TRANSCRIPT VAN DE COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING VAN GEMEENTE DORDRECHT
d.d. 12 juni 2018

1.

Opening, mededelingen en vaststellen agenda
De voorzitter: Goedenavond dames en heren. Welkom bij de commissie Fysieke Leefomgeving van dinsdag 12
juni 2018. Mijn naam is Osman Soy, ik ben uw voorzitter van vanavond. Voordat ik met de agenda begin wil ik
even aan iedereen het verzoek doen om even kort de naam, de woordvoerders in ieder geval, de naam en de
naam van uw partij op te noemen want dat schijnt nodig te zijn voor de band. Mijnheer Bouman.
De heer Bouman: Bart Bouman, PVV.
De heer Bosueuv: Osman Bosuguy, D66.
De heer De Vos: Eelco de Vos, D66.
Mevrouw Brandhof: Lies Brandhof, GroenLinks.
De heer De Buck: Ab de Buck, GroenLinks.
De heer Kleinpaste: Gertjan Kleinpaste, Gewoon Dordt.
De heer Van der Plas: Herman van der Plas, PvdA.
De heer Jansen: Alexander Jansen, PvdA.
De heer Stolk: Leo Stolk, VSP.
De heer Frantzen: Guido Frantzen, SP.
De heer Noldus: Robin Noldus, VVD Dordrecht.
Mevrouw Klein-Hendriks: Ingrid Klein, ChristenUnie/SGP.
De heer De Heer: Arjan de Heer, ChristenUnie/SGP.
De heer Chapel: Frank Chapel, CDA.
De heer Oostenrijk: Theo Oostenrijk, CDA.
De heer Van der Klaauw: Roland van der Klaauw, Beter voor Dordt.
De heer Gündogdu: Aydin Gündogdu, Beter voor Dordt.
De voorzitter: Mijnheer Chapel kunt u even uw microfoon uitzetten, dank.
De heer Stam: Marco Stam, wethouder.
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De heer Sleeking: Piet Sleeking, wethouder.
De voorzitter: Dank u wel allen. De agenda, kunnen we de agenda vaststellen zoals die hier nu voorligt? Geen
op- of aanmerkingen? Oké. Er zijn geen mededelingen aangemeld. Mocht er nog iemand iets alsnog willen
meedelen dan geef ik daar wel de ruimte voor. Geen mededeling? Oké.
2.

Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van 6 juni 2018
De voorzitter: Agendapunt 2: de besluitenlijst, de besluitenlijst van de adviescommissie van 6 juni 2018. Heeft
iemand daar iets over op te merken of kunnen wij die zo vaststellen? Ik zie geen lampjes branden dus dan ga ik
er vanuit dat we hem zo kunnen vaststellen.

3.

Inspreker over niet geagendeerde onderwerpen
De voorzitter: Dan komen we aan bij agendapunt 3. Er hebben zich een aantal insprekers aangemeld over
punten die vanavond niet op de agenda staan. We hebben besloten om deze mensen de ruimte te bieden
zoals we dat altijd doen, maar wel binnen de kaders dat we dat binnen 5 minuten afronden. Dus de insprekers
krijgt 5 minuten de tijd om hun verhaal te doen, waarna alle commissieleden een eventuele vraag kunnen
stellen, of aan de inspreker of aan het college als die beantwoord kunnen worden. Ik wil beginnen met de
eerste inspreker, dat is mijnheer van den Hout. En die wil graag het woord voeren de kaalslag groenstrook
Laan der Verenigde Naties.
De heer Van den Hout: Ik heb er wat spullen voor meegenomen.
De voorzitter: U wilt wat uitdelen?
De heer Noldus: Zal ik dat zometeen doen?
De heer Van den Hout: Ze kunnen wel gelijk meelezen.
De heer Noldus: Ja dat regel ik wel even.
De voorzitter: Ja ik weet niet of dat handig is of dat het, we doen dat liever achteraf. Anders gaan, anders
dwaalt d e ... mijnheer van den Hout, als u de rechterknop indrukt dan is het woord aan u.
De heer Van den Hout: Mooi. Ik ben van den Hout van de huurders Loudonstraat Dordrecht. Ja, titel van het
blaadje is onze 5 minuten op het sprekersplein. Onbetrouwbaar en totaal geen respect voor de mening van de
burger, moeten we dat voor ogen houden als we spreken over het merendeel van de politici in Dordrecht?
Voor veel bewoners langs de Laan der Verenigde Naties is dat het beeld geworden. Al sinds november 1995
zijn zij bezig om hun omgevingsgroen te beschermen tegen boom en groen slopende ambtenaren van de
gemeentelijke groenvoorziening. Het begon met een groen ombouwproject. De heren van de
groenvoorziening, de afdeling is bij ons bekend als afdeling groenverzieking, hadden verzonnen dat het geen
gezicht was dat als men over de Laan reed men het idee had dat ze in een bos reden. Dus moest alles weg en
alleen gras met wat bomen op een rijtje. Na heel veel strijd, zelfs een raadscommissie meegenomen de
groenstrook in, mocht de groenstrook blijven van de politiek. Het bleef een strook met extensief onderhoud.
In 2001 gaat het nog goed, vooraf wordt met de bewoners langs de Laan overleg gevoerd over het
snoeiprogramma en dergelijke. In 2002 wordt zelfs afgesproken dat bewoners voor wat betreft toekomstige
plannen voor een snoeiperiode, tijdig worden geïnformeerd. Maar een burger in Dordrecht moet alert zijn. In
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2005 ging het alweer fout met een kaalslag als resultaat. En allemaal onder de noemer snoeien. Met de
raadscommissie en wethouder van der Zwaan wordt afgesproken dat de groenstrook voortaan in twee delen
wordt gesnoeid, een deel langs de Laan en een deel langs de vijver. Er wordt in overleg met de bewoners
beplanting terugzet. Inmiddels is er weer een actie gevoerd. Was er eerst vooraf overleg over het
snoeiprogramma, nu krijgen we slechts te horen wat de plannen zijn. Blijkbaar beschikt de gemeente nog niet
over computers waarin je afspraken die gemaakt zijn met bewoners in het verleden kan vastleggen. Men heeft
het ook steeds over snoeien maar blijkbaar weet de afdeling groenvoorziening zelf niet wat snoeien is. Een
complete strook groen met de grond gelijk maken is geen snoeien. En niet alleen in ons geval wordt er door de
politiek niet geluisterd naar de wensen van de burger met betrekking tot hun omgevingsgroen. Ook in andere
delen van de stad wordt er groen gesloopt die burgers graag willen behouden. En als we naar onszelf kijken,
groen dat we weg willen hebben omdat het overlast veroorzaakt, blijft gewoon staan. Dames en heren
raadsleden, wij maken ons zorgen. Zorgen omdat we het idee krijgen dat opeenvolgende burgemeesters en
wethouders hun ambtenarenapparaat niet in de hand hebben. Zorgen omdat we het idee hebben dat het bij
politici en ambtenaren maar niet wil doordringen waarom wij de groenstrook zo fors mogelijk willen
behouden. Zorgen om de uitlaatgassen en het fijnstof die vrijkomt van de Laan der Verenigde Naties. Een weg
die steeds drukker wordt, zeker in de nabije toekomst als de N3 en de A16 wordt aangepakt. En nu al zitten we
in een deel met een hogere fijnstofconcentratie dan elders in de stad. Laat de wens van de burger een
leidraad zijn in het in stand houden van hun omgevingsgroen. U zit in de raad namens en voor de burger, niet
voor een ambtenaar met een goed idee om het groen aan te pakken, die vaak zelfs niet eens in Dordrecht
woont. Zorg ervoor dat de afspraken die burgers maken ook uitgevoerd gaan worden. Als afspraken
noodgedwongen gewijzigd moeten worden overleg daarover met de betreffende burgers. Geef ons voor de
werkzaamheden aan de N3 weer een mooie volle groenstrook, tegen de uitlaatgassen en het fijnstof. Plaats
fijnstofmeters bij onze woning om tijdens de werkzaamheden aan de N3 te monitoren of de concentratie niet
te hoog wordt. Van het college hebben we niets te verwachten, die hebben nog steeds geen reactie gegeven
op onze brief op, die op 10 april in uw vergadering is besproken en waarin u het college vroeg om deze
beantwoorden. Dat was het.
