerzone in de Bankastraat. Maar het succes van de ene straat is meteen weer het risico of het
gevaar van de andere straat. Reeweg Oost, daar doen de geluiden dat daar de verkeersdruk toeneemt en
de intensiteit en de snelheid ook. Mijn vraag is aan het college eigenlijk vrij simpel. Wat gaat het college
doen om de beide straten tevreden te stellen en te zorgen dat er voor beide voordeel te behalen valt?
De voorzitter: De wethouder. Ik weet niet of die vraag op uw bereik valt, maar...
De heer Sleeking: Ja, het is niet echt mijn portefeuille, maar ik heb begrepen dat het een burgerinitiatief
betreft vanuit de Bankastraat. Dus dat het niet een concreet voorstel vanuit het college is. Dat er nu
inderdaad een tegenactie op gang is gekomen vanaf de Reeweg. Ja, dus dat vraagt een zorgvuldige
afweging, denk ik. Van het ene verzoek ten opzichte van de bezwaren van de andere kant. Of dat in
evenwicht te brengen is met bepaalde maatregelen. Maar het zou denk ik onverstandig zijn om de een
zomaar te honoreren en daarmee de problemen in feite elders te versterken. Dus ik zal ook mijn collega
vragen om de raad te informeren over de voortgang van dit traject.
De heer Frantzen: Voorzitter.
De voorzitter: Ja, de heer Frantzen. Een vraag hierover, neem ik aan? En de heer Oostenrijk ook? Ja, dan
krijgt u na elkaar het woord.
De heer Frantzen: We zijn vorig jaar begonnen met de werkgroep herindeling straten in Dordrecht.
Maarten Burggraaf, Jacqueline van den Bergh en ik zaten daarin. Ik weet niet wat daar verder mee gaat
gebeuren. Heb ik nog niks over gehoord. Maar mocht die werkgroep gewoon veder gaan waar we
begonnen waren, dan lijkt het me verstandig om buurten waar initiatieven zijn en waar dus ideeën zijn
over hoe je verkeerssituaties beter zou kunnen krijgen, om die in die werkgroep ook hun zegje te kunnen
laten zetten, zodat we dat eventueel mee kunnen nemen in het uniforme plan wat we willen maken voor
de nieuwe Dordtse straat- en weginrichting.
De voorzitter: Of een werkgroep doorgaat, is denk ik geheel aan u zelf. Dus dat even vooraf. En verder
wordt daar denk ik nota van genomen. De heer Oostenrijk.
De heer Oostenrijk: Ja, voorzitter. Ik denk dat het goed is dat we even de bijeenkomst die vanavond wordt
gehouden rondom de Bankastraat, waar ook de mensen van Reeweg Oost ook aanwezig zijn, om daar even
het resultaat af te wachten, want het zou prettig zijn als ze er zelf uitkomen.
De heer Sleeking: Ja, is altijd beter.
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De voorzitter: Dank. Dan zag ik de heer Bosuguy, als ik dat goed zeg. U had ook een andere vraag, neem ik
aan.
De heer Bqsoeuv: Een andere, ja.
De voorzitter: Ja, u heeft het woord.
De heer Bosueuv: Voorzitter, afgelopen week hebben we klachten gekregen van ondernemers op het
Vogelplein. Ze klagen dat ze tot 30% omzetverlies hebben, sinds de sluiting van Bankastraat-Oranjelaan.
Wat gaat de wethouder doen om ze gerust te stellen?
De voorzitter: De wethouder.
De heer Sleeking: Ja, ook dat is mijn portefeuille niet. Maar ook die zal ik overbrengen. Het is in bijna alle
gevallen zo dat bij dit soort ingrijpende werkzaamheden in wijken geprobeerd wordt a: om de
communicatie met de ondernemers zo goed mogelijk te organiseren. Zodat men ook precies weet
wanneer er afsluitingen zijn. En vervolgens om dat ook zo kort mogelijk te houden, omdat iedereen zich
ervan bewust is dat dit soort afsluitingen ook vaak leiden tot omzetderving. We hebben dat al heel vaak
meegemaakt op andere locaties. Visstraat, Reeweg, et cetera. Dus die druk die zal er zeker op zitten. Ik ga
er ook van uit dat de omleidingsroutes goed zijn aangegeven. Maar helemaal te voorkomen is het niet. We
hebben ook in het verleden wel gezien dat de ondernemers dan een beroep doen op
schadeclaimregelingen. En dat die bijna in alle, nou volgens mij echt in alle gevallen, niet gehonoreerd
worden. Gezien de toch beperkte omvang en het ondernemersrisico wat daarin wordt gecalculeerd. Maar
ook dit zal ik nog eens even doorgeven aan met name collega Rik van der Linden, die belast is met verkeer.
Om te zien hoe, of die omleidingen inderdaad adequaat zijn. En of er nog eventjes contact opgenomen kan
worden met de ondernemers van het Vogelplein.
De voorzitter: Dat wordt dus doorgegeven. Verder geen vragen?
STUKKEN TER BESPREKING
10. Vaststellen bestemmingsplan ' l e herziening Krispijn, locatie Patersweg fase 1 en Patersweg 1' (2134783)
De voorzitter: Dan gaan wij naar agendapunt 10, voorstellen bestemmingsplan ' l e herziening Krispijn,
locatie Patersweg. En het college heeft gevraagd of het mogelijk is om vooraf - denk ik - nog even een of
twee plaatjes te laten zien. Ik denk dat dat kan, mits het niet té lang duurt. De wethouder.
De heer Sleeking: Ja, voorzitter. Misschien even ter introductie, want vorige week zijn de insprekers aan
het woord geweest. Die hebben gepleit voor een andere situering van de geplande woningen in dit gebied.
En het zou fijn zijn als we even de gelegenheid krijgen om aan te geven wat de consequenties daarvan
zouden zijn, omdat die - zo heb ik mij ook laten overtuigen - niet tot een beter beeld zal leiden. Dus
stedenbouwkundig niet, verkeerstechnisch niet en ook qua uitstraling vanaf de Patersweg niet. Dus het is
goed, denk ik, om daar even kennis van te kunnen nemen, en ook van de beperkingen die er dan in zitten.
De voorzitter: Oké. Ik...
De heer Sleeking: We hebben de stedenbouwkundige en we hebben de projectleider.
De voorzitter: Oh. Oké. Dan heeft u het woord.
De heer...: Ik zal even kort toelichten. Dit is het voorgestelde bestemmingsplan. Dat volgt eigenlijk de
verkaveling zoals die voorheen was. Waarbij we eigenlijk drie bouwblokken hebben die aan alle
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straatkanten met hun voorgevels op de straten zijn gericht. Waar in de binnengebieden ruimte is om te
parkeren. Waar voorheen alle gebouwen tot vier lagen hoog, twaalf meter hoog, konden worden
gebouwd, hebben we in dit nieuwe bestemmingsplan besloten om alleen de bebouwing langs de
Patersweg tot 12 meter hoog te laten gaan. De overige bebouwing is een laag lager, dus maximaal drie
lagen, 3 meter. Sorry, 10 meter hoog. Op verzoek van de wijk is er ook groen toegevoegd aan de
Patersweg. Nee, langs de Patersweg is het 12. Oh, excuus, excuus. Alles is 10. Er is een tender
uitgeschreven. Daar is het plan van ontwikkelaar Trebbe uiteindelijk uitgekomen. Waarbij u ziet dat er is
gekozen om langs de hoofdfietswegen uit mijn hoofd autowegen. Dus de Patersweg zelf en de Van
Ruisdaelstraat, echt drie lagen hoog met een plat dak te bouwen. In de woonstraten twee lagen met een
kap. Waarbij u hier goed ziet dat de binnengebieden, echt de achtergebieden, in de bouwblokken liggen.
Dus eigenlijk uit het zicht van de hoofdwegen liggen. Waardoor eigenlijk een ja, een heel net beeld met
mooie gevelwanden aan de Patersweg en de Van Ruisdaelstraat ontstaat. En eigenlijk de informele ruimte
binnen de bouwblokken ligt. Hier ziet u het beeld vanaf de Patersweg. Dan ziet u ook duidelijk echt die
gevelwandwerking. Dit is even het plaatje van bovenaf. Met bovenaan de Patersweg. Vanochtend hebben
we, heb ik in ieder geval een verkavelingsstudie even snel gemaakt, waarbij eigenlijk het alternatief dat
vanuit de buurt werd voorgesteld, in een zo'n bouwblok even heb ingetekend. Daarbij was het verzoek van
de buurt om eigenlijk de bebouwing die langs de Patersweg, die wand langs de Patersweg, om die
helemaal naar achteren te halen in het bouwblok. Waardoor eigenlijk de wand langs de Patersweg
verdwijnt en de eigenlijk de informele ruimte, binnen het bouwblok, zich opent naar de Patersweg. Waar
voorheen binnen in de, in het bouwblok geparkeerd zou worden, daar zou alleen maar groen moeten
komen. Echter, je kunt niet zomaar de parkeerplaatsen weghalen. Dus die moeten terugkomen. Aan de
straatzijde. Nou, zoals u ziet ontstaat eigenlijk, kan dat alleen door haaks te parkeren in de woonstraten en
daardoor ontstaat eigenlijk, daardoor is geen ruimte meer voor bomen in de woonstraten. De ruimte, de
groene ruimte die eigenlijk overblijft in het binnengebied is zeer beperkt, met name qua in de breedte.
Bovendien verdwijnt een woning per bouwblok. Omdat je ruimte moet maken voor die auto's en die
woningen die hier teruggeschoven worden. De, het is niet mogelijk om alle parkeerplaatsen in de binnen,
die in de binnengebieden zaten, terug te brengen in de woonstraten. Daardoor verdwijnen er per
bouwblok 4 tot 6 parkeerplaatsen. En je krijgt eigenlijk die informele buitenruimte die zich presenteert
naar de Patersweg, op deze manier krijg je eigenlijk een hele rommelig beeld naar de Patersweg toe. Dat
hebben we proberen te visualiseren. Dit is het beeld vanuit de Patersweg. Waar u voorheen hier een
duidelijke gevel van, ja gevelwand zag, ziet u nu kopgevels met erfscheidingen, bergingen, en een opening
naar dat informele binnengebied. Ook weer met allerlei bergingen en erfscheidingen. Zoals u ziet, dit levert
niet een vergelijkbaar beeld op als dat u hier en hier ziet. De conclusie is eigenlijk: de beeldkwaliteit van de
wijk als geheel gaat er op achteruit. Het aantal parkeerplaatsen dat noodzakelijk is voor deze ontwikkeling,
kan niet in zijn volledigheid in de alternatieve verkaveling worden ingepast. En het aantal woningen is
minder dan in dit originele plan, waar al een tender voor is uitgeschreven en een ontwikkelaar voor is
geselecteerd. Die dit plan al helemaal klaar heeft liggen om te gaan bouwen. Dat is eigenlijk de conclusie.
De voorzitter: Dank je wel. Helder. Oké. Dan is het woord aan de commissie. Wie kan ik hierover het woord
geven? De heer Soy.
De heer Soy: Ja, voorzitter. U mag gerust weten dat deze plannen onze fractie toch heeft laten twijfelen
om te kijken van ja, joh: kan het eventueel echt anders, zoals de insprekers dat vorige week hebben
ingebracht. Daarom ben ik ook verheugd met de presentatie die we zojuist hebben gekregen. Dat geeft
toch een inkijk in als je het anders organiseert. Want ik had zelf niet stilgestaan bij die lange schuttingen
die je dan langs de weg krijgt. Je krijgt een zijgevel en dan krijg je ook nog die schuttingen en dan een wat
smaller deel, groen en dan weer schuttingen, weer een zijgevel. Ja, als ik heel eerlijk mag zijn, prevaleert
dat uiteraard niet met het plaatje wat we hier zien. Hier zie je gewoon mooie voorgevels en een echte
straat. Ik besef me dat de bewoners nu gewend zijn dat ze heel veel groen voor hun deur hebben. Maar ze
beseffen ook terdege dat er ook woningbouw gerealiseerd gaat worden. Dat dat altijd al de planning is
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geweest. Wat ik wel jammer vind, is het gevoel dat leeft bij de bewoners. Dat ze het gevoel hebben dat de
projectontwikkelaar de bewoners niet voldoende aan de voorkant heeft meegenomen in de
ontwikkelingen. Er zijn twee bewonersavonden geweest. Ik heb nog geprobeerd contact op te nemen met
de projectontwikkelaar, maar dat is me helaas niet gelukt. Dus misschien een vraag aan het college. Hoe is
het proces verlopen, en de communicatie met de buurtbewoners? In hoeverre zijn de buurtbewoners
betrokken geweest bij het tot stand komen van de plannen Patersweg zoals die hier nu op tafel liggen?