De voorzitter: Dank u wel mijnheer van den Hout voor uw inbreng. Ik kijk de commissie aan, zijn er vanuit de
commissie vragen aan De heer Van den Hout? Ja, gaat uw gang.
De heer Jansen: Een, u geeft, mijnheer van den Hout, allereerst dank voor uw komst hier. U geeft aan dat er
een hogere fijnstofconcentratie is, uit welke bronnen haalt u dat?
De heer Van den Hout: Er is een, ik heb dat eerder al rondgezonden, een website waar dat alle fijnstof
concentraties opstaan en daar is het deel zeg maar vanaf het benzinepompstation tot aan de Hugo van
Gijnweg, heeft een hogere concentratie als de rest wat er omheen zit.
De voorzitter: Is daarmee uw vraag beantwoord mijnheer Jansen, ja? Gaat uw gang. Mijnheer De Heer van
ChristenUnie/SGP.
De heer De Heer: Heeft u het over de hele Laan van de Verenigde Naties, de groenstrook daar of maar een
klein deel?
De heer Van den Hout: Het is de groenstrook vanaf zeg maar het Shellstation tot aan de Hugo van Gijnweg.
De voorzitter: Zijn er nog andere vragen vanuit de commissie? Nee. Oké. Dan wil ik u bedanken voor uw komst
en uw stukken die zullen na de vergadering uitgedeeld worden. Dan wil ik de volgende inspreker uitnodigen
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om aan tafel plaats te nemen, dat is de heer F. van den Dijk over de overlast in de Mariastraat. De rechterknop
indrukken, en dan kunt u het woord voeren.
De heer Van Di jk: Bedankt. Goedenavond. Ik ben Frans van den Dijk, vanaf jonge leeftijd woon ik in alle ex
stand 14, achter negen, dus achter het industrieterrein van de Mariastraat. Mijn voormalige achterbuurman
kreeg van de gemeente overal toestemming voor om maar raak te bouwen. Genoeg bezwaar gemaakt, nu is
boel verloederd en verpauperd, heb ik de handhaver gevraagd, zegt de gemeente Dordrecht: je zoekt het
maar uit. Ik ben een bijzonder geval voor de WOZ, verloedering en verpaupering, daar is nu
bodemverontreiniging bijgekomen. In 2013 liet een taxateur uit zijn mond vallen de grond zal wel schoon zijn.
En ik dacht, dat zal toch niet waar zijn, maar via een vat openbare informatie, VOP, gevraagd bij de gemeente

De voorzitter: Mijnheer van den Dijk, ik ga u even onderbreken, kunt u de microfoon misschien iets dichter
naar u toe te trekken of dat u ze lf... Heeft u het tot hier kunnen verstaan want ik zie een aantal mensen
knikken.
De heer Oostenrijk: Voorzitter, ik zou willen verzoeken dat De heer Van Dijk iets langzamer praat want dan is
het ook in die zaal beter te volgen.
De heer Van Dijk: Ja maar ik heb maar 5 minuten meneer.
De heer Oostenrijk: Nou dan vraag ik aan de voorzitter of die dan die 5 minuten, of deel w il...
De voorzitter: Nee u krijgt de volle 5 minuten vanaf het begin, als u even vanaf het begin wilt beginnen want
volgens mij heeft niet iedereen u kunnen verstaan.
De heer Van Dijk: Nou. Goedenavond, ik ben Frans van Dijk, vanaf jonge leeftijd woon ik in de Alexanderstraat
14, achter Mariastraat 913, dus achter het industrieterrein van de Mariastraat. Mijn voormalige
achterbuurman kreeg van de gemeente overal toestemming voor om maar raak te bouwen. Genoeg bezwaar
gemaakt, nu is de boel verloederd en verpauperd, heb ik handhaver gevraagd, zei de gemeente Dordrecht: je
zoekt het maar uit. Ik ben een bijzonder geval voor de WOZ, verloedering en verpaupering daar is nu
bodemverontreiniging bijgekomen. In 2013 liet een taxateur uit zijn mond vallen: de grond zal wel schoon zijn.
Ik dacht, het zal toch niet waar zijn. Via de Wet openbaar bestuur, informatie gevraagd bij de gemeente, krijg
ik een bodemonderzoek van onderzoeksbureau Tauw uit 2009. De gemeente wist dus al vier jaar dat de boel
bij mijn achterburen zwaar vervuild was en buurtbewoners zijn hier niet over geïnformeerd. De gemeente
heeft het in de doofpot gestopt en heeft het onder het pad gehouden. De zorgplicht is geschonden. In het
rapport van 2009 zijn ook afspraken gemaakt om bepaalde plekken niet te onderzoeken want het gaat over de
oude benzine of olie tijd '...' over gemaakt waren. Dit is tot op heden nog steeds niet gebeurd, in mijn ogen zijn
dit geheime afspraken wat buurt en buurtbewoners weer niet over geïnformeerd zijn. In het rapport van Tauw
uit 2013 wordt ook gesproken over het saneren van de oude '...' maar hier is geen enkel bewijs van, er is geen
certificaat. Op 26 maart 2018 heb ik een bericht gestuurd aan gemeente, het antwoord 23, 2018, zou geen
vervuiling naar mijn perceel gelopen zijn. Op mijn perceel staan tien belbuizen, verontreiniging van PAK en
zware metalen. Bij het graven van de derde buis spoot de olie de grond uit. Ook een brief van de GGD dat mijn
perceel gevaarlijk is voor jonge kinderen, kunnen een hersenbeschadiging en leerachterstand krijgen in
verband met de grote hoeveelheid lood in de grond. En die '...' van de gemeente krijg nu stedelijk op of laat de
schuld heeft er niets mee te maken, wat net is genoemd. Uit het historisch onderzoek komt naar voren dat er
in het verleden diverse verdachte activiteiten op de onderzoekslocatie hebben plaatsgevonden, van 1921 tot
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op heden. Dat is het rapport van Tauw van 2009. De activiteiten staan op het rapport van Tauw, kan ik u laten
zien. Ik heb ook nog foto's over de verloedering en de verpaupering.
De voorzitter: Hoe heeft u die foto's, heeft u die bij u? Want we hebben nog tijd, u zou dat eventueel kunnen
laten zien.
De heer Van Dijk: Moet ik ze even pakken?
De voorzitter: Sorry, ja. Dat gaat over de vervuiling in de Alexanderstraat, als ik het goed heb begrepen. Ja, dat
oude industrieterrein. Er komen wat foto's die nu worden doorgegeven, het gaat dus om de vervuilde grond in
de Alexanderstraat. U heeft De heer Van Dijk daarover gehoord. Zijn er nog vragen, ik zie de heer Kleinpaste
van Gewoon Dordt.