Maar de alternatieve tekeningen, die we zojuist hebben gezien, vind ik persoonlijk geen verbetering ten
opzichte van het plan wat door de projectontwikkelaar is naar voren gebracht.
De voorzitter: Onderaan weer Kleinpaste. Iedereen komt aan de beurt hoor, voor zover dat nodig is, dus.
De heer Kleinpaste: Ja, dank u wel voorzitter. Het plan zoals het voorligt, is een plan waarmee Gewoon
Dordt kan instemmen. Dat ziet er goed uit. Wij waren ook bezorgd naar aanleiding van het insprekersplein,
over de mate waarin de bewoners waren meegenomen in dat hele proces. We vinden het gewoon heel
belangrijk dat daar in de communicatie, nou ja, wat uit geleerd wordt. Zodat in toekomstige projecten
bewoners echt veel meer aan de voorkant worden meegenomen. Echt gewerkt wordt aan draagvlak om te
zorgen dat plannen heel erg, nou ja, beter kunnen landen in een buurt dan nu het geval is. Ik bedoel, ik kon
wel iets invoelen van de bezwaren die vorige week naar voren werden gebracht. Want de massaliteit van
het nieuwe plan, ja lijkt natuurlijk een beetje op een Fremdkörper in die wijk. Maar het is een goed plan.
Het voorziet in de behoefte ook in dat segment van woningen. Dus dat zijn allemaal dingen waar we voor
zijn. Waarbij wij in de toekomst wel heel graag willen, maar dat stond ook in ons verkiezingsprogramma,
dus u zult het mij niet kwalijk nemen dat ik dat hier ook even noem. Dat bij projecten waar je duur gaat
bouwen, ook de verbinding wordt gemaakt met andere projecten. Óf in dezelfde wijk, of aanpalend, waar
aandacht voor sociale woningbouw ontstaat, maar dat zal bij de Woonvisie ongetwijfeld ook nog wel een
item worden. Het plan zoals het nu voorligt, daar kunnen wij mee instemmen.
De voorzitter: Helder. De heer Bouman.
De heer Bouman: De presentatie zo-even vond ik volstrekt overtuigend dat de oorspronkelijke plannen
beter waren dan het alternatief wat door'...' is aangedragen, dus wij blijven voorstander van het
oorspronkelijke plan.
De voorzitter: Helder. De heer De Buck.
De heer De Buck: Nou. Ja, dank voor de presentatie die we nu gekregen hebben. Ik was vorige week, waren
wij onder de indruk van de bewoners. Die jarenlang echt met de hele groep de handen uit de mouwen
gestoken hebben om een verloederend terrein voor hun wijk in orde te brengen, in te zaaien, bankjes
planten, puin te ruimen. En het kwam bij ons heel raar over dat dat op het moment dat er concrete
bouwplannen waren, dat ze geen enkele gelegenheid leken te krijgen, tenminste zo zeiden ze het zelf, om
daarover mee te praten en mee te denken. Terwijl ze wel concrete ideeën hebben, zoals nu ook
gepresenteerd. Ik heb een brief gezien die ze op 27 november kregen, waarin letterlijk stond, op vanuit de
gemeente: 'om deze reden zullen wij niet met u in gesprek treden'. U heeft een plan, u heeft een idee,
maar wij gaan niet met u praten. Diezelfde teneur zit in de beantwoording van de bezwaren die nu vanuit
omwonenden zijn ingediend. Als ik naar, ik dacht bezwaar 6 kijk, dan is het gewoon van nou: we hebben
een alternatief idee. Gemeente, wat vindt u ervan? Zonder overleg met de gemeente wordt het in die
beantwoordingsbrief gewoon weggeschreven. Dat roept bij mij twee vragen op, die ik naar voren zou
willen brengen. Een: hoe komt het dat de gemeente in de afgelopen maanden niet met de bewoners heeft
gepraat? En de tweede vraag is van: je gaf aan vanmorgen heb ik deze presentatie gemaakt, deze
visualisatie. Is die visualisatie ook gedeeld met de bewoners zelf, en hun de vraag gesteld van: wat vinden
jullie ervan?

24

De voorzitter: Dank. Dan de heer Jansen. Ik geef u wel in overweging overigens over het punt zeg maar 'zijn
bewoners nou betrokken of niet?' kunt u zich ook aansluiten in sommige gevallen bij voorgaande sprekers.
Maar u heeft het woord.
De heer Jansen: Nou, dat doe ik voor een deel ook. Waarbij ik nog wil toevoegen de vraag die bij mij naar
boven komt: waarom in vredesnaam de bewoners niet dezelfde heldere en duidelijke uitleg hebben
gekregen die wij zojuist hebben gekregen. Ik denk als dat veel eerder gedaan was bij de bewoners, dat we
een hele hoop tijd hier in de commissie hadden kunnen besparen en een hele hoop zeer bij de bewoners
hadden kunnen weghouden.
De voorzitter: De, mevrouw Klein, u heeft het woord.
Mevrouw Klein-Hendriks: Ja, dank u wel voorzitter. Buurtbewoners tonen inderdaad hun inzet en ze willen
ook meedenken in die planvorming, maar dat lijkt ook een lastige houding hier. Er is niet aantoonbaar
rekening gehouden met hun inbreng. Als ik even teruggrijp naar wat in de conceptbeantwoording voor de
zienswijze stond, dan wordt er door de, door het college teruggegrepen op 'er is nu eenmaal een prijsvraag
geweest destijds', het proces. En er is positieve welstandsadvies. Nou, maar beide zijn eigenlijk geen
antwoord op de vraag, of die binnenparkeerplaatsen noodzakelijk zijn. Welke parkeernorm? Er zit in het
openbaar gebied zit daar best veel parkeerplekken. Er is geen antwoord op de vraag of die
binnenparkeerplaatsen wel noodzakelijk zijn en of die sociaal veilig zijn. En of er toch meer structurerend
groen kan worden voorzien in het bestemmingsplan. De beelden die u net liet zien, dat zijn mooie beelden.
Waarbij ik eenzelfde ritme aan voortuinen zie met hagen en met bomen. Terwijl dat niet een
groenbestemming heeft. En de vraag die ik dan aanvullend op de presentatie zou willen stellen, is of dat
groen in de bouw wordt meegenomen en aangelegd en overgedragen aan de toekomstige bewoners,
zodat die hagen daar ook gewoon kunnen blijven. Want het ziet er natuurlijk allemaal mooi uit. Maar mijn
vraag aan de wethouder zou ook zijn of de wethouder bereid is aanvullend in de zienswijze te motiveren of
die binnenparkeerplaatsen noodzakelijk en sociaal veilig zijn en of er meer structurerend groen,
stedenbouwkundig gewenst zou zijn.
De voorzitter: Dank. De heer Frantzen, SP.
De heer Frantzen: Ja, buiten het feit dat wij ook hadden, liever hadden gezien dat er meer betrokkenheid
van de buurt bij de nieuwe plannen zijn, vinden we het ook nog steeds heel erg jammer dat een terrein
waar vroeger 360 woningen stonden, nu opgevuld worden met 142 woningen. Dat vind ik een enorme
afname in woningvoorraad. En ik vind dat Dordrecht dus nu dus ook moet gaan ophouden met het feit dat
ze continu klagen dat we krimpen, want dat zijn we nu wezenlijk in de hand aan het werken.
De voorzitter: De heer Oostenrijk, CDA.
De heer Oostenrijk: Voorzitter, de CDA-fractie kan zich goed vinden in de gepresenteerde plannen. Ik denk
wel, en dat hebben al meerderen gezegd dat, zeker bij zo'n tenderconstructie, nog eens even goed
nagekeken moet worden wat inderdaad aan de voorkant de kaders kunnen zijn. Want dit is natuurlijk ja,
als het plan gepresenteerd is en ik zou zeggen de woningen al bijna verkocht zijn, om dan daar nog
vruchtbaar hier over van gedachten te wisselen, dat lijkt me zeker voor omwonenden geen leuke zaak. Dus
ik denk dat dat een goeie les is om voor de toekomst anders te werk te gaan, zodat we dit soort problemen
kunnen vermijden.
De voorzitter: Ja, de heer Noldus. U heeft het woord. VVD.
De heer Noldus: Ja, dank u wel. Ook vanuit de VVD dank voor de presentatie en heldere toelichting. Fijn
om te zien dat het voorstel wat de bewoners hebben opgedragen, in ieder geval gevisualiseerd is. Ik sluit
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me wel aan bij eerdere woordvoering, dat het ook fraai zou zijn geweest als de betreffende indieners van
de zienswijze in een eerder stadium ook een soortgelijke presentatie of weergave zouden kunnen hebben
gehad. Vanuit de VVD zijn we positief over het voorstel wat er ligt. We zijn ook ter plaatse geweest recent.
En we hebben gelukkig ook een aantal wijkbewoners gesproken die zich wel goed gehoord en tijdig
geïnformeerd voelden. Maar toch zouden wij graag aan het college willen meegeven om aansluitend bij
wat de heer Oostenrijk net aangaf, om te kijken of we binnen de kaders van zo'n prijsvraag, wat nu al in
een vroeg stadium te veel kaders lijkt mee te geven voor de planvorming, waardoor een deel van de
bewoners zich helaas niet tijdig en niet serieus genoeg geïnformeerd voelt over alternatieven. Dat we daar
toch in een proces kunnen kijken waarin er in een vroegtijdig stadium dus meer ruimte is voor insprekers,
zonder dat 90% van de kaders al vastligt in verband met een tender die is uitgeschreven en gewonnen.
De voorzitter: Dank. De heer Bosuguy.
De heer Bosueuv: Ja, ik wil niet in herhaling vallen. Ik ga mee met de woordvoering van PvdA.
De voorzitter: Helder. Dan denk ik dat we naar de wethouder kunnen gaan. De heer Sleeking, u heeft het
woord.
De heer Sleeking: Voorzitter, dank u wel voor de, dank ook voor het feit dat u even de gelegenheid heeft
gegeven om de plaatjes te tonen. Want die waren voor mij ook wel overtuigend, moet ik zeggen, omdat ik
ook wel aan het twijfelen was gegaan na de insprekers van vorige week. Maar je ziet wat de effecten zijn,
als je deze bouwblokken gaat spiegelen. Dan gaat het plan er niet op vooruit en zeker niet de uitstraling en
inrichting en met name ook de hele groenstructuur langs de Patersweg. Die krijgt in het huidige plan echt
meer kwaliteit dan als je dit plan gaat spiegelen. Bovendien zou je dan alle parkeerplaatsen aan de
straatkant moeten gaan regelen, waardoor mensen uit hun woonkamer ook alleen nog maar op auto's
uitkijken. Terwijl die nu voor het grootste deel in het binnenterrein verdwijnen en mensen op de
straatkant uitkijken in ieder geval op wat meer groen, hun eigen tuin en de bomen die geplaatst kunnen
worden. Dus ik denk dat dat ook meer kwaliteit biedt dan als je het plan gaat spiegelen. Ja, het proces.
Daar zijn eigenlijk de meeste vragen over. En die kon ik wel voor een deel met u meegaan. We hebben ook
niet zo heel veel ervaring met dit soort tenderprocessen, waarbij je aan de voorkant wel wat
stedenbouwkundige randvoorwaarden meegeeft. Maar waar het natuurlijk ook juist de bedoeling is, dat
zo'n investeerder of ontwikkelaar ook een beetje creatief te werk gaat en eens kijken wat er dan mogelijk
is binnen zo'n plot. En passend binnen de stedenbouwkundige voorwaarden. Die later alsnog weer
getoetst gaan worden aan verkeer, parkeernormering, welstand en stedenbouwkundige opzet. In, tijdens
die overleggen, ook tijdens na die informatiebijeenkomsten, is het plan in ieder geval op kleur ook nog
aangepast, heb ik begrepen, omdat men het eerst te licht vond. En daarop is de kleurstelling ook
aangepast. Je kunt je natuurlijk wel afvragen hoe ver je wil gaan, om invulling te geven aan de kaders die je
meegeeft. Dat is ook de vraag als wij met particulier opdrachtgeverschap werken. Dan geef je in feite ook
een kavelpaspoort mee. Ja, dat kun je ook helemaal dichtregelen. Maar je kan natuurlijk ook voor een deel
dat aan de initiatiefnemers overlaten. Wat hier wordt gerealiseerd, dat voegt naar onze mening echt
kwaliteit toe aan deze wijk. En we realiseren ons natuurlijk ook wel, dat je op sommige plaatsen wat
minder woningen terugkrijgt, maar wel kwaliteit toevoegt aan de wijk en in dit geval de wijk Krispijn. En
dat is natuurlijk al heel lang de inzet, om meer differentiatie, meer evenwicht te krijgen in de wijk. Ja, het
blijkt denk ik uit de belangstelling voor deze woningen. Die is overweldigend. Misschien ook door het nou
ja, bescheiden aanbod dat we op dit moment hebben. Maar volgens mij is het wel aardig overtekend. Dus
ik denk dat de ontwikkelaar Trebbe hier graag mee aan de slag gaat. Dat was inderdaad de winnaar van die
tender. Dus het zou ook echt heel lastig worden, als we op dit moment zouden besluiten om dit plan te
moeten terugtrekken. Want dan hebben we denk ik wel echt een probleem, wat ook geld zou gaan kosten.