De heer Kleinpaste: Ja, hoi, dank u wel voor uw komst in ieder geval. U schetst wel waar uw zorg ligt maar ik
ben ook even benieuwd naar wat er nou in de afgelopen periode dan ook aan contact geweest is of heeft u
gesprekken gevoerd of, op welke wijze heeft u geprobeerd om die zorg heel goed onder de aandacht te krijgen
bij of het ambtelijk apparaat of het stadsbestuur.
De heer Van Dijk: Ik schrijf me eigen rot aan brieven meneer maar het is gewoon
ronddraaien. Het punt is,
de gemeente wil er geen geld in steken, ze vinden het te duur. Die verontreiniging is niet belangrijk, het geld.
De heer Kleinpaste: Ja ik begrijp dat u brieven heeft geschreven, maar heeft u ook een gesprek gehad of zijn er
andere dingen gebeurd?
De heer Van Dijk: In het verleden heb ik een keer een gesprek met wethouder Sleeking over die verpaupering
en verloedering gehad. En een keer met een ambtenaar van de gemeente Dordrecht, de heer Man, maar er
kwam helemaal niks uit. De heer Man beloofde mij drie belbuizen maar hij leverde ze niet. Ik kreeg ze van de
rechtsbijstandsverzekering.
De heer Kleinpaste: Bedankt voor die toelichting, ja.
De voorzitter: Zijn er nog andere vragen vanuit de commissie? Mijnheer Gündogdu, van Beter voor Dordt.
De heer Gündogdu: Ja dank u wel voorzitter. Mijnheer van Dijk, bedankt dat u even wilde langskomen om ons
een en ander toe te lichten. Maar wat ik begrijp uit uw verhaal is dat u zorgen heeft over de vervuiling, dat u
daarvan ook zegt van, ik kan het aantonen dat die er is. Maar dat de gemeente dat ontkent. Is dat de
samenvatting?
De heer Van Dijk: Ja, de gemeente liegt gewoon. Ze zeggen bijvoorbeeld ook dat het te maken heeft met de
'...' Nou het komt zuiver door de industriële activiteiten, vanaf 1921. Daar is van alles daar gebeurd. En vroeger
keken ze niet zo krap met het milieu dus alles werd in de grond gegooid.
De heer Gündogdu: Aanvullend voorzitter, en u heeft daar informatie, helderheid over gevraagd en niet
gekregen?
De heer Van Dijk: Ik heb dat rapport van Tauw heb ik zelf via de Wet openbaar bestuur aan moeten vragen.
Toen heeft de gemeente vervolgonderzoek gedaan naar lood en ik heb via de rechtsbijstand dus die belbuizen

5

gekregen. Maar op het ogenblik is het gewoon in een kringetje rond schrijven, de gemeente zegt gewoon van:
nou wij doen er niks aan. En ze liegen alles bij elkaar.
De voorzitter: Zijn er nog andere vragen vanuit de commissie? Nee. Ik dat mijnheer Sleeking het woord wil.
De heer Sleeking: Nou ja, ik denk dat het goed is om een afschrift op de laatste brief de beantwoording, die
collega Rik van der Linden zal beantwoorden, in ieder geval voor zover het zijn portefeuille betreft. Als het
gaat om een geval van vervuiling komt daar ook een afschrift van naar de commissie te sturen en dan zullen
we die iets uitgebreider laten beantwoorden. Dus dat u ook even een inzicht heeft in de voorgeschiedenis,
wanneer het aan de orde is geweest, welke rapportages beschikbaar zijn en hoe ermee om is gegaan. Dan
heeft u ook een beetje een totaalbeeld voor een eventueel vervolggesprek met De heer Van Dijk. Dat lijkt me
op dit moment de beste toezegging die ik u kan doen.
De voorzitter: Mijnheer Frantzen, SP.
De heer Frantzen: Dit is al eerder in de commissie geweest en destijds was het besluit, zo even op mijn
geheugen hoor, pin me nergens op vast, dat wanneer er nieuwe bebouwing zou zijn op het terrein dan zou de
grond gesaneerd worden. De vervuiling is vastgesteld, het zat niet in het grondwater als ik het me goed
herinner, en nou is dus, zeg anderhalf jaar, twee jaar geleden, zijn er allemaal garageboxen gebouwd. Waarom
heeft u toen niet de gemeente aan zijn belofte gehouden van: als er opnieuw gebouwd wordt dan gaan we de
grond saneren.
De heer Van Dijk: Meneer, meneer dat heb ik gedaan. En de gemeente zei gewoon van: het kan. Want het zijn
garageboxen. Ze woelden de grond om en ze deden een laagje grond erover, en bij garageboxen mag het. Kijk,
je hebt ook die oude schuren weet je wel op de Mariastraat, Mariastraat 13, dat is die oude loods van Bakker,
van dat vogeltjeszaad. Nou daar wilden ze laatst een appartement in bouwen. Nou dat kan helemaal niet want
het is niet geschikt voor bewoning, dan moet heel dat terrein gesaneerd worden. Ik heb bezwaar gemaakt
tegen die garageboxen, dat weet mijnheer Sleeking ook.
De heer Sleeking: Wat zei u?
De heer Van Diik: Ik heb bezwaar gemaakt tegen die garageboxen.
De heer Sleeking: Ja, ja.
De heer Van Diik: Toen werd ik nog uitgenodigd voor de hoorzitting maar daar kreeg ik helemaal geen
uitnodiging voor. Die brief was weer verkeerd bezorgd.
De heer Sleeking: Maar de hoorzitting is geweest toch?
De heer Van Diik: Ja. Dus ik heb bezwaar ertegen gemaakt.
De voorzitter: Als er geen andere vragen zijn dan wil ik voorstellen om die beantwoording vanuit het college
even af te wachten en dan te bepalen wat we daarmee willen ...
De heer Frantzen: Sorry, alle gegevens moeten aanwezig zijn want dit is al een keer helemaal van haver tot
gort behandeld. Ik heb zelfs de historische stukken aangeleverd van wat er voorheen in het pand heeft
gezeten.
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De voorzitter: De heer Sleeking heeft een uitgebreide beantwoording toegezegd dus dan gaan we ervan uit
dat alles wordt meegenomen daarin. Mijnheer van Dijk, ik wil u bedanken voor uw komst.
De heer Van Dijk: Ja. Moet ik dit uitdrukken?
De voorzitter: Graag. Uw brief dat wordt nog beantwoord en dan gaan we daarna bekijken wat we daarmee
gaan doen. Dan wil ik de volgende inspreker uitnodigen om aan tafel plaats te nemen, dat is de heer Victor
Deconinck. En die wil, aan de hand van een presentatie, een PowerPoint presentatie... U hoeft niet perse
naast elkaar te zitten, u kunt ook hier zitten als u wilt.