Nogmaals, ik ben blij met de steun die u uitgesproken heeft. De aandachtspunten die gegeven zijn, die
zullen we denk ik ter harte nemen. Overigens is het plan zoals u dat nu gezien heeft, is ook gepresenteerd
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tijdens de informatieavond. Dus mensen hebben daar ook kennis van kunnen nemen, hoe die Patersweg
eruit gaat zien. Ook in deze visualisatie, toch?
Mevrouw

Nou, dit is wel een verfijnder plan, eigenlijk. Hij was iets, iets ja kaler.

De heer Sleeking: Oké.
Mevrouw Maar hier is al wat, ook naar aanleiding van de opmerkingen van de bewoners. Die hebben
gezegd de steenkleur, de erkertjes. Dus er is echt wel ook echt wel wat mee gedaan. Nou ja, verfraaid.
De heer Sleeking: Ik kijk even snel naar...
De voorzitter: Er ging ook nog een vraag over aanvullende motivatie bij een van de inspraakreacties. En of
het groen vastgelegd wordt in het bestemmingsplan al dan niet.
De heer Sleeking: Oké. Het groen zit in de stedenbouwkundige randvoorwaarden. Daarom komt dat er
denk ik ook zo goed uit als je kijkt naar de visualisatie van de Patersweg. Het groen is ook aangegeven met
specifieke bestemming tuin. Dus dat, daar zijn ook bepaalde voorwaarden aan verbonden. Ik weet niet
precies in hoeverre de voorwaarden zijn opgelegd om hagen die hierin werden opgenomen, dat die
worden meegenomen bij de uitwerking. Bij de bouwrealisatie. En of daar ook een verplichting komt tot
handhaving, of dat mensen zelf de gelegenheid hebben om een tuin in te richten. Misschien kunnen jullie
daar nog op ingaan. Ja, de, het aantal parkeerplaatsen. Waar mevrouw Klein precies naar vroeg. Er is
natuurlijk wel gekeken aan welke parkeernormen moet die plan voorzien. En zo zijn die binnenterreinen
ook ingericht. Omdat je daarmee ook aan die parkeernormen voldoet. Je kan natuurlijk nog weer extra
plaatsen aan de straatkant gaan realiseren, maar dat gaat ten koste van de tuin. Er is al gezegd dat je dan
geen bomen kunt planten in de tuin. En mensen zitten dan ook natuurlijk ook weer meer tegen auto's aan
te kijken dan tegen een wat vrijer uitzicht met een groenstrook voor de deur. Ik kijk even naar links,
voorzitter, als dat mag, of er nog aanvulling is of nodig is. Nog iets vergeten?
Mevrouw ...: Nou, de hagen moet de ontwikkelaar aanleggen, maar de handhaving is...
De heer Sleeking: Oké.
Mevrouw ...: ...men mag natuurlijk wel met zijn voortuin doen wat ze willen.
De heer Sleeking: Ik weet niet of u dat verstaan heeft, maar de hagen die moeten door de ontwikkelaar
worden gerealiseerd. Dus dit kwaliteitsbeeld, dat is straks ook aanwezig.
De voorzitter: De heer Jansen heeft een vraag hierover.
De heer Jansen: Als ik het goed hoorde, nog even erachteraan, mogen de bewoners er wel voor kiezen om
daarna zelf die haag weer weg te halen. Want dat hoorde ik zachtjes, zonder microfoon.
De heer Sleeking: Dat durf ik zo niet te zeggen. Er zijn bijvoorbeeld bij de Krispijnseweg hebben wij wel
bedongen, maar dat zijn volgens mij wat complexen van de corporatie, dat die hagen ook echt in stand
blijven. Ook in verband met de beeldkwaliteit. Als die hagen weer worden weggehaald en iedereen die
gaat er weer andere dingen doen, dan gaat het beeld er soms ook niet op vooruit. Dus ik weet niet zeker of
dat ook dwingend kan worden opgelegd.
De heer...: Het is inderdaad bij de corporaties dat die hun hagen onderhouden. Krispijn heeft van zichzelf
natuurlijk een hele eigenlijk een hagencultuur, hebben bijna alle woningen hebben hagen in hun voortuin.
Maar als gemeente kunnen wij het niet afdwingen dat die in stand worden gehouden. En dat zal hier ook
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niet het geval zijn. Het is opgenomen in de stedenbouwkundige randvoorwaarden. De ontwikkelaar dient
ze aan te leggen. Of de kopers ze uiteindelijk in stand zullen houden, daar kunnen wij niet op sturen. Maar
door de aanleg zal het grootste deel van de wijk de hagen in stand houden.
De voorzitter: De heer Oostenrijk.
De heer Oostenrijk: Ja, voorzitter. Toch vind ik dit enigszins vreemd. We willen een kwalitatief goede wijk
realiseren. Met een zorgvuldige afbakening onder andere door middel van hagen. Ik kan me eigenlijk niet
voorstellen dat dit dan niet in de tender voorzien is, in die zin dat het dan ook niet in de
koopovereenkomst - want daar hoort het dan bijna in thuis - in de koopovereenkomst van de woningen
zit. Ik ken een wijk waar ik niet zo ver vandaan woon, De Hoven. Nou, daar ik zou zeggen daar is het een
heiligheid dat al die hagen in stand blijven. En daar haalt ook niemand het in zijn hoofd om daar die haag
weg te halen. Dus ik zou dat toch graag...
De heer...: Stond dat ook in de koopovereenkomst?
De heer Oostenrijk: Ja, dat zit in het hele concept. En ik zou dan toch willen pleiten, als dit niet ik zou
zeggen gewaarborgd is, dat we dan toch nog een robbertje gaan vechten om toch zo'n hagenstructuur, die
echt een bedoeling heeft, om die dan ook in de toekomst dat die gehandhaafd blijft.
De voorzitter: Het punt is helder, denk ik. Mevrouw Brandhof.
Mevrouw Brandhof: Ja, ik wil als aanvulling vragen of het ook mogelijk is om het quote voor verharding in
tuinen, want daar hebben we het over groen met de hagen, maar dat het misschien een stapje verder kan
gaan. Tegenwoordig zie je veel bestrating in de tuinen, omdat ook tegen te gaan. Om daar en quote in op
te nemen, hoeveel mag ik bestraten en hoeveel groen mag ik hebben. Om ook het groene karakter van de
wijken te bewaren.
De voorzitter: Omdat dit een van de eerste bijeenkomsten is, wijs ik er toch nog even op dat het eigenlijk
de bedoeling is dat er per fractie één woordvoerder is. En dat is de heer De Buck. U zit dicht genoeg naast
elkaar om vragen door te fluisteren. De heer Soy ook nog. Dan is dit gelijk even de mogelijkheid voor de
tweede ronde, en dan neemt de wethouder dat zo in een keer mee. De heer Soy.
De heer Soy: Ja, aansluitend op de discussie over de hagen. Ik weet uit het verleden dat we als gemeente
ook hebben geprobeerd in de Bilderdijkstraat de bewoners te doen bewegen om hagen in hun voortuin te
planten en dat krijg je niet zomaar voor elkaar als dat huiseigenaren betreffen. Die hebben gezegd ja het
geeft overlast, en ik vind het niet mooi en ik doe het niet. En in de wijk waar ikzelf woon, Oudelandshoek,
daar ken ik ook voortuinen waarbij de eerste paar centimeter toch gemeentelijk eigendom is, waarbij die
hagen ook gemeentelijk eigendom is. Dat brengt wel de nodige onderhoudskosten met zich mee voor de
gemeente, maar daarmee behoud je wel de groenstructuur van zo'n straat. Misschien is dat nog een idee
om het in die vorm mee te nemen.
De voorzitter: Even, de heer Frantzen heeft een reactie op de heer Soy, of niet?
De heer Frantzen: Ja.
De voorzitter: Dan heeft u het woord.
De heer Frantzen: Gezien het feit dat we in meerdere wijken bezig zijn om groenwerk te combineren met
participatie, lijkt me dit een prachtvoorbeeld om het hier ook toe te passen.
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De voorzitter: Waarvan akte. Mevrouw Klein had een vraag? U heeft het woord.
Mevrouw Klein-Hendriks: Ja, dank u wel voorzitter. Dank ook aan de wethouder voor de reactie. De
bedoeling van mijn vragen is om toch ook vooral laten we maar zeggen, in de beantwoording op de
zienswijze die aspecten mee te nemen, omdat ook tijdens het sprekersplein echt is gevraagd over de
noodzaak van het parkeren en of het ook wel sociaal veilig is op die terreinen. En dan lijkt het mij een, niet
meer dan normaal dat dat ook in een reactie, ook vanuit stedenbouwkundige optiek wordt beantwoord. Ik
begreep net ook dat de aanvankelijke steen, die was wit en wat er nu is, is minder wit. Of zoiets? Toch
even een vraag. Er wordt verwezen naar welstand. Het welstandsadvies ken ik niet. Maar er zijn wel eens
vragen geuit over de houdbaarheid van witte gevelstenen. In de wijk Oudelandshoek ziet men dat overal
flink wordt afgespoten om ze toch maar weer eens een keer witter te maken. Dat zou eigenlijk een
aanvullende vraag zijn.
De voorzitter: Dan gaan we naar de wethouder. U heeft het woord.
De heer Sleeking: Ja, voorzitter. De gemeenteraad heeft het welstandsbeleid vastgesteld. Dat wordt
overigens in de loop van dit jaar geëvalueerd en kunnen we dan met elkaar nog eens een keer gaan kijken.
Op basis daarvan, het bestemmingsplan et cetera toetst de welstandscommissie de plannen en brengt op
basis daarvan de adviezen uit op een deskundige manier wat mij betreft. De, alle verslagen van de
welstandscommissie zijn openbaar. Dus die kunt u altijd vinden, zowel de agenda's als de verslagen. Zij
kijken niet alleen naar kleur, maar ook naar materialisering, kwaliteit die wordt toegevoegd. Kortom, op
veel aspecten wordt het plan getoetst. We zullen ons ter harte nemen dat in de zienswijze ook echt moet
worden ingegaan op reacties die zijn binnengekomen. Ook de opmerkingen die zijn gemaakt over de
brieven die zijn verzonden. Ik zal toch het hele communicatieproces rond dit soort projecten nog eens
goed tegen het licht laten houden, want we moeten dat echt op een zorgvuldige manier doen. Mensen
moeten ook aan de voorkant weten wat de kaders zijn en wat de mogelijkheden zijn voor inbreng van
bewoners. Dat is ja, bij sommige projecten is dat anders. Omdat je dan soms ook op een andere manier
begint. In plaats van met een tender zoals in dit specifieke project. Om te voorkomen dat je in feite veel
teleurstelling organiseert. Dat mensen het idee hebben dat tijdens de informatieavond nog van alles
gewijzigd gaat worden. En dat er eigenlijk beperkte mogelijkheden zijn. Juist door het gekozen proces, de
tender in feite en de toewijzing, in dit geval aan Trebbe.
De voorzitter: De haagjes, nog het antwoord.
De heer Sleeking: De haagjes. Ja. We gaan die toch nog even terugkoppelen om te kijken of dat inderdaad
wordt meegenomen in de overeenkomsten met de nieuwe eigenaren. Ik zou toch willen voorkomen dat
wij in dit geval ons al te veel werk op de hals gaan halen. Want als de gemeente verantwoordelijk wordt
voor het bijhouden van deze hagen, dan leidt dat wel structureel, mijn net vertrokken collega Reynvaan
zou zeggen: tot areaaluitbreiding. Daar hangt in bijna alle gevallen een prijskaartje aan, waar je ook nooit
meer vanaf komt. Dus dat heeft niet de voorkeur, denk ik.