De heer Deconinck: Juist. Ja, in deze bijna serene stilte wilde ik u vooral opwekken om een beetje enthousiast
te worden. Nee deze gaat naar Robbert want ik ben een digibeet. Hartstikke leuk om hier even te mogen
aantreden in het hart van de Dordtse democratie. Maar ik neem nu eerst mee naar Japan. Want in Japan, en
daar zijn fantastische films over te zien, en ook veel studies over verricht, die kunt u ook allemaal downloaden
vanuit de Universiteit Wageningen, bouwen ze tegenwoordig in de grote steden flats met de bovenste drie en
vier etages die geschikt zijn voor stadslandbouw. Daar wordt voor de bewoners van de flats op een duurzame
wijze gezorgd dat men, je zou kunnen zeggen, niet alleen om de hoek maar twee etages hoger, zijn verse
groente et cetera kan bekomen. En dat doet men in Japan omdat men zich grote zorgen maakt over het feit
dat voedsel een van de grootste problemen is waar op dit moment in de wereld voor staan. Voedsel met een
groeiende wereldbevolking dat ook duurzaam moet worden geteeld. En Nederland is wat dat betreft een hele
belangrijke speler want er zijn er maar twee als we kijken naar landen die voedsel, agrarische producten
exporteren. Terug naar Dordrecht. Als je de artikelen, de verhalen, de wetenschappelijke inzichten leest dan
zie je dat iedereen het erover eens is, dat hoefje echt niet met geitenwollen sokken voor door het land te
stappen, dat we de keten waarin voedsel wordt geproduceerd er wordt afgezet zullen moeten verkorten. Als
je nu in de supermarkt staat dan neem je een paar sperzieboontjes uit Ethiopië, de blauwe bessen die erg
goedkoop zijn die komen uit Peru en dan neemt u ook nog een stukje bevroren biefstuk uit Argentinië. En dan
praten wij over vliegtuig kilometers, we praten over duurzaamheid, we praten over fijnstof of ik hier, en we
vullen onze kar en we kijken nog even of de bonuskaart daarbij aan te pas komt en we denken er geen
seconde over na. Als we nou met een kleine droom, dat is tegenwoordig ook erg in, ons eens even in wat
hogere sferen begeven, en we kijken zo naar het eiland van Dordrecht, dan zien we dat dat eigenlijk een
prachtig in tweeën gedeeld eiland is. Het is sowieso een uniek eiland, al was het alleen maar vanwege de
bewoners, maar we zien een helft stedelijke bebouwing en we zien een helft agrarisch land. En dat agrarische
land, dat moet u niet onderschatten, er zijn boeren die wij kennen die meer dan 100 ha hebben, die
bijvoorbeeld aardappels verkopen aan Zuid-Amerika, zijn grote spelers in de markt. Maar even terug naar
Japan zou je denken. Noem mij in Nederland nou een andere plaats waar je een experiment zou kunnen
opzetten waarbij je zou kunnen zeggen: de mensen die in dit gebied wonen kunnen voor 100% gevoed worden
door het land wat aan hun voordeur ligt. En nogmaals, dat heb ik niet op de zakjapanner berekend, maar dat is
een berekening die door bureaus daarover is losgelaten. Nou begrijp ik wel dat we niet op een knop kunnen
drukken en kunnen zeggen: nou, dat veranderen wij want je praat hier wel over een grootschalige transitie.
Maar het gaat wel om de ambitie die ik hier graag in uw midden zou willen leggen. Wat wil je, want ja het
gonst altijd vooral over Dordrecht over 10,15, 20, 25 jaar, 15.000 huizen erbij, Dorste Kil IV. Maar wat mij
daarbij altijd opvalt is dat het veel over kwantiteiten gaat. We moeten meer en we hopen ook als we meer
huizen bouwen dat in de Dordtse binnenstad er opeens een bloeiend cultureel leven komt met minder
tattoos, minder bijthonden, fantastische winkels en geweldige culturele voorzieningen. Of dat zo is, een plus
een is twee, dat waag ik te betwijfelen maar ik vraag u vooral uw aandacht naar kwalitatieve oplossingen.
Want je zou niet alleen hier kunnen meedingen naar de prijs voor de beste city marketing of de beste markt of
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de beste, weet ik veel, schoenen voor de wethouders. Je zou misschien ook eens kunnen meedingen de
komende 30 jaar naar het eiland waar we de gedachte, die in Japan op dit moment wijd wordt verspreid, in de
praktijk hebben kunnen uitvoeren. Een gebied waar de mensen die er wonen worden gevoed door de
agrariërs daaromheen. De korte keten, logistiek, duurzaam, met daaromheen een heleboel andere zaken want
laten we eerlijk zijn, en dat weet de heer Sleeking ook, we zouden ons gebied er zijn door de Drechtstadsboer
daar ook pogingen toe gewaagd om bijvoorbeeld onze ouderen, onze demente bejaarden, de mensen van het
Parkhuis, een plek te kunnen geven in het groen waaruit ook naar voren kan komen dat ze het daar beter
hebben. Daaraan zouden we kunnen hechten opleidingsplaatsen, we zouden daar een stukje recreatie kunnen
toevoegen. Met andere woorden, op dat prachtige eiland zou je ontzettend veel zaken kunnen doen, die
synergie betekenen tussen allerlei zaken. En dat kan, want dat is uiteraard belangrijk, via een businesscase die
laat zien dat het geld oplevert en niet alleen geld kost. Maar dan moet je iets verder kijken dan je neus lang is.
En dat betekent dat al die zaken die u hier ziet, dat is leuk, daar kun je ook om lachen, een groen kratje hè,
waar je aan de deur weer vier kroppen sla en twee komkommers krijgt die in de buurt zijn getild. We hebben
hier ook Rechtstreex, waar producten worden verkocht, een initiatief wat ook in Rotterdam speelt wat
allemaal uit de buurt komt en dat dus in die korte keten zit. Maar je kunt ook kijken naar bijvoorbeeld, dit is de
doorrekening, ik geef toe vrij slimier, dat wij hier wel degelijk onszelfvan voedsel, duurzaam voedsel kunnen
voorzien over enige tientallen jaren. Maar ik wou u ook meenemen naar een fantastische plek in Dordrecht en
dat is dan voedsel, van voetbalveld tot voedselveld. Het woord voetbalveld heeft voor mij een beetje moeilijke
klank want ik ben van Sparta begrijpt u, en dat is op dit moment allemaal niet goed gegaan. U neem u mee
naar Amstelwijck, waar ja, voetbalvelden liggen te verkommeren, er wordt niet meer gevoetbald. Er moet dus
weer een toekomst aan dat gebied worden gegeven. En ik begrijp ook dat de gemeente zegt, de politiek, we
moeten meer huizen bouwen. Maar je zou natuurlijk op dat gebied wel ervoor kunnen kiezen, door het een te
doen en het ander niet te laten. Door enerzijds ervoor te zorgen dat je daar inderdaad die huizen gaat bouwen
voor die doelgroepen die we hier heel graag huisvesten. Als het maar geen gated communities worden zoals in
de Hoven, waar de mensen wel mooi wonen maar in Breda gaan winkelen. Als je iets verder wil kijken dan de
gulden, de euro, die we op dit moment in die businesscase zien zitten. Je voelt je aangesproken? Juist. Ja maar
ik ken hem goed, ik ken hem goed, die is bij mij wel eens komen winkelen. Maar dat betekend eigenlijk dat
daar een unieke kans ligt, als u iets verder wil kijken dan de eerste twee of drie pagina's. Als u het
enthousiasme kunt krijgen om met de voeten van de grond te komen, om daar te combineren woningbouw
met stadslandbouw met sociale voorzieningen voor mensen die eromheen wonen, met plaatsen waar
stagemomenten zijn voor jongeren die bijvoorbeeld in het groenonderwijs zitten. Ja en dat is eigenlijk het
enige wat ik daarover wil zeggen want verwacht van mij niet dat ik jullie nu allerlei cijfers ga voortoveren. Ik
vind het wel heel interessant en ik ben zelf ook mee geweest naar een paar excursies, dat met name
deskundigen, zowel uit de sfeer van de projectontwikkeling als mensen uit de sfeer van de Wageningen
Universiteit zeggen: we hebben hier in Dordrecht een unieke plek waar wij een, voor Nederland, ook een
uniek experiment zouden kunnen opzetten waar we zowel het een als het ander kunnen realiseren. En
daarmee, tot slot, zou Dordrecht als het ware zich op een andere wijze kunnen profileren dan alleen de oudste
stad van Nederland, de stad van geschiedenis en water, de stad van het fantastische stoomfestival, maar ook
de eerste stad waarvan de democratisch gekozen raad inzag dat dit een transitie is die veel dieper graaft, veel
dieper snijdt in een echt duurzame toekomst voor deze prachtige stad. Robbert je had nog wat cijfers?