De heer...: Voorzitter, ook hier geldt de balans.
De heer Sleeking: Zeker.
De voorzitter: Ja, ik hoor de wethouder zeggen dat hij gaat kijken of dit op een charmante manier
gerealiseerd kan worden. Want dat zijn mijn woorden, maar dat hoorde ik in ieder geval. Als er verder
geen, oh, de heer De Buck nog.
De heer De Buck: Ja. Ja, ik had even niet in de gaten. Was de tweede ronde nu al voorbij?
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De voorzitter: Ja, want ik heb de wethouder het woord gegeven, maar...
De heer De Buck: Oké, ja dit was de... Ik had in de tweede ronde graag nog wat willen zeggen, maar dan is
dat voor mij een leerpunt dat je iets eerder je vinger op moet steken.
De voorzitter: Nou, je moet goed opletten. Maar ik, ja.
De heer De Buck: Aangaande dat proces. Er is dus in maanden niet gesproken met de bewoners vanuit de
gemeente. Gemeente, de bewoners zeiden vorige week: met Trebbe hebben we best goed contact, maar
met de gemeente is contact nul. Het lukt gewoon niet. Is er een mogelijkheid om nu alsnog, nu er deze
plaatjes zijn, met de bewoners gewoon te gaan praten en te vertellen van: nou, dit zijn onze overwegingen,
zo zien wij het en dit zijn redenen die wij hebben en hebben jullie misschien nog suggesties die wij in de
verdere stappen mee kunnen nemen? Ik bedoel, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Vier
maanden niet gecommuniceerd, misschien nu alsnog.
De voorzitter: De wethouder ten slotte.
De heer Sleeking: Nou, voorzitter, dat wil ik wel toezeggen. Dat we dat nog een keer gaan doen. Even de
uitkomst van dit proces nog eens even doorlopen hoe het gelopen is. En ook deze visualisaties nog eens
goed met ze delen, dat ze ook zien wat de overwegingen zijn om het voorstel tot die spiegeling te komen,
niet te honoreren. En nog even op de opmerking van mevrouw Brandhof. Ik denk dat we daar nog wel
uitgebreider op gaan terugkomen als het gaat om alle noodzakelijke maatregelen rondom
klimaatadaptatie. Welke instrumenten kunnen we nou in gaan zetten om ja, toch een beetje daar meer
sturing op te geven? Dat mensen hun tuin met wat minder verharding inrichten en wat meer oog krijgen
voor andere inrichting van tuinen, want alle beetjes helpen in het kader van klimaatadaptatie. En dat doen
we liever op een positieve manier, dan dat in sommige andere gemeenten met tegeltaks wordt gewerkt.
Want daar zien we nog niet zoveel in.
De heer Sov: Voorzitter, mag ik nog een nabrander?
De voorzitter: Ja, u gaat zo over wat we allemaal bespreken, maar we hebben nog meer te doen. Dus de
heer Soy en dan de heer Frantzen. Ja.
De heer Sov: Nee, heel kort. Een van de insprekers die heeft ook vorige week ingebracht dat de gemeente
heeft gevraagd aan de bewoners om de beplanting die de bewoners vanuit een maatschappelijke
betrokkenheid al die jaren daar hebben, tot stand hebben gebracht, dat ze die, dat de gemeente verwacht
dat de bewoners dat ook weer opruimen. En ik vind eigenlijk dat daar wel een taak voor de gemeente ligt.
De voorzitter: De heer Frantzen.
De heer Frantzen: Op de visualisatie van de nieuwe woningen meen ik op de platte daken zonnepanelen te
zien. En op de dwars geplaatste rijtjes excuuspanelen. In hoeverre...
De voorzitter: Wat bedoelt u daarmee?
De heer Frantzen: ...worden deze woningen gasloos en C02-neutraal gebouwd.
De voorzitter: Dat zijn dan echt de laatste twee vragen aan de wethouder en dan sluiten we het af.
De heer Sleeking: Ze worden gasloos en C02-neutraal, wordt mij ingefluisterd. En ik, gasloos.
Mevrouw ...: Ja. C02 durf ik niet, weet ik niet.
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De heer Sleeking: Oké. Gasloos in ieder geval. Naar de bewoners toe die zich daar de afgelopen periode
hebben beziggehouden met de tijdelijke inrichting van het terrein. Ja, moet ik wel zeggen dat wij daar ook
een overeenkomst mee hebben gesloten aan het begin van het hele traject, waarbij de
verantwoordelijkheden ook voor het opruimen van de tijdelijke inrichtingen van de, deze locaties, wel heel
concreet met ze is afgesproken. Er zijn in het begin zijn er middelen beschikbaar gesteld om te komen tot
inrichting, grond beschikbaar gesteld. Die hoefden ze niet op te ruimen. Maar wel een duidelijke afspraak
dat dat wat gerealiseerd zou worden, dat zou ook op hun verantwoordelijkheid moeten worden
opgeruimd.
De heer Soy: Voorzitter, dat laatste wist ik niet en dank voor de beantwoording.
De voorzitter: Oké. Helder. Dan kijk ik de commissie rond, want dan zijn we toe aan de vraag wat we
verder met dit stuk doen. Ik hoorde vooral veel instemming. Kan dit verder dan als hamerstuk naar de
eerstkomende raad? Daar stemt iedereen mee in. Dank daarvoor. Dan wilde ik u voorstellen eigenlijk om
agendapunt 11 ook nog te doen en daarna te pauzeren. Of bent u nu toe aan een korte pauze?
De heer...: Wij zijn toe aan
De voorzitter: U bent wel toe aan een korte pauze. Dan stel ik voor dat wij om uiterlijk vijf over tien hier
weer verder gaan.
SCHORSING
11. Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan Stadspolders
De voorzitter: Beste mensen, als iedereen wil gaan zitten. Dan gaan wij verder met agendapunt 11.
Bestemmingsplan Stadspolders. Daar is door de fractie ChristenUnie/SGP, mevrouw Klein, zijn vragen
gesteld over de verruimde bestemming voor de nieuwbouw op de hoek Chico Mendesring - Groene Zoom.
Nu eens een keer niet de rotonde, maar iets anders. En naar aanleiding van daarvan stel ik voor dat we
haar in ieder geval eerst het woord geven en voor zover relevant, u daar ook dan nog iets van vindt.
Mevrouw Klein, u heeft het woord.
Mevrouw Klein-Hendriks: Dank u wel mijnheer de voorzitter. Het gaat om een actualiseringsplan en
eigenlijk betekent dat volgens mij dat er opnieuw wordt vastgesteld datgene wat de afgelopen tien jaar in
het bestemmingsplan al stond. Behoudens enkele uitzonderingen. Nu zijn er enkele uitzonderingen met
name genoemd. Eentje is er niet genoemd en er vindt wel een verandering plaats. En hoe kom ik er nou zo
op om die verandering te bekijken? Dat is eigenlijk omdat gewoon al jaren daar die fietsovergang met de
Groene Zoom en Chico Mendesring als toch best gevaarlijk worden gekenmerkt. Er zijn verschillende
maatregelen in het verleden genomen. Er staan op het punt waar ik bedoel, staan bijvoorbeeld van die
fietsertjes links en rechts wel. En dan heb je een drempel. En sinds kort - nou ja sinds kort, een jaar denk ik,
halfjaar - staat er ook een nieuw gebouw daar aan die kant, die komt wat verder naar voren. Er staan, er
is een wegversmalling aangebracht, eigenlijk ook ongeveer tegelijkertijd met het gebouw. En ik weet
gewoon uit de omgeving dat men dat niet als echt een nou, veiliger beschouwt, als overzichtelijk. En nu zag
ik in het bestemmingsplan dat die, dat gebouw, maar ook het gebouw wat gepland is, waar het
bestemmingsplan dus eigenlijk al toestemming voor geeft, zal ik maar zeggen, aan de overkant, dat daar in
dat gebouw en aan de overkant dat een meerdere functies zich kunnen vestigen. Namelijk sport, cultuur
en ontspanning. En dat betekent eigenlijk datje op een afstand van laten we maar zeggen, vanaf de
Groene Zoom naar voorbij die gebouwen, laat maar zeggen 60-65 meter, heb je een voorrangsweg, heb je
een fietsoversteek, een voetgangersoversteek, heb je een bushalte, heb je twee uitwegen van de buurten
en dan heb je ook nog eens op de koppen een gebouw waar mogelijk in de toekomst en gedurende de
looptijd van het plan, een fitness of ontspanning. Nou ja, wat is er wat je daar allemaal onder kan
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verstaan? Oftewel verkeersaantrekkende en ook functies die extra parkeerplaatsen behoeven en wat de
overzichtelijkheid alleen maar toeneemt. De reden waarom de, heb ik naar gevraagd, en het antwoord is
dat men die locaties aantrekkelijker wil maken voor eventuele ontwikkeling. Nou daar is niet in afgewogen
de toename van verkeersonveiligheid en dat juist net dat een punt is, heb ik het ook aangegeven om het te
willen bespreken. Er is overigens nog een ander punt, dat is nummer 2 en dat is vanuit de gedachte dat het
gaat om de vormen van mobiliteit bestemmingsplan Stadspolders is een bestaand bestemmingsplan en ik,
toen ik er woonde sowieso, vond het al heerlijk dat ik gewoon heel snel van de ene kant naar de andere
kant kon en over de Wantijdijk ook, dat je daar gewoon die doorgaande fietsroutes hebt en dan heb je de
Wantijdijk en dan kun je zo via die brug naar het Vlijpark toe en dan zo via Villa Augustus. Die doorgaande
fietsroutes die zie je op de bestemmingsplankaart totaal niet terug. Waarom niet? Ze zijn opgelost in de
groenvoorziening en dat betekent niet dat die fietspaden daarmee verdwijnen, maar het betekent wel dat
we kennelijk gewoon niet meer die fietspaden als belangrijk element voor de ruimtelijke ordening zien.
Dus dat zijn eigenlijk twee dingen waarvoor... en vooral voor het eerste qua toename
verkeersonveiligheid en onoverzichtelijkheid, ja ik toch aan het college zou willen vragen om op dat punt
een aanpassing van het bestemmingsplan te willen doen of, ja dat is eigenlijk dan de raad in dit geval.
De voorzitter: Dank. Dan kijk ik even rond. Zijn er anderen die hierover het woord zou willen voeren? De
heer Tutupoly, ja als ik dat goed uitspreek. U heeft het woord.
De heer Tutupolv: Nou goed ik heb in ieder geval eventjes gehoord wat mevrouw Klein te melden had over
in ieder geval het gevaarlijke verkeersplein. Ook wat Beter voor Dordt betreft hebben wij daar uiteraard
oog voor en de afgelopen raadsperiode hebben wij ook meerdere malen dit kruispunt als gevaarlijk
bestempeld en daar ook een motie voor ingediend, maar daarnaast is er eigenlijk ook nog een andere
problematiek in de wijk en dat is ook duidelijk naar voren gekomen toen wij afgelopen periode ook een
enquête hebben gehouden onder de bewoners en daar kwam eigenlijk ook heel vaak naar boven
parkeerproblematiek in de wijk. Je ziet daar namelijk ... De hele wijk is eigenlijk autoluw gemaakt, de
straten dus dat betekent dat de bewoners één parkeerplaats hebben en voor de rest wordt iedereen
geacht aan de zijkant, dus langs de Chico Mendesring te parkeren en dat staat nu eigenlijk overvol met
auto's, ook met vrachtverkeer waar niet tegen opgetreden kan worden en ook vrachtverkeer waar wel
tegen opgetreden kan worden, maar wat dus niet gehandhaafd wordt. Maar we zien daar een
schreeuwend tekort aan parkeerplaatsen staan. Nou in dat kader, ja kunnen wij ons ook voorstellen dat...
Tenminste zouden wij eigenlijk de mogelijkheid willen bekijken of dat stukje, of dat perceelgrond, ja een
andere bestemming zou kunnen krijgen en dan denk ik eigenlijk aan parkeergelegenheid met
groenvoorziening zodat je daar en je overzicht zou kunnen behouden en daarbij ook, het is op het fietspad,
maar daarbij ook ja de andere problemen in de wijk een oplossing daarvoor kan bieden met behoud van
groen. Wij hebben dan ook nog wat vragen gesteld om welke of ja wat voor opbrengst je daarmee teniet
zou kunnen doen. Die vragen zijn nog niet beantwoord, want wij hebben op een vrij korte termijn de vraag
gesteld. Misschien dat de wethouder daar inmiddels antwoord op heeft, maar ja wij zouden die
mogelijkheden eigenlijk ook willen bekijken omdat het eigenlijk de enige uitbreidingsplek is voor eventuele
parkeergelegenheid in het gebied.
De voorzitter: Ja, ik dank. Maar ik merk wel op: u heeft de vorige keer bij de agendering van dit stuk het
punt van mevrouw Klein is daar genoemd, althans dat staat in mijn stukken. Dan kunt u natuurlijk beslissen
om over van alles te spreken naar aanleiding van dit bestemmingsplan, maar formeel zouden we de
discussie moeten beperken tot het punt van mevrouw Klein en er wordt nu over parkeren iets ingebracht,
de heer Bouman wil daarop reageren. Dat is op zich ... Dat kan, maar ik geef het maar even mee dat dat
doorgaans de regels zijn. De heer Bouman.
De heer Bouman: Ik wil graag aan de heer Tutupoly vragen wat precies het stuk grond is waarop u doelt
dat u zegt 'Dat moet dan veranderen in parkeerbestemming.'
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De voorzitter: Kan daar feitelijk op gereageerd worden? Ja, u heeft het woord.
De heer Tutupolv: Dat is het perceelgrond bij precies hetzelfde kruispunt waar mevrouw Klein het over
heeft, waar aan de ene kant een toren geplaatst is voor begeleid wonen en op de andere kant nog een
grasveldje zich bevindt met daarbij een, ja die eigenlijk opgebroken wordt door een toegang naar het
fietspad. Dus aan de kant van de zijde van de palissander. De '...'kant die is nu net bebouwd.

De heer Tutupolv: Dan zou je daar de mogelijkheid inderdaad kunnen bekijken of je daar gedeeltelijk zou
kunnen parkeren met groenvoorzieningen.
De voorzitter: Oké, de heer de Buck had ook nog een vraag?
De heer de Buck: Ja, kort. Het voorstel van mevrouw Klein dat willen wij van harte ondersteunen. Het is
zeker een klein perceel en de kern is dat je zegt: bestem het voor woningbouw in plaats van ook
bedrijfsmatige bestemmingen die verkeersaantrekkende werking hebben en ik denk dat het een goede
zaak zou zijn.
De voorzitter: De heer Oostenrijk.
De heer Oostenrijk: Voorzitter, de CDA-fractie is altijd in voor een betrouwbare overheid zeker ook als het
gaat om het vaststellen van bestemmingen waarop dan ook geparticipeerd kan worden. En ook in dit geval
vinden we dat van belang. Het opgeven van deze bouwgrond, dan verwijs ik ook nog maar even aan de
discussie die we na 8 uur hebben gehad, rond het grondbedrijf, want we moeten ook dan ons beseffen wat
we dan weer kunnen afboeken en dat rekensommetje zou ik dan ook wel eens willen weten. En als laatste,
en het parkeren zit eigenlijk buiten deze discussie, maar ik ken het gedrag van mensen en zo ben ik zelf
ook, mensen die verder als enkele tientallen meters afstand wonen van dat betreffende terreintje die
zetten daar hun auto niet neer, nee die zetten hem willens en wetens gewoon op de plek zo dicht mogelijk
waar ze wonen. Dus ook op dat punt vind ik het geen oplossing voor de wijk Oudelandshoek, want dat
wordt gesuggereerd. Nou dat beeld herken ik niet. Dank u.
De voorzitter: Helder. Dan gaan we denk ik naar de wet... Oh, ja? Ja, u mag reageren als u dat wil.
De heer Tutupolv: Als ik er eventjes op mag reageren. Die situatie doet zich dus eigenlijk niet voor, omdat
je nu ziet dat er geen parkeergelegenheid voldoende is en er ook constant gehandhaafd nu wordt in de
wijk. Het gekke is dat de automobilisten, omdat ze nergens kunnen parkeren en het gaat dus niet om
tientallen meters maar over het hele stuk op het moment dat er geen plek te vinden is daar in de
avonduren als je daar rijdt en dat betekent dus dat er voldoende op dit moment gehandhaafd wordt in de
wijk dus ja, wat dat betreft is het niet juist wat u nu verwoordt.
De voorzitter: Oké, daar is verschil van opvatting. Dat mag hier. Dan gaan we naar de wethouder.
De heer Sleeking: Ja voorzitter, in eerste instantie op de opmerking van mevrouw Klein en de suggestie om
dat punt van sportcultuur en ontspanning uit die bestemming te halen. Daar is eigenlijk geen bezwaar
tegen dus ik zou u dan willen uitnodigen om daar een amendement op in te dienen, omdat we dat nu niet
meer kunnen wijzigen omdat dat in het college is besproken. Er is op enig moment kennelijk sprake
geweest van een belangstellende in deze hoek die buiten beeld is geraakt en verder moet natuurlijk elke
bestemming die hier wil realiseren wel voldoen aan parkeernormen. Dus dat zou ook van toepassing zijn
op dat soort functies als je die daar zou willen realiseren, maar het is prima als we dat beperken tot een
woonfunctie wat ook door anderen wordt ondersteund. En dan daarmee meteen op aansluitend vanuit de
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fractie van Beter voor Dordt, de heer Tutupoly, ja dit is gewoon al heel lang een bouwlocatie, potentiële
bouwlocatie net als de locatie die ook aan de overkant lang braak heeft gelegen, maar uiteindelijk wel
invulling heeft gekregen, is dit ook nog steeds een potentiële bouwlocatie en gezien de opgave die we met
elkaar hebben geformuleerd, wordt het nog een hele klus denk ik om voldoende locaties te vinden om ook
woningbouw te realiseren. Dus als we nu aan de slag gaan met het schrappen van woningbouwlocaties dan
wordt ons probleem in ieder geval niet kleiner. Dus ik zou u dat ook ontraden. De kosten zijn nog niet
helemaal opgehaald bij het grondbedrijf. Wij hadden de inschatting dat dat in opbrengst wel toch wel
tenminste 3 ton zou kosten als je deze locatie zou inleven nog los van de kosten die je dan zou maken als je
hem dan als parkeerterrein of als andere locatie in te richten waar je geen opbrengst mee genereert,
alleen maar kosten en onderhoudskosten. Ik begrijp ook dat, ja een aantal mensen in deze wijk eigenlijk
moet parkeren op eigen terrein en dat daar onvoldoende gebruik van wordt gemaakt en dan van de
openbare weg gebruik gemaakt wordt waardoor de parkeerproblemen eigenlijk vergroot worden en ja die
afspraken die zou je natuurlijk '...' kunnen gaan handhaven. Als die afspraken ooit zijn gemaakt dan zijn de
mensen zelf denk ik een deel van de oplossing om meer gebruik te maken van het eigen terrein om daar de
auto op de stallen en geen gebruik te maken van de openbare weg, omdat die voor andere mensen van
toepassing is. Dan nog de fietspaden. Ik begrijp dat de fietspaden in onze bestemmingsplannen niet meer
specifiek kunnen worden opgenomen dat die wel helemaal zijn opgenomen en uitgewerkt in het fietsplan
dat wij binnen de gemeente hebben en dat er dus ook binnen de groenstructuren fietspaden mogelijk zijn.
Het is een technisch ... kennelijk een technische belemmering om die fietsplannen zoals er vroeger in zaten
in het bestemmingsplan op te nemen begrijp ik van onze planjurist die dat eventueel zelf nog verder kan
toelichten als daar behoefte aan is. Volgens mij was dat het, voorzitter.
De voorzitter: Dat denk ik ook. Met een positief advies op een amendement. Gebeurt hier ook niet zo vaak,
memoreer ik dan maar even. Ik kijk even rond. Ja mevrouw Klein nog een vraag ofwel een opmerking?
Mevrouw Klein-Hendriks: Ja, opmerking, want ik ga er dan vanuit laat maar zeggen dat die punt gewoon als
bespreekpunt op de raadsvergadering naar voren komt.
De voorzitter: Ja, daar gaan we het zo over hebben.
Mevrouw Klein-Hendriks: Dank je wel. En dan nog een tweede. Ik zou toch ten aanzien van de
fietsverbindingen, de langzaam verkeersroutes ... Ik begrijp dat het oude bestemmingsplan een aanduiding
had die we tegenwoordig niet meer technisch kennen en kunnen, maar ik zou toch het college willen
oproepen om bij de voorbereiding van de bestemmingsplannen aandacht te hebben voor dit structurerend
element in de ruimtelijke ordening namelijk de doorgaande fietsverbindingen.
De voorzitter: Nog behoefte aan een reactie? Niet? De oproep is gedaan. Dan komen we op wat we
hiermee verder gaan doen. Ik hoor weinig inhoudelijke discussie. Wel is er een voorstel tot wijziging
gedaan en de wethouder heeft gesuggereerd daar dan een amendement van te maken. Dus mijn voorstel
is dat dan in die zin een bespreekstuk is, dat er een amendement wordt ingediend, dat u daar dan nog iets
nou ja van kunt vinden, maar verder ook niet. En dat gaat dan ook op die manier naar de voorzitter van de
raad. Dus dat is dan een zeer compacte bespreking naar aanleiding van het amendement en ik geef dan
ook mevrouw Klein in overweging om dat amendement nou ja op tijd ook te verspreiden zodat de fracties
daar dan zich op voor kunnen bereiden. Eventueel nog op voorhand daar al iets van kunnen vinden. Dan
kan die bespreking denk ik ook soepel verlopen inderdaad. Zullen we dat zo ...
De heer Oostenrijk: Voorzitter?
De voorzitter: Met elkaar afspreken? Ja?

34

De heer Oostenrijk: Dan toch een vraag. Is het nodig om dat er op deze wijze een amendement moet
worden ingediend? Het zou ook kunnen zijn dat het raadsvoorstel gewoon wordt aangepast.
De voorzitter: Nou ik heb de wethouder net horen zeggen dat dat niet kan.
De heer Oostenrijk: Kan dat niet?

De heer Oostenrijk: Nou en? Dan gaat het nog een keertje naar het college toe en dan komt het terug.
De voorzitter: Als dit de kortste en de snelste route is dan doen we dat zo. Dan is dat daarmee op deze
manier vastgesteld.
12. Vaststellen bestemmingsplan ' l e herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring' (2105944)
13. Aanvullende zienswijze l e herziening Sterrenburg locatie Grote Hondring (2136440)
De voorzitter: Gaan wij verder met agendapunt 12 en 13 'Vaststellen bestemmingsplan l e herziening
Sterrenburg, locatie Grote Hondring en wat daarbij hoort Aanvullende zienswijze. En ook daar heb ik het
verzoek gehad of er nog een plaatje getoond mocht worden. Klopt dat?
De heer Sleeking: Ja, dan kijk ik even naar de overkant of dat plaatje ook beschikbaar is, de Grote
Hondring. Nou er waren, voorzitter als het mag, vorige week ook daar was 1 inspreker op en dan ging het
met name om de mogelijkheden voor het handhaven van het groen en ook daar is eventjes een
situatieschets gemaakt om te duiden wat de mogelijkheden zouden zijn. Wat voor prijskaartje eraan zou
hangen of welke oplossingsrichtingen we eventueel zouden hebben om daaraan tegemoet te komen.
De voorzitter: Ik stel voor dat we gewoon de woordvoering beginnen en dat de ambtelijke ondersteuning
even kijkt of die plaatjes nog te voorschijn getoverd kunnen worden. Ja, de heer Soy?
De heer Soy: Ja, dank u wel voorzitter. Er is inderdaad vorige week een inspreker geweest die zijn zorgen
heeft geuit over de groenstructuur en de bomen die zouden moeten wijken voor de nieuwbouwplannen
aldaar. Nu ben ik daar met een collega raadslid, de heer Van der Graaf, zijn we daar ter plekke gaan kijken
en we hebben ook de inspreker daar gesproken en we hebben een ronde gelopen over welke bomen dat
nou precies gaat en of het mogelijk is, zeg maar plan technisch, om die bomen te behouden. Nu is het zo
dat langs die strook bomen ligt er eigenlijk al een weg waar de gemeente zeg maar met apparaten bij kan
om de groenstructuur daar te onderhouden. Alleen ik kan niet zo goed inschatten wat het effect zal zijn als
we en die weg behouden en de strook bomen dus die vraag heb ik dan ook aan de wethouder gesteld van
'Ja joh, kunt u uitzoeken van wat het financiële effect zal zijn en wat het eventuele effect zal zijn op de
woningbouw en betekent dit dat we allicht misschien 1 woning minder of de laatste woning minder grond
krijgt? En wat dat aan minder verkoopopbrengsten gaat opleveren?' Dus ja, ik ken de situatie wel. Het zou
mooi zijn als de collega raadsleden dat ook op het scherm kunnen zien. Daar wordt aan gewerkt, heb ik
begrepen. En misschien dat de wethouder ondertussen die vraag kan beantwoorden wat het effect is van
eventueel behoud van die strook bomen.