De heer Klaassen: Ja ik heb cijfers inderdaad maar ze staan daar geprojecteerd en we delen ze ook voor u uit.
Een kleine eenvoudige rekensom leert dat vijf villaatjes minder op Amstelwijck voor de gemeente jaarlijks €
20.000 meer oplevert aan bos. Een kleine rekensom. Verder zijn er nog andere argumenten maar ik wou het
beperken tot het financiële argument.

8

De heer Deconinck: Ja ik denk dat het eigenlijk erom gaat dat je nog een keer dit onderwerp bij jullie onder de
aandacht wil brengen en zegt: nou doe er eens wat langer over dan 5 minuten want het zijn wel zaken waar je
echt erin moet duiken. Kijk wat verder dan 2, 5 of 10 jaar. En heb het idee dat wat men elders uitvindt
misschien helemaal niet zo slecht is voor deze plek.
De voorzitter: Mijnheer Deconinck.
De heer Deconinck: Dat was het.
De voorzitter: Dank u wel voor uw inbreng. U heeft trouwens meer dan 5 minuten de tijd genomen.
De heer Deconinck: Ja maar ik verdien mijn brood ook met praten.
De voorzitter: 8 minuten.
De heer Deconinck: Juist.
De voorzitter: Dus ik heb u de ruim de tijd gegeven maar het is aan de commissieleden of ze daar later ook
uitvoerig bij willen stilstaan maar voor nu gaan we het even beperken tot de vragen vanuit de commissie.
Mijnheer Jansen zag ik als eerste, Jansen van de PvdA.
De heer Jansen: Ja, allereerst dank voor uw komst. Ik zie bij de cijfers dat u uitgaat van een waardestijging van
10%. Zou ik mogen vragen waar u die waardestijging op baseert?
De heer Deconinck: Ik verwijs naar een ...
De heer Klaassen: Rapporten van de KPMG waar het gaat over de vermeerdering van de waarde van het
vastgoed wanneer de voorzieningen, gemeenschapsvoorzieningen, in de wijk mede worden gerealiseerd. Dus
zeg maar het verschil tussen een gated community zonder en een gated community met de gemeenschaps
voorziening. Dank u wel.
De voorzitter: Mijnheer Frantzen van de SP.
De heer Frantzen: Ik wilde mijnheer Deconinck vragen of mensen met tattoos en een hond daar wel eten
mogen kopen?
De heer Deconinck: Die mogen daar zeker komen.
De heer Frantzen: Oh fijn.
De heer Deconinck: Ik zal u straks de tattoo op mijn linkerbil ook laten zien.
De heer Frantzen: Ik ben pas ziek geweest, dank u.
De voorzitter: Mijnheer Kleinpaste van Gewoon Dordt.
De heer Kleinpaste: Ja dank u wel. Ja ik ben wel blij met dit pleidooi, al is het maar omdat ik wel hou van een
langetermijnvisie, dat weten mensen van mij. Ik vind het ook belangrijk om er wat aan te doen dus daar geen
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misverstand over. Tegelijkertijd in uw verhaal zat in een bijzin de opmerking: dat het geld op gaat leveren. Als
het geld oplevert heeft u ons niet nodig doorgaans, dan is er een businesscase te maken waar u de overheid
niet bij nodig heeft. Dus wat is nou uw concrete vraag aan de overheid om te zorgen dat we zeg maar de
aanzet tot die transitie zouden kunnen maken?
De heer Deconinck: Nou je zou kunnen zeggen dat de overheid vaak niet alleen met subsidies maar
bijvoorbeeld als de eerste klant, we hebben hier bijvoorbeeld 1000 ambtenaren die in hun kantine, hier op het
eiland of in de omgeving, geteelde producten zouden kunnen gaan gebruiken in plaats van dat overal nu bij de
groot grossier te kopen. Het gaat er ook om wat er met je ruimtelijke ordening wil doen, de keuze hoeveel
villa's je daar wilt neerzetten, hoeveel huizen, waar je ze wilt neerzetten, of in de Dordtse Kil, dat is wel een
zaak van de politiek. En uiteindelijk zie je in bijna alle doorrekeningen, dat als je die lange termijn echt neemt
dat het niet gaat om de fast buck, zoals dat zo mooi in het Engels heet, maar dat je uiteindelijk meer verdient
ook vanwege een kwaliteitssprong die je met je eiland maakt. En dan praat ik nog niet eens over de
gezondheid, de obesitas die ook hier te zien is. Kinderen hebben hier niet in de gaten waar een pak melk
vandaan komt of waar een brood vandaan komt. En je zou kunnen zeggen dat de samenhang van al die
elementen, maar dan moet je wel in staat zijn ook die elementen in hun samenhang te kunnen zien, en dat
verwacht ik wel van dit college, dan zul je in de lange termijn zien dat je daar heel veel mee wint. Niet alleen
de euro maar ook gezondheidswinst, kwaliteitswinst en een leefomgeving die wat mij betreft aanzienlijk beter
zal zijn dan nu.
De heer Kleinpaste: Bedankt voor de toelichting. Mevrouw Klein van CU/SGP.
Mevrouw Klein: Dank u wel voorzitter. Ik heb nog een vraag ook. Op dit moment is er vanuit het Rijk zijn er
meerdere programma's, ook over voedselvoorziening in combinatie met duurzaam. Ik meen dat LNV of
Economische Zaken dat weet. Is u daar ook bekend, heeft u daar ook naar gekeken van nou zou dat ook
kunnen worden ingezet bij uw initiatieven of niet?
De heer Deconinck: Ja, ik kijk nog even naar Robbert, wat ik wel weet is dat de provincie Zuid-Holland een
absolute fan is van de plannen die door de Drechtstadsboer worden ontwikkeld. Dat er ook vanuit de
Europese Unie heel veel belangstelling is voor deze projecten. Maar jij weet waarschijnlijk toch wel de details.
De heer Klaassen: Klopt, ja. De Drechtstadsboer en de provincie Zuid-Holland zijn aangesloten op het
programma Jong Leren Eten om de schooljeugd vanaf 6 tot 18 jaar vertrouwd te maken met
seizoensgebonden gezond eten in het kader van duurzaamheid. Drechtstadsboer is ook partner van Dutch
Cuisine, dat is een organisatie die in de horeca de uitgangspunten seizoensgebonden, minder vlees, meer
proteïne, meer plantaardige eiwitten. Dat werken we ook uit in samenwerking met het ROC, dus dat wordt
ook een onderwijsprogramma. En dan heb ik nog niet genoemd ook de Proteine Alliance, waar Drecht
stadsboer en de provincie ook aan meedoen. En dat is ook een vergelijkbaar programma om dierlijke eiwitten
geleidelijk aan terug te dringen en te vervangen door plantaardige eiwitten tot, laten we zeggen, 60% van de
huidige consumptie.
De voorzitter: Ja. Mijnheer Oostenrijk van het CDA.