De voorzitter: Ja, ik kijk vooral ook even om dan doen we gewoon even de woordvoering eerst. Of er nog
inbreng is? De heer Noldus, VVD.
De heer Noldus: Dank u wel, voorzitter. Ik wil me graag aansluiten bij de woordvoering van de heer Soy van
Beter voor Dordt. Ook ik ben ter plaatse geweest. Heb de groenstrook bekeken. Hoewel het merendeel
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van het groen er niet rooskleurig bijstond, was dat een stuk groen, nou nog enigszins te aanschouwen. En
ik kan mij dan ook de wens van de bewoners wel, van de bewoner in kwestie wel voorstellen. En zou ook
graag van het college horen of er mogelijkheden zijn en binnen welk kaders dit mogelijk zou zijn binnen de
plannen die er liggen of dat dit tot onoverkomelijke problemen stuit. Dank u wel.
De voorzitter: Andere woordvoering, de heer Bosuguy.
De heer Bosuguv: Ja, ik ga met ze mee.
De voorzitter: U sluit zich aan bij de VVD. De heer Jansen.
De heer Jansen: Ja, w ij... Naast dat ik me aansluit bij de heer Noldus inderdaad over pleit voor het behoud
van de groenstrook, merk ik ook op dat er ergens een wijziging is voor een speeltoestel daar dat niet meer
groen genoemd wordt in één van de zienswijzes. Ook daarvoor zouden wij willen pleiten voor behoud
wanneer dit mogelijk is.
De voorzitter: Dat heb ik genoteerd. Ik weet overigens niet waar dat dan precies over gaat, maar dat is
wellicht wel bekend. Anderen? Zo niet, gaan we in beginsel naar de wethouder en ik begreep dat
ondertussen nog aan de plaatjes technisch wordt gewerkt?
De heer Sleeking: Oké, nou wellicht lukt het zo ook wel. Eerst even op die laatste vraag, het is het
handigste dat je '...' plankaartje er even bij te nemen. De verbeelding. En daarop kunt u zien dat dat
speelterreintje een groene functie behoudt. Dus dat wordt niet gewijzigd als een van de toezeggingen. Dan
gaat het met name om de strook die gelegen is tussen de woonwagenlocatie en de nieuwe woningen die
daar worden uitgegeven wat je daarmee zou kunnen doen. De opzet was in eerste instantie om dat
helemaal uit te geven he, omdat je daarmee ook twee wat grotere kavels kunt realiseren aan die kant. U
ziet helemaal in het noordelijke stuk dat die groenstrook die sowieso behouden blijft, maar het meest
waardevolle deel van het groen dat ligt daar wel aansluitend op meteen ja ten oosten is dat dan denk ik
van de locatie die we uit willen gaan geven tussen de woonwagenlocatie en dat nieuwe stuk. Dus met
name het bovenste deel van die gele weg zeg maar daar ligt het meest waardevolle groen in. Als je de
grond uitgeeft, heb je geen garantie dat die bomen behouden blijven. Mensen die die grond kopen, die
kunnen ook besluiten om die bomen te kappen, want die kennen geen bescherming. Dat kunnen we ook
niet regelen. Dus ja, er zijn verschillende varianten mogelijk. Eén ... Het plaatje is er. Even kijken of ik daar
wat mee kan.
De heer Frantzen: Meneer de voorzitter?
De voorzitter: Mijnheer Frantzen.
De heer Frantzen: Kan de wethouder me vertellen waarom er hier geen kapvergunningen voor afgegeven
moeten worden? Waarom we die eventueel niet zouden kunnen weigeren?
De heer Sleeking: Omdat daar bepaalde regelgeving voor in het leven is geroepen. Dat heeft te maken met
omtrek van bomen. In de binnenstad zijn alle bomen beschermd en moet je sowieso een kapvergunning
aanvragen, maar dat geldt voor een heel groot deel van de rest van de stad niet. Het gaat om deze weg zeg
maar die je of helemaal zou kunnen uitgeven of niet. Waarbij hier het meest waardevolle groen aanwezig
is en hier niet. Als je deze hele weg niet zou uitgeven dan hangt daar een prijskaartje aan van een ton. Dus
minder opbrengst als je deze hele weg niet zou uitgeven. Dan blijft het openbaar groen betekent ook dat
de gemeente verantwoordelijk blijft voor het onderhoud van dat groen. Het alternatief is dat je alleen dit
stuk bij het openbaar groen behoudt en dit stuk wel uitgeeft dus aan deze kavel die dan wat groter kan
worden. Dus dan knip je hem eigenlijk in tweeën. Je behoudt wel het stuk met het meest waardevolle
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groen openbaar en de rest geef je wel uit. Nou ja goed dat leidt tot iets minder inkomsten
dus dat zou
eigenlijk mijn voorstel zijn, omdat ik ook op die plaatjes gezien dat hier de meest waardevolle bomen
staan. Die groenstuk blijft behouden, dat sluit eropaan. Is ook in het onderhoud denk ik wat handiger,
want ja ik vind dit wel een heel onhandig stukje om als gemeente in bezit te houden.
De heer Soy: Voorzitter, misschien even ter aanvulling scherper nog op dat laatste gedeelte ...
De voorzitter: Mijnheer Soy dus ja.
De heer Soy: Waar de heer Sleeking naar refereert zeg maar de '...' daar staan helemaal geen bomen.
De heer Sleeking: Nee ja precies.
De heer Soy: Dus d at...
De heer Sleeking: Dus dat is ook eigenlijk minder relevant om d at...
De heer Soy: Precies. En inspreker, ik heb de situatie bekeken met de inspreker en de inspreker die heeft
juist bezwaren tegen het bovenste deel.
De heer Sleeking: Ja, dus we kunnen nog even precies kijken waar die bomen staan. Of je toch zoveel
mogelijk kunt uitgeven en de bomen spaart. Dat betekent dat je, ja hier, wat minder grond kunt uitgeven
op dit locatie, maar het is altijd nog meer dan 400 m2. Deze zal waarschijnlijk rond de 500 of misschien nog
iets meer zijn dus wel echt hele ruime kavels. Dus de inschatting is ook dat het niet ten koste gaat van de
uitgeefbaarheid. Ja, het kost wat geld, maar nou ja één van onze ambities is ook in het kader van het
klimaatadaptie het behoud van groen of toevoegen van groen en water en ja als we hier de gelegenheid
hebben, ja, dan moeten we dat toch eigenlijk bij nadere overweging eigenlijk wel doen. Dus dat zal
betekenen dat dit plankaartje ... Kijk ik even naar de planjurist, kunnen we dat wel zo wijzigen
Dat is hetzelfde verhaal. Dat is ook al door het college geweest. Als je dat wil regelen dan weet ik niet
wat het zou betekenen, maar...
De heer Sleeking: Ja, ik weet niet hoeveel urgentie er staat op dit plan. We kunnen ook even ambtelijk een
soort van amendement laten voorbereiden met aanpassing van de plankaarten en dat we de raad laten
vaststellen als dat misschien nog effectiever is. Als u tenminste kiest voor deze route.
De heer Soy: Ja voorzitter, wij waren ...
De voorzitter: Ja, de heer Soy.
De heer Soy: Wij waren als partij van plan om een amendement in te dienen, maar als dat vanuit uw kant
komt, is dat ook prima.
De voorzitter: Laat ik eerst even die vraag gewoon hier op tafel leggen. Het voorstel van de heer Soy en
gesteund hier door de wethouder, kan dat op brede steun rekenen? Dus als ik het goed begrijp om de
halve weg wel uit te geven en de andere helft waar de bomen op staan, als ik het goed heb onthouden,
niet. Ik zie her en der wat geknik. De heer Jansen heeft nog een opmerking daarover of niet?
De heer Jansen: 1 vraagje nog. Ik zag op de tekening zag ik langs het woonwagenkamp iets van een
wandelpad lopen. Is dat openbaar toegankelijk pad waar...
...: Ja.
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De heer Jansen: Oké, dus dat blijft als kinderen aan het spelen zijn, zouden ze via dat pad het speelpleintje
kunnen blijven bereiken in plaats van dat ze om moeten lopen via de weg die er aan de andere kant
langsloopt?
De heer Sov: Sterker nog, dat is ...
De voorzitter: En dan hebben we even deze helder. Daar is in ieder geval steun voor. Daar gaan we zo in de
afrondingen bepalen ...
De heer Noldus: De heer voorzitter?
De voorzitter: Hoe dat verder gaat. Ja, de heer Noldus?
De heer Noldus: Als ik daar nog een vraag over mag stellen. Ik hoorde de wethouder net zeggen dat voor
de hele wig zo gezegd een grondwaarde van circa een ton dan in mindering gebracht wordt. Het gaat dan
om iets meer dan de helft wat dan behouden zou blijven. Dus dat zegt wat over de grondwaarde daarin.
Een vraag van onze kant is wel of dat groen dan goed toegankelijk blijft en of daar in de structurele kosten
of daar een soort van inschatting van is dan wel gemaakt kan worden om te kijken of dat überhaupt, ja ook
reëel is om dat uit te gaan voeren en niet tot praktische of financiële problemen leidt.
De heer voorzitter: De heer Oostenrijk ook nog hierover op dit punt?
De heer Oostenrijk: Ja voorzitter, waarbij ik inderdaad zou willen pleiten dat dit amendement voorbereid
wordt via het college, omdat het gaat niet alleen aan geschreven teksten maar ik denk dat een goede
plankaart ook daarbij hoort en ik twijfel nog steeds, die opmerking werd net wel gemaakt, over hoe we
dan die bovenste groenstrook straks, ik zou letterlijk, levend kunnen blijven houden, want het blijft
natuurlijk wel een raar verborgen stukje dus ik denk dat we dat eerst maar moeten wagen maar het is niet
ideaal.
De heer Sov: Ja voorzitter, misschien voor de beleving ...
De voorzitter: De heer Soy.
De heer Sov: Dat stukje gangpad waar de heer Jansen het over had, dat is gewoon gras en dat is breed
genoeg om daar met materieel te komen. En dat is ook te benaderen vanuit de weg dus u kunt er gewoon
inrijden en je kunt bij de bomen komen om de bomen te verzorgen en eventueel bij te houden. Dus goed,
die weg die ligt er al.
De voorzitter: Zijn er verder inhoudelijke opmerkingen, zeg maar anders dan dit punt, want anders gaan
we gewoon op dit punt afronden. Dan stel ik voor dat het college een amendement maakt waar een
wijzigingsvoorstel voor de raad met een aangepaste plankaart. Misschien kunnen we daar dan ook nog drie
of vier regels toelichting bij worden geschreven waarom we dat zou doen en er kan dan misschien de vraag
van de heer Noldus ook nou ja in ieder geval in meegenomen dan wel aandacht aan besteed worden. En
dan kan dat zo naar de raad, denk ik. Tenzij u het eerst weer hier nog langs wil hebben, want ik stel me dan
wel zo voor dat we met elkaar afspreken dat we dan in de raad niet daar een commissievergadering gaan
doen over de al niet toegankelijkheid van maaimachines op dat stuk he, want dan heeft u denk ik
opmerkingen van de voorzitter naar uw hoofd en dan zegt ie 'De heer Veldman zat het voor.' Oké, dan
spreken we dat zo af. Ik denk dat het dan twee hamerstukken kunnen zijn als ik dat met u welnemen en
dan geven we even het collegeman daartoe met de goede tekst en plankaart te komen langs deze lijn. Kunt
u daarmee instemmen?
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„.: Voorstellen van de agenda van de raad, kunnen ze daar altijd nog stuk van maken ...
De voorzitter: Ja, ja precies. Ja, oké. Dan gaan wij het als volgt doen. Dat wordt een hamerstuk met een
toegevoegd wijzigingsvoorstel van het college. Ik weet niet of dat dan zo heet of een amendement, maar ik
denk dat het college zelf geen amendementen kan indienen.
14. Raadsinformatiebrief inzake aanbesteding groenonderhoudsbestekken Krispijn, Staart-Reeland en
Dubbeldam
De voorzitter: Dan gaan we naar agendapunt 14, met uw welnemen. Dat is de raadsinformatiebrief over de
groenonderhoudsbestekken Krispijn, Staart en Reeland en Dubbeldam ook nog. En de vraag die daar met
name is gesteld door de fractie van Beter voor Dordt en VVD CU/SGP sloten zich daar in soortgelijke
bewoording bij aan, was in hoeverre de participatie van de wijk nou goed is geregeld en hoe het zit met de
kosten van die aanpak dan wel de opbrengsten daarvan, als ik het even kort door de bocht samenvat. Ik
stel voor eerst de fractie van Beter voor Dordt VVD CU/SGP het woord te geven en als er dan daarna nog
toevoegingen zijn dan krijgen andere fracties het woord. Fractie van Beter voor Dordt. De heer Van der
Klaauw, u heeft het woord.