De heer Oostenrijk: Ja voorzitter. De heer Klaassen die weet dat ik al heel lang mijn betrokkene heb gevoeld
tot dit onderwerp. Ik kan me nog herinneren dat ik dacht vorig jaar zomer hebben we op Amstelwijck, op het
voetbalveld, gebivakkeerd in de kantine. Dus wat dat betreft is mij het hele traject bekend. De heer Klaassen
weet ook dat ik daar genuanceerd in zit maar ik voel me wel aangesproken door het betoog van de heer
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Deconinck als het gaat om, kijk even naar het integratieverhaal van hoe kan je de elementen in de nieuw te
ontwikkelen wijk, Amstelwijck, betrekken? En dat is iets anders dan jongens, we claimen het voetbalveld en
we gaan aan de gang. Dus het zal veel meer maatwerk moeten worden, daar ben ik wel gevoelig voor. Dan
toch nog even een advies. Kijk nog eens even terug naar een uitzending van VPRO Tegenlicht die we in het
Energiehuis hebben kunnen zien op 8 februari. Daar mocht ik namens de politiek het panellid zijn. Toen ging
het ook over voedselflats, met prachtige beelden. Dat is op zich al interessant genoeg om dat een keer terug
te zien. Kortom, het onderwerp leeft bij ons heel sterk maar het gaat er even om, hoe kunnen we dit op maat
een goeie plek geven?
De heer Deconinck: Het heeft vooral te maken met hoe de politiek in staat is om meer elementen met elkaar
te verbinden. En dat, ik zeg het heel eerlijk, dat heeft wel te maken met visie, met hoe je dingen in eikaars
verband ziet. En als je daar die meerwaarde van ziet dan zul je zien datje eigenlijk echt de som der delen veel
meer is dan als je ze afzonderlijk neemt. Maar it takes time, je moet erin geloven. En op zo'n avond als hier is
het ook wel eens leuk dat je een positief plan lanceert want ik vond het ook wel erg somber tot nu toe. Ik
denk, pak het eens weet. Want het gaat tenslotte om dit eiland, wat prachtig en uniek is, en wat nog veel
unieker zou kunnen worden.
De heer Klaassen: Theo, mag ik je uitnodigen en uw collega's ook allemaal. Volgende week organiseert
Drechtstadsboer in de Hoeksche Waard een driedaags programma waarvoor wetenschappers, ondernemers,
onderzoekers hiernaartoe komen. Dat heet: Boer Burger Dialogen. Dat gaat gelijk op met de voorstelling
Koning van het Grasland over de dilemma's in de melkveehouderij. U is allen daarbij uitgenodigd, 13
september organiseren wij een Tegenlicht, inderdaad weer Tegenlicht in het Energiehuis en die gaat dan in op
het programma Commons. Dus gemeenschappelijke oplossingen voor maatschappelijke problemen. Dus bij
deze bent u al daarvoor uitgenodigd, 13 september.
De heer Oostenrijk: Voorzitter mag ik even een korte reactie op de woorden van de heer Deconinck. We
hebben vanavond toevallig een brainstormsessie gehad, een workshop, in het kader van '...' Daar kwamen ook
dit soort aspecten aan de orde, hoe kan je al die elementen die betrekking hebben op het leven op ons eiland,
hoe kan je die daar in verweven. Daar kwam ook Amstelwijck als een aandachtsgebied. Dus in de komende
maanden zal het element best wel een keer boven water komen.
De heer Deconinck: Perfect, dan gaan wij er een biertje op nemen. Ga je mee Robbert? Met dank overigens
voor jullie aandacht en de tijd die we mochten innemen.
De voorzitter: Dank voor uw komst de heer Deconinck. Ja zo gaan we van groenvoorziening op de Laan der VN,
vervuilde grond in de Alexanderstraat en voedselbos Amstelwijck gaan we naar een initiatief op het water,
Stichting Leefwerf De Biesbosch. Voorzitter daarvan, Martine van Lier, die nodig ik graag uit om plaats te
nemen aan tafel. Mijnheer Barone die is er ook bij. Als ik het goed heb genomen gaat u het woord voeren, of
toch mijnheer Barone?
De heer Barone: Ja allereerst hartelijk dank dat wij in een nieuwe setting, heel veel nieuwe gezichten voor mij,
maar weer aanwezig kunnen zijn. En het mooie is eigenlijk, een bruggetje met de vorige inspreker, ja ooit
zaten we ook een pleidooi te houden om iets te realiseren en we zijn nu op weg. Die omgevingswet, die
nieuwe omgevingswet die ruimte laat, eigenlijk lopen wij daar gezamenlijk met de ambtelijke organisatie en
de projectontwikkelaar, eigenlijk op vooruit. Want we zijn samen aan het kijken hoe we verschillende
onderdelen kunnen integreren en ik zal u even heel wordt vertellen wat de stand van zaken is. En dan zal
Mevrouw Van Lier, voorzitter van Stichting Leefwerf De Biesbosch, vertellen wat nu eigenlijk ons verzoek aan
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u als raad en commissie is. Heel simpel gezegd, Drechtstadsboer is bij ons van harte welkom straks op het
terrein van het park om daar al te beginnen, voordat er besluiten zijn genomen waar dat in woningbouw
geïntegreerd kan worden. We hebben straks een prachtig speeltuinschip wat natuurlijk ook ruimte kan krijgen,
niet voor honderden hectares maar voor enkele vierkante meters in ieder geval, om daar ook wat op te telen
voor bijvoorbeeld de bewoners in de Stadswerven. En ook om de kinderen met name weer kennis te laten
maken met en het water en het mooie groen wat zo belangrijk is in de vaak stenen omgeving. Dat Zwarte
Zwaantje dat loopt goed, dat ligt nu bij de verzekering om te beoordelen of zij hem in verzekering nemen. Er is
een meting geweest, de dikte is bekend, het is boven de minimale maat dus dat is heel erg prettig om te
weten. Daarnaast hebben we een informatieavond gehad aan boord van de Rene Siegfried, dat was op 26
april. Dat was ook heel positief waarbij we eigenlijk op advies van de ambtelijke organisatie gezegd hebben:
nou, wij maken, om dit burgerinitiatief nog beter te integreren in de wijk Stadswerven, maken we een
omgevingscommissie waarbij we iedereen oproepen die zorgen heeft maar die ook goede ideeën heeft, om
erbij te komen en te kijken hoe we samen, als gedeeltelijk ambassadeurs en gedeeltelijk belanghebbenden, dit
zo sterk mogelijk kunnen maken. Daar plannen wij voor in deze zomer nog de eerste bijeenkomst te houden
en ja, ik kan niet anders zeggen dan dat het heel prettig werken is met een organisatie als de gemeente
Dordrecht. Na jaren ook dat niet gedaan te hebben. Dus er is een kanteling gaande en ja die zouden we heel
graag voort willen zetten. We hebben ook gewerkt aan een voorstel en helaas ligt er nu bij de provincie een
bezwaar van ons, want zij hebben de subsidiebeschikking ingetrokken. Daarvan vinden wij dat dat onterecht is
en hebben wij ook gevraagd voor een mediation, want in redelijkheid kunnen we hier uitkomen. Zeker gezien
het voorstel wat het college, in co-creatie met ons, gemaakt heeft. En ja, we verzoeken u eigenlijk om op deze
weg door te gaan. En Mevrouw Van Lier kan dat verder toelichten.
Mevrouw Van Lier: Goedenavond. Ik ben de voorzitter van de Stichting Leefwerf De Biesbosch. En vanavond
hadden we eigenlijk een ander verhaal naar voren willen brengen. Want we hebben samen met de
ambtenaren, een voorzet gemaakt voor een raadsvoorstel. Dat zou eigenlijk vanavond op de agenda gestaan
hebben maar dat is ingetrokken. En dat vonden wij wat wonderlijk, zeker gezien het feit dat wij natuurlijk
snelheid nodig hebben om door te kunnen gaan omdat wij ook met andere partijen financiële afspraken
moeten maken om de voorbereidingen van de Leefwerf De Biesbosch verder te kunnen gaan realiseren. En
gezien het feit dat wij heel binnenkort met de provincie om tafel zitten over dat bezwaarschrift, we wachten
natuurlijk al heel lang met mogelijkheden voor realisatie. De provincie had een beperkte periode beschikbaar
gesteld om de aanvankelijk toegezegde subsidie uit te kunnen geven en had als voorwaarde gesteld dat dan
gestart moest zijn met de uitvoering van het initiatief. Dat kon niet omdat er nog een aantal andere zaken hier
in de gemeente nog niet vastgesteld waren. Dat begrijpt de provincie natuurlijk best, we willen daar heel erg
graag mee verder. Dat betekent wel dat wij heel graag van u willen vragen of u het college ook wil vragen om
in ieder geval dat voorstel, wat eigenlijk rond is in onze ogen, in gezamenlijkheid vastgesteld, om dat ook in uw
raad voor te leggen. En wel heel graag voor of bij de behandeling van de Kadernota. Dank u.
De voorzitter: Ja dank u wel mijnheer Barone en Mevrouw Van Lier. Duidelijk oproep. Ik kijk de commissie aan,
zijn er vanuit de commissie nog vragen aan Stichting Leefwerf De Biesbosch. Ik zie de heer Gündogdu van
Beter voor Dordt.
De heer Gündogdu: Dank u wel voorzitter. Bedankt dat u bent komen inspreken. Even getriggerd door die ene
zin wat u uitspreekt, er is een voorstel, dat heeft u samen met de ambtenaren opgesteld, die zou vanavond
worden geagendeerd maar dat is er niet van gekomen. En u geeft aan, om dat voor de behandeling van de
Kaderbrief nog te behandelen. Wat is de relatie met de Kaderbrief, ik ben even zoekende naar wat dat betreft.
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Mevrouw Van Lier: De relatie is dat er uiteindelijk natuurlijk ook vanuit de kant van de gemeente geld
gevraagd wordt om het initiatief Leefwerf De Biesbosch te kunnen realiseren. En er is zowel een stukje geld
nodig vanuit de kant van de provincie als een stuk geld nodig vanuit gemeente. En we zijn nu natuurlijk bijna
op het moment dat we kunnen zeggen, we kunnen echt doorgaan, maar van beide kanten hebben we die
toezegging eigenlijk nodig. En dat de onzekerheid daarover maakt het op dit moment heel lastig om verdere
stappen te kunnen zetten om de Leefwerf te kunnen gaan realiseren. Terwijl er eigenlijk al stappen gezet
moeten gaan worden bijvoorbeeld met betrekking tot het opknappen van het Zwarte Zwaantje.
De heer Barone: Mag ik daar nog een korte aanvulling op doen? Wij hebben 28 juni, dus dat is over twee
weken, een hoorzitting bij de provincie. En als wij met de gemeente in staat zijn die aanvullende dekking te
vinden, en daar een akkoord op te hebben, als u als gemeenteraad zegt van: wij willen verder. Ja dan staan wij
natuurlijk in dat bezwaar vele malen sterker want dan kan er nooit gezegd worden dat de gemeente Dordrecht
een: een afwachtende houding heeft en twee: niet wil. Want dan blijkt juist heel duidelijk dat de gemeente wil
en volgens mij is dat de lijn waar we nu op zitten en ja die zouden we graag doorzetten.
De voorzitter: Mijnheer van der Plas, PvdA.
De heer Van der Plas: Ja bedankt. Ik heb eigenlijk een vraag aan de heer Sleeking die betrokkenheid heeft
gehad in de voorgeschiedenis van dit dossier. Er is ook een motie unaniem aangenomen nog in februari op dit
punt. Wat is uw, en de heer Barone meldt ook van goeie samenwerking met de ambtelijke dienst en co-creatie
zelfs geloof ik, wat is nu uw politieke invloed in dit proces ook richting de provincie in de komende tijd?
De heer Sleeking: Voorzitter, wij zijn in overleg met provincie om te kijken of we een afspraak kunnen maken,
een gezamenlijke afspraak, met vertegenwoordigers van de stichting met de betrokken ambtelijke
medewerker, in ieder geval mijzelf, om nog eens toe te lichten wat de standpunten zijn. En hoe graag wij ook
de subsidie van de provincie toegezegd willen krijgen. Die afspraak die kon niet meer voor de hoorzitting
plaatsvinden, alleen telefonisch maar daar had ik geen voorkeur voor eerlijk gezegd. Wij willen graag met de
provincie aan tafel om dat ook met een goeie manier met elkaar toe te kunnen lichten. En die afspraak die
komt er. En ja wij gaan er nog steeds vanuit dat we de provincie kunnen overtuigen van de noodzaak van hun
bijdrage. Het is misschien goed om meteen op de andere punten even in te gaan voorzitter, als dat mag.
Vanochtend hebben we in het college een voorstel voor de raad met elkaar besproken, dat is niet ingetrokken
maar aangehouden omdat er in ieder geval enkele wijzigingen aan het voorstel gedaan zullen worden. Wij
zullen, ik denk dat wij dat volgende week definitief zullen vaststellen voordat het naar de raad zal komen,
waarin aangegeven wordt wat het totale kostenplaatje zal zijn om dit initiatief te realiseren. Wat er dan van de
gemeente wordt gevraagd en wat het college in de redelijkheid de raad zal voorstellen om daar vanuit de
gemeente financieel maximaal aan bij te dragen, naast de 1 >2 1 die al eerder toegezegd is. Dus niet
ingetrokken maar aangehouden en het komt naar u toe.
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Sleeking.
De heer Sleeking: Dan nog even de relatie met de Kaderbrief. Die is eigenlijk minder relevant omdat het een
beleidsarme Kaderbrief is. We werken in de richting begroting dus alle voorstellen die naar u toekomen, de
komende tijd, die zullen pas in definitieve vorm worden afgewogen bij de begrotingsbehandeling en niet bij de
Kadernota, zoals in de drie jaar hiervoor.
De voorzitter: Dank. Volgens mij zie ik mijnheer Frantzen van de SP.
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De heer Frantzen: Dank u wel voorzitter. Als het nu hangt om de subsidie van de provincie en het feit of de
gemeente participeert in dit project, is het dan niet voldoende voor de heer Barone om naar de provincie te
gaan met een garantie van de gemeente dat het rond komt? Want we hebben het al meerdere malen
goedgekeurd, dat staat ook in de additionele informatie van de griffie. Dus ja, ik snap niet waarom de
gemeente niet gewoon achter de heer Barone gaat staan en zegt van: joh, wij hebben het raadsvoorstel nog
niet rond maar we zouden aan de provincie kunnen doorgeven dat het hoogstwaarschijnlijk wel mooi in orde
komt.
De voorzitter: Mijnheer Barone.
De heer Barone: Dat zou natuurlijk prachtig zijn. Echter lag er op 3 maart van ons, voor onze stichting een
weigering van subsidiebeschikking van de provincie. Ja, er is een amendement geweest eind december vorig
jaar, waarmee we echt verder konden alleen dat is toen op een of andere manier niet gelukt om dat toen in
gezamenlijkheid met provincie te implementeren, dat is pas 20 februari is daar een brief op gevolgd. En
kennelijk zijn de raderen tegen elkaar in gaan draaien, waar de provincie eerst pal achter ons staat staan ze nu
in principe, ja, zijn ze 180 graden gedraaid maar dat is natuurlijk wel jammer. En ja, misschien u als een SP'er
kunt uw gedeputeerde Jansen, nog eens vriendelijk verzoeken van joh, we zijn de goeie kant op aan het gaan
en ja, dit voorstel is eigenlijk een heel sterk voorstel, zoals het nu is. Ik weet niet wat de wijzigingen inhouden
waar ik hoop niet dat die het helemaal uitkleden. Zoals het er nu ligt zouden we verder kunnen. Alleen dan
moet het wel geformaliseerd worden op een bepaald moment en dat kan niet, zoals een van de raadsleden
zei, de laatste vergadering van 2018 worden. Dat zou al te laat zijn.