De heer Van der Klaauw: Ja dank u, voorzitter. Als Beter voor Dordt zijn wij zeker voor
participatiebestekken. We hebben alleen wel een aantal aantekeningen erbij dat met name dan de
aanbesteding dat die Europees wordt aanbesteed en daar ligt wel het grote risico in dat wanneer dat
gebeurt dat er ook buitenlandse partijen naar voren komen. Zeker met name de participatie he met de
bewoners, ja dan moet je toch wel enige wijkkennis en betrokkenheid hebben met de wijk en met
Dordrecht dus mijn of ons voorstel is om dat meervoudig aan te besteden in plaats van Europees.
Daarnaast de evaluatie heb ik gelezen dat die één keer per jaar gebeurt en ik zou dat in kwartalen willen
doen dus met een kwartaal overleg. Dan hou je dus meer binding met om te zeggen van 'Nou goed ik ga
dat aansturen. De goede dingen die blijven bestaan. Initiatief van bewoners kan je bespreken in plaats van
dat er een jaar overheen gaat.' Ja, dat was in feite ...
De voorzitter: Dank. Kijk even naar de fractie ChristenUnie/SGP of de heer De Heer, u heeft het woord.
De heer De Heer: Ja. Ik sluit me deels aan bij de vorige spreker. Buurtparticipatie is belangrijk. Waar ik een
vraag over heb is de verlaging van het bedrag van € 4 per inwoner, € 2 per inwoner. Mijn vraag daarbij is:
Moet er niet gedifferentieerd worden naar wijk voor wat er nodig is voor bepaalde wijken qua
groenopgave? Een andere vraag is: Waarom die verlaging? Komt dat geld niet goed terecht of wordt er
onvoldoende gebruik van gemaakt? Oftewel: Participeert de burger niet goed genoeg of wordt hem daar
niet op gewezen?
De voorzitter: Dank. De heer Noldus, VVD.
De heer Noldus: Ja dank u wel voorzitter. Ook VVD voorstander van betrekken van burgers in openbare
ruimten en het onderhoud daarvan is een positieve impuls voor het leefplezier van onze inwoners over het
algemeen. Wat voor ons niet helder is echter, is wanneer dit project geslaagd is. We missen daarin
duidelijk de grens der resultaten of deliverables. Er wordt wel gezegd dat eerdere participatietrajecten
positief zijn, maar het is voor ons niet helder op dit moment wat dan die positieve effecten zijn en waarop
gemeten is en gestuurd wordt. Verder vinden we het positief om te zien dat blijkbaar het bedrag per
inwoner wat gereserveerd of nodig blijkt te zijn omlaag gaat. Wel hebben wij het idee dat als een burger
zelf meer uitvoert of dat dan niet in zijn totaliteit tot lagere kosten zou moeten leiden in plaats van meer
kosten voor een aannemer die feitelijk minder werk zelf hoeft uit te voeren dus dat zou wat ons betreft
ook een oproep zijn om te kijken of daar ruimte in zit, omdat het niet alleen een impuls zou zijn voor
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inwoners maar volgens mij ook voor ja, minder werkzaamheden door die aannemer. En even kijken, nee
dat was onze woordvoering. Dank u wel.
De voorzitter: Dank. Zijn er andere fracties die in deze lijnen verder willen? De heer Jansen.
De heer Jansen: Ja, wij vroegen ons af of het ook voor bewonersgroepen mogelijk is om mee te doen met
de aanbesteding in het kader van Right to Challenge. Dat ten eerste. En aanvullend even of in de
aanbestedingseisen ook arbeidsvoorwaarden voor het uitvoerend personeel worden meegenomen.
De voorzitter: Dank. De heer Frantzen.
De heer Frantzen: Uit de stukken maak ik op dat de aannemer die het groenonderhoud gaat krijgen
eventueel verantwoordelijk wordt voor de participatie. Dat lijkt me een lastige toestand. Als je dat in
Dubbeldam en dergelijke voor mekaar krijgt, zou misschien nog lukken, maar Krispijn lijkt me op het een
zware taak om daar voldoende participatie op gang te krijgen. Ik heb links en rechts door Krispijn even
gepeild van wat mensen daarover vinden en iedereen die schiet in eerste instantie in de lach. Dus dan ben
ik bang dat een eventueel ontbreken aan participatie zo meteen op de aannemers een dak geschoven
wordt, want die is verantwoordelijk dat die participatie uitgevoerd wordt.
De voorzitter: Dank. De heer Oostenrijk nog.
De heer Oostenrijk: Ja voorzitter, in de stukken staat dat in Dubbeldam en Staart-Reeland de een op een
situatie van kracht is oftewel aan het Drechtwerk Groen wordt gegund. Onduidelijk is, of in ieder geval
voor mij niet helemaal helder is, of daar dan ook de criteria van kracht zijn of worden die gelden voor een
participatiebestek. Dat blijkt niet met zoveel woorden dus daar heb ik ook graag wat opheldering over,
omdat ik vind wel dat al is het een op een kwestie en die snap ik, maar dat dan wel de gelijkwaardige
criteria gelden die ook gelden voor die gebieden waar de aanbesteding wel van kracht is.
De voorzitter: De heer De Buck ook nog.
De heer De Buck: Ja, in aanvulling daarop het Drechtwerk Groen dat staat aangegeven voor 2019 dat de
opdracht nog gegund zal worden Dubbeldam en in de Staart. Wij denken dat het heel belangrijk is dat he
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt juist ook hier zekerheid hebben van hun werk en dat je ze
dat op lange termijn gunt. Dus de vraag is een beetje van: Ook na 2019 kan er die zekerheid blijven
bestaan?
De voorzitter: Dank. Dan gaan we naar de wethouder voor de beantwoording.
De heer Sleeking: Ja voorzitter, ik zou willen voorstellen dat de medewerker die daar vanavond voor
aanwezig is in eerste instantie de beantwoording doet, want dit was een portefeuille onderdeel van collega
Reynvaan. Ik zit hier echt nog onvoldoende in om op al die vragen in te gaan en vragen die nog resteren,
kunnen we misschien schriftelijk her afdoen.
De voorzitter: Ja en daarnaast is ook een heel aantal vragen wel redelijk van technische aard. Maar goed,
dat had wethouder Reynvaan ook kunnen zeggen. U heeft het woord. En misschien uw naam even voor de
commissie.
De heer Van Dieën: Ja hoor, mijn naam is Edwin van Dieën. Even naar aanleiding van de vragen allereerst
de zorg van 'Zou een buitenlandse aannemer hier op gaan inschrijven?' Nou ja onze inschatting is dat dat
niet gebeurt. Het zijn toch lokale partijen die redelijk uit de buurt komen die in de regel op dit soort
bestekken inschrijven en dat is ook logisch, want ze moeten er gewoon heel vaak hier in de buurt zijn. Dus
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het personeel moet hier ook enigszins in de buurt wonen, wil dat rendabel uit te voeren zijn. Dus we zien
ook gewoon op dit moment gewoon dat het bijna allemaal lokale partijen zijn die dit doen. En waarom doe
je dat dan Europees? Dat is gewoon heel simpel: het bedrag komt boven de normbedrag wat ervoor staat
dus dan zijn we gewoon verplicht om dat Europees aan te besteden. Dan geldt er nog een, ten aanzien van
Drechtwerk hebben wij daar een uitzondering voor, omdat zij gewoon ten aanzien van dat
participatiewerk, ja zijn we in staat om dat een op een aan hun te gunnen. Dat is niet voor 1 jaar. Het
bestek gaat voor het Drechtwerk gaat ook voor DWGroen, dat is ook bedoeld voor 3 of 4 jaar. Ik weet even
niet uit mijn hoofd van welk van beiden het is. Alleen gaan we de afspraken over de participatieonderdeel,
dus de participatie met bewoners, dat gaan we maar voor 1 jaar nu afsluiten, omdat er nog geen financiële
zekerheid is. En waarom staat er ook nog niet van wat de criteria zijn voor DWGroen? Dat heeft ermee te
maken dat wij nog niet met DWGroen hierover in gesprek zijn geweest. Dat gaan we een dezer dagen dat
gesprek met hun starten en wij willen van hun ook graag horen: Zijn zij in staat om dat te doen? Want dit is
een verzwaring van hun taak he, het organiseren van bewonersparticipatie. Nou hebben wij al vernomen
gewoon via de wandelgangen van dat zij zich al aan het voorbereiden zijn hierop dus ik heb goede hoop
van dat zij dit ook zullen doen. Mochten wij samen met DWGroen er uitkomen van dat dat onverstandig
om dat voor 1 jaar aan DWGroen te gunnen, dan zullen wij gewoon als gemeente zelf de participatie in het
groen organiseren.
De voorzitter: De heer Oostenrijk, u heeft over dit specifieke punt...
De heer Oostenrijk: Ja.
De voorzitter: Een vraag? Ja, u heeft het woord.
De heer Oostenrijk: Het lijkt me inderdaad heel verstandig om dit niet bij 1 jaar te beperken, omdat het
nogal eens gebruikelijk is dat men dat eerste jaar ook het gewenningsproces moet krijgen en ik zou het
niet prettig vinden dat je ze aan het eind van dat ene jaar als het ware gaat afrekenen op het feit dat ze
nog niet, laat maar zeggen, volledig het in de vingers hebben om hun taak te verrichten.
De heer Van Dieën: Ja nou wij moeten nogmaals het gesprek gewoon nog met hun starten dus ook kijken
van welke criteria moeten wij gaan hanteren en dan hangt het ook eventjes af van met wie willen zij
samenwerken. Misschien willen zij wel gaan samenwerken met een zeer ervaren partij daarin waarbij wij
rustig kunnen eisen van dat zijn gewoon binnen twee maanden op niveau moeten zijn. Dus d at... Ik heb er
eerlijk gezegd nog wel goede hoop in van dat dat goed georganiseerd kan gaan worden.
De voorzitter: De heer Van der Klaauw heeft ook een vraag hierover.
De heer Van der Klaauw: Ja dank u, voorzitter. Het is inderdaad bekend boven een bepaald bedrag dat je
Europees moet aanbesteden. Was het niet verstandig om de inschrijvers zo'n plan van aanpak te laten
indienen? Om daadwerkelijk goede keuzes te maken welke aannemer er in die wijk gaat werken?
De heer Van Dieën: Ja uiteraard, op die manier wordt ook geselecteerd. Dus dat doen wij, ja.
De voorzitter: Ik stel voor dat u even verdergaat...
De heer Van Dieën: Ja.
De voorzitter: M et...
De heer Van Dieën: Prima.
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De voorzitter: De voorliggende vragen.
De heer Van Dieën: Er was een vraag van 'Waarom de verlaging van € 4 naar € 2? Waarom kan dat?' Nou
bij Wielwijk, Crabbehoff Zestienhoven hebben w ij... Zuidhoven dat was hem. Hebben w ij... Ik val door de
mand. Zijn wij gestart met een bedrag wat achteraf overeenkwam op € 4 per inwoner. Wij zijn toen
uitgegaan van een bedrag van € 60.000, omdat dat helemaal opgestart, uitgedacht moest worden en nou
in onze beleving heeft A-Garden dat ook hartstikke goed opgepakt. Tegelijkertijd merken wij ook van dat
inmiddels ook zij dat goedkoper kunnen doen en dat wij dus ook naar een lager normbedrag per inwoner
kunnen gaan. Vervolgens hebben we gekeken naar van 'Hoe zouden wij dat dan willen gaan doen?' Want
er was dus geen € 60.000 in de toekomst nodig voor zo'n wijk vergelijkbaar met Wielwijk. Toen hebben we
even gekeken van 'Wat is nou een handige norm om te hanteren?' Moetje nou kijken voor participatie,
gaat het dan om vierkante meters groen, want aan de hand van vierkante meters groen in een wijk is zeg
maar het onderhoudsbudget opgebouwd. Dus als wij het als percentage van het onderhoudsbudget
zouden doen dan zou bijvoorbeeld in Dubbeldam geloof ik tien keer zoveel participatiebudget terecht
komen dan in Krispijn, omdat simpelweg in Krispijn er nauwelijks groen is he. Er zijn maar heel weinig
vierkante meters he. Het is echt ten opzichte van Dubbeldam is dat een enorm verschil. En toen hebben
we gekeken van 'Nou ja hoe zou het dan uitpakken als je het gewoon als op basis van inwoners zou doen?'
Want eigenlijk willen we van dat mensen aan de slag gaan en dat die een bijdrage gaan leveren aan het
onderhoud van de buitenruimte. Nou en dan zijn we uitgekomen van dat je met zo'n € 2 per vierkante
meter, of dat je met € 2 per inwoner dat je gewoon een hele mooie norm hebt dus zo hebben we dat
bepaald. Dus hier zit geen wetenschappelijke analyse verder onder. Er zijn ook nog maar nauwelijks andere
gemeenten in Nederland die met het participatiebestek werken zoals wij. Dordrecht is hiermee gestart
twee jaar terug. We hebben een tweetal evaluaties inmiddels aan de raad gestuurd van 'Wat zijn onze
ervaringen hierin?' en nou dan is ook de vraag van 'Wanneer is dit geslaagd?' Nou is een terechte vraag die
wij zelf ook hebben. Wij hebben b ij... Voor de start hebben wij gezegd van 'Wij gaan kijken naar het aantal
vierkante meters waarop geparticipeerd wordt en het aantal inwoners die participeren'. Dus dat volgen wij
op dit moment. Nou bij de wijken waar wij met participatiebestekken nou werken, daar zien wij gewoon
dat beide groeien. Dus dat vinden wij een positieve norm of een positieve ontwikkeling. Of dat nou
voldoende is, ja dat zal uiteindelijk de raad ook zelf moeten beoordelen en daarom doen we ook jaarlijks
een evaluatie. Dus die zal er ook volgend jaar, begin volgend jaar weer komen. Leidt het meer uitvoeren
van werkzaamheden door bewoners nou tot lagere kosten en zou dat niet juist dus dat bedrag betaald
kunnen worden door de aannemer? Ja, misschien in theorie wel, maar bewoners willen, is onze ervaring,
niet bijdragen in het onderhoud als dat niet ook iets voor hun oplevert. En wanneer zien we dat bewoners
initiatieven nou kansrijk zijn? Dat is als bijvoorbeeld de kwaliteit van het groen daardoor omhoog gaat. Nou
dus met een bijdrage van de bewoners, met extra inzet zorgen zij voor een hogere kwaliteit dus als
gemeente betalen we hetzelfde en de inzet van de bewoners zorgt gewoon voor een hoger
groenonderhoud en daar worden wij heel erg enthousiast van. Nou ja even dat is gewoon onze afweging
daarin ambtelijk gezien. Is het nou mogelijk om bewonersgroepen mee te laten doen in de aanbesteding?
Nou als ik kijk naar onze normale eisen kan ik het me eerlijk gezegd niet voorstellen dat een
bewonersgroep daar zomaar aan kan voldoen op dit moment, omdat wij namelijk ook ervaringseisen
stellen dus mocht er een buurt zijn waar d it... Of mocht dit zich ergens kunnen voordoen in de stad, ja dan
horen wij het heel erg graag om te kijken van 'Hoe zouden wij dit anders kunnen doen?', maar ik ... Ja, het
is niet voor niks een professionele club en je moet dat ook voor een aantal jaren duurzaam voor elkaar
weten te boksen dus ik vind het een uitdagende gedachte. Dus als er echt zo'n initiatief zou komen, zou ik
heel graag serieus willen kijken van 'Zouden we dat in de toekomst voor mekaar kunnen gaan krijgen?'
Maar op dit moment denk ik niet van dat dat kan. Of dat echt kansrijk is, in theorie kan het natuurlijk wel
degelijk. Ja, zijn er kansen in Krispijn voor participatie? Ja, ik geloof het absoluut. Als ik in Krispijn wandel,
dan zie ik rondom sommige woonplekken daar zie ik dat mensen daar zelf plantjes in zetten. Dat is weer
dat vanuit participatie gedaan wordt dus op het moment dat je daar... Als men dan erom moet lachen van
'Lukt dat met een aannemer?', nou misschien is dat een grondhouding in deze wijk die op dit moment
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bestaat. Dat weet ik niet, maar in ieder geval weet ik hoe het in Wielwijk gaat. Daar gaat het gewoon
fantastisch en ik zie dus ook niet in van waarom dat ook niet in Krispijn gewoon voor mekaar zou kunnen
komen.
De voorzitter: Dat mag, alleen positieve dingen over Krispijn he, want u weet, uw voorzitter woont daar.
De heer Frantzen: Nog maar heel eventjes he. Mijn vriendin zit in het bestuur van de bewonersvereniging,
het vierkant van Krispijn ja. Die heeft met heel veel moeite voor mekaar gekregen dat de boomspiegels
met beukenbosjes '...' uitlaattroep te voorkomen enzovoorts enzovoorts. Daar heeft ze moeten smeken en
bidden voor mensen die daarin meegeholpen hebben met als gevolg dat uiteindelijk twee man die
boomspiegels gedaan hebben. En voor de rest was er geen animo. Nu ze er staan, gaat een deel kapot.
Niemand doet er wat aan, niemand zal er een plantje bijzetten of ze zelfs maar voor zorgen. Zij doet dat
bijna in der eentje door drie straten heen. Dus vandaar mijn scepsis over het animo voor participering in
Krispijn.
De voorzitter: Oké.
De heer Van Dieën: Nou ja ik kan me voorstellen van dat er dan scepsis ontstaat en vervolgens hebben wij
wel gezien dat in Wielwijk Crabbehof dat het daar gewoon echt de aannemer gelukt is om bewoners actief
te krijgen en vervolgens heeft deze aannemer ook gewoon de ervaring van dat na een aantal jaar op
sommige plekken gewoon bewoners er ook weer mee stoppen en het is ook niet a l... En we zullen ook
zeker niet het onderhoud voor de hele buitenruimte bij bewoners gaan neerleggen. Dus alleen daar waar
het kan daar is het wel heel erg mooi als je ...
De heer Stolk: Voorzitter?
De heer Van Dieën: Dat kan combineren.
De voorzitter: Mijnheer Stolk, over dit punt?
De heer Stolk: Ja, over dit punt.
De voorzitter: Ja.
De heer Stolk: Er is al heel moeilijk vrijwilligers te krijgen in allerlei sectoren en als ik participatie ziet, is het
ook vrijwillig werk in de natuur. Maar daarbij ook als ik dus zie dat de prijs van 4 naar 2 euro gaat en voor
het bedrijf wat dat moet gaan doen dan verwacht ik dat er weinig animo is en de kwaliteit ook naar
beneden gaat, want ik denk dat een bedrijf als A-Garden voor die € 2 dit niet kan gaan doen.
De voorzitter: Even kijken, ook gezien de tijd stel ik voor...
De heer Van Dieën: Wij hebben dit met A-Garden besproken. Zij hebben zelf ook aangegeven dat zij zich
konden voorstellen dat wij nu de ontwikkelingskosten al gemaakt waren en zij snappen van hoe het werkt
van dat bedrag omlaag kan dus zij vonden uiteraard ... Zouden het plezierig vinden als het hoger zou
worden, maar d at...
De heer Stolk: Ja, het is van 4 naar 2. Het is de halve prijs. Het is nogal wat.
De heer Van Dieën: Ja, even als de raad natuurlijk daar meer voor wil uittrekken, ik ben er altijd voor dus...
De voorzitter: Ja u merkt nu dat u niet de wethouder aan het woord heeft, maar ik stel voor... Er is nog,
even kijken, van GroenLinks, maar daar heeft hij volgens mij in het begin antwoord op gegeven, over
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verder dan 2019? Dat is volgens mij, ja he? Dat is geweest. Dan zijn we denk ik aan ... Er is nog een vraag
gesteld over de evaluatie in kwartaaloverleg en een jaarlijks overleg, dat heb ik in ieder geval opgeschreven
door de fractie van Beter voor Dordt. Ik weet niet of daar nog iets over te zeggen is? De heer Jansen heeft
nog een vraag of is dat heel iets anders?
De heer Frantzen: Ja, ik heb in ieder geval één opmerking.
De voorzitter: Ja, de arbeidsvoorwaarden.
De heer Frantzen: Arbeidsvoorwaarden die had ik nog gesteld in het eisenpakket.
De voorzitter: Of er in de bestekken ook rekening wordt gehouden met arbeidsvoorwaarden van de
medewerkers.
De heer Jansen: Bij aanbestedingen wordt er doorgaans heel veel gekeken naar de prijs. € 2 per inwoner in
plaats van € 4 per inwoner. In de praktijk gaat zo'n prijsvermindering vaak over de rug van degenen die het
uit moeten voeren waar werkgevers net aan de cao hanteren en wij als gemeente zijn opdrachtgever en
daarmee ketenaansprakelijk voor wat er in onze opdracht gebeurt. Dus ik zou het graag zien dat we in de
aanbestedingen oog hebben voor het personeel dat het uit moet voeren.
De voorzitter: Daar gaat de wethouder dan antwoord op geven, lijkt mij.
De heer Sleekine: Dat lijkt me beter. Ja volgens mij moet er gewerkt worden met cao's en gaan wij vanuit
de gemeente niet inbreken in cao's van partijen waarmee wij zaken doen. Denk dat dat het antwoord is en
dat het verder ook aan de bonden is als ze tevreden zijn over de bestandcao's. En de vraag met betrekking
tot evaluatie, het lijkt mij dat er toch tenminste één keer per jaar daar een evaluatie plaatsvindt. Ja.
De voorzitter: De heer Van der Klaauw nog als laatste.
De heer Van der Klaauw: Ja, dank u voorzitter. Nou ik ben het met de heer Frantzen eens, het succes dat
gaat of staat met de inzet van de inwoners. Je hebt verschillende wijken natuurlijk, verschillende inwoners.
Krispijn is best wel moeilijk daarin om daar vrijwilligers voor te vinden dus eens per jaar vind ik echt te
weinig. Want je moet op tijd bijsturen wanneer zeg maar de eerste en zeker met name het groen
onderhoud in het voorjaar je al minder vrijwilligers hebt dan ja, dan loop je dadelijk stuk en dan loop je
dadelijk met een achterstand in je onderhoud die je de rest van het jaar niet meer kan bijwerken.
De voorzitter: Ja, de heer van Dieen, u het woord.
De heer Van Dieën: Nou wij volgen via de bouwvergaderingen gewoon maandelijks met de aannemer van
wat er gebeurt per kwartaal spreken we door van wat er op participatiegebied gebeurt ook echt in en
vervolgens zorgen we voor een evaluatie per jaar die ook met de raad wordt gedeeld dus wij houden wel
degelijk de vinger aan de pols en wachten echt niet een jaar om te kijken van 'Wat is er nou gebeurd?',
want je moet natuurlijk eerder bijsturen als het gewoon niet goed gaat.
De heer Noldus: Voorzitter, als ik daar nog op mag reageren? Korte toevoeging.
De voorzitter: Ja, ik wil graag afronden ook gezien de tijd.
De heer Noldus: Ja, zeker, graag. U had het net ook over het meten op participatiegraad op basis van
participatie per vierkante meter en per inwoner als ik het me goed herinner. Ik zou willen voorstellen dat
niet alleen de participatiegraad een graadmeter is voor het succes, maar vooral ook het positievere
beoordelen van de buitenruimte in zo'n proces. En zou ik willen meegeven dat gezien de doelstellingen die
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nog deels geformuleerd moeten worden dat dat onderdeel daarvan zou kunnen zijn en dat ook na de
helder gestelde doelstellingen ook het participatietraject voor na 2019 voor wanneer het budget ten einde
is, dat het dan ook op dat moment helder geëvalueerd zou moeten worden voor een nadere uitrol
eventueel. Dank u wel.
De voorzitter: Dat waren allemaal opmerkingen die ter harte worden genomen of in ieder geval
opgeschreven. Dan wil ik u voorstellen om dit stuk wat de raadsinformatiebrief is verder ter kennis name
aan de raad door te geleiden.
15. Rondvraag
De voorzitter: En dan is het moment gekomen voor de rondvraag. Heeft iemand iets voor de rondvraag? Zo
niet? Oh wel. De heer De Buck.
De heer De Buck: Ja ik hoorde wat sombere geluiden over de vrijwilligers en het groenonderhoud in
Krispijn. Ik denk aan de Patersweg er in ieder geval een club mensen is die daar heel veel aan gedaan heeft.
De voorzitter: Met groene vingers. Ik dank u allen hartelijk en wens u nog een fijne avond.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 19 juni 2018.
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