De voorzitter: Helder. Zijn er nog andere vragen. Ik zie mijnheer De Heer.
De heer De Heer: Ja, ik heb nog een vraag over de financiering. U heeft het over de provinciale subsidie en u
zei eigenlijk dat niet aan voorwaarden is voldaan waardoor u de subsidie niet hebt gekregen. Wellicht in een
nieuwe ronde zou dat wel kunnen, als u wel aan de subsidievoorwaarden voldoet. Daarnaast hoorde ik u over
de gemeentelijke bijdrage, is er daarnaast ook nog een bijdrage vanuit een ander potje? En welke bijdrage is
dat dan en wie doet dat?
De heer Barone: Allereerst hebben wij natuurlijk onze grootste partner in dit is, als ander burgerinitiatief,
Stichting De Binnenvaart, bekend van de Rene Siegfried met daarachter een hele grote vereniging met meer
dan 3000 leden. En die co-financieren de Franse Motor. En dat gaat om een bedrag van, op dit moment €
120.000, maar dat zal nog meer gaan worden gezien zij waarschijnlijk ja, zo goed mogelijk willen inrichten als
tentoonstellingsschip. Daarnaast, ja, vijf jaar burgerinitiatief waarvan maar een klein gedeelte gefinancierd is
geweest dus dat is behoorlijk, als je uitgaat van twee dagen gemiddeld per week, over die vijfjaar. Ik wil dat
niet in geld uitdrukken want dan gaan we puur om geld praten. Met zovelen betrokkenen en ook ambtelijke
uren zijn er natuurlijk ook de laatste jaren aanzienlijk geweest, en veel raadsleden bij betrokken. Ja, kijk, geld
is er nodig ook omdat er een verschil is tussen anderhalf jaar geleden, toen wij offertes hadden, en nu. De
bouw is duurder geworden. Dat kunnen wij ook niet helpen, dat is volgens mij iets waar we allemaal mee te
maken hebben.
De heer De Heer: Maar er zijn eigenlijk drie bronnen zegt u.
De heer Barone: Ja en ik heb vanochtend bij, in het kader van leerwerktrajecten, heb ik ook gevraagd aan de
verschillende organisaties: ja, graag doen wij arbeidstoetredingstrajecten, stageplaatsen ook met MBO da
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Vinei. Wij hebben geen geld om dat te faciliteren maar we hebben wel het werk en wij kunnen dat begeleiden
samen met hun, dus ja, graag, dat het een multiplier wordt.
De heer De Heer: Ja. En ehm, zegt u ook, ik heb die provinciale subsidie nodig om verder te kunnen? Want
alleen gemeentelijke bijdragen zou dan niet voldoende zijn om ook nog die stappen vooruit te kunnen zetten.
En dat kan misschien nog wel even duren voordat de provincie een positieve beslissing neemt. Welke termijn
hebben we het dan over, weet u dat, heeft u een indicatie?
De heer Barone: Ja. Nee, strikt formeel hebben wij een bezwaarprocedure gestart in overleg met de provincie
zelf. Die zeiden doe drie dingen: een: vraag om een mediation, twee: start bezwaar, en drie: pitch alvast het
project voor de volgende erfgoedlijn subsidieronde. Nou die drie dingen hebben we gedaan. Het
bezwaarschema ligt ergens, 28 juni hoorzitting en 17 augustus uitsluitsel. Voor de erfgoedlijn subsidieaanvraag
moet op 10 augustus de officiële aanvraag binnen zijn, maar die kan je natuurlijk later altijd nog intrekken als
het in mediation of in bezwaar lukt de subsidie te behouden. En in aanvulling op uw eerdere vraag betreffende
de subsidievoorwaarde, er staan twee dingen in de subsidievoorwaarde als het gaat om wanneer je moet
starten en wanneer je geëindigd moet zijn. Je moet starten in het jaar waarvoor de subsidie verstrekt is, dat is
2017 en we zijn gestart, we hebben een heel jaar lang ook met een projectontwikkelaar een tekening gemaakt
die pas in 2018 afgerond was maar de werkzaamheden die daartoe leidde, die waren natuurlijk al ruim een
jaar gaande, net als alle andere omliggende dingen. En daarnaast staat er datje binnen drie jaar vanaf de
datum waar op gestart is, het project in zijn geheel, dus met die tien schepen, afgerond moet hebben. En ja,
dat is iets waar wij ook aan de provincie van vragen van ja, weetje, we staan te popelen maar ja het geld van
de provincie kwam ook niet los. We hadden al werkzaamheden kunnen doen als we geld hadden gekregen
maar dat was ons nog niet uitgekeerd dus wij konden ook nog niet beginnen. Dus dat was een beetje een kip
ei verhaal.
De heer De Heer: En lukt het wel om die binnen driejaar, die tien schepen daar te krijgen?
De heer Barone: Nou ja, ik verwacht, als wij op de wijze doorgaan waar op we nu bezig zijn, dat dat gaat
lukken. We hebben helaas te maken met een huidige huurder die eerst zei mee te willen werken in 2016 en
opeens in 2017 te kennen gaf dat hij dat alleen wilde doen als hij ook zo'n 1 K t van de gemeente kreeg. Dus
wachten wij tot eind 2019 met de daadwerkelijke werkzaamheden op de locatie. Maar alle andere
werkzaamheden kunnen wij elders doen zodat we als een ware een puzzelstukje hebben. En dat kan, als de
vergunningen rond zijn, je kan dat in een drie maanden tot een halfjaar gerealiseerd zijn. Dus ik verwacht wel
dat dat kan.
De voorzitter: Dank u wel. Als er geen vragen zijn dan wil ik voorstellen om verder te gaan met de agenda.
Dank mijnheer Barone en u ook bedankt voor uw komst.
4.

Nieuwe Behandelvoorstellen
De voorzitter: Agendapunt 4: nieuwe behandelvoorstellen. En we gaan snel door want we hebben aardig wat
tijd besteed aan de insprekers zonder tekort te doen aan de inhoud. De nieuwe behandelvoorstellen, ik stel
voor dat we ze niet een voor een, dat ik ze niet allemaal op lees maar dat ik ze gewoon bij nummer noem. 1
tot en met 5 dat betreft de raadsinformatiebrieven. Is er iemand die een raadsinformatiebrief op de agenda
wil plaatsen? Ik zie hier mijnheer De Buck van GroenLinks.
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De heer De Buck: Ja, dank u voorzitter. De raadsinformatiebrief over nummer 2, van de omgevingsdienst, die
zouden we graag op de agenda willen plaatsen. De politieke vraag is daarbij: hoeveel gaat dit programma,
hoeveel kan het bijdragen aan het Dordtse plan voor energietransitie? Klein beetje achtergrond, in
milieucontroles kan ook het aspect energiebesparing meegenomen worden. Wetgeving daarvoor is recentelijk
aangepast zodat het soepeler uitgevoerd kan worden. En het gaat om relatief goedkope maatregelen, het gaat
om wettelijke verplichting en er valt relatief veel te halen.
De voorzitter: U hoeft het inhoudelijk vanavond nog niet te bespreken, uw politieke vraag.
De heer De Buck: Nee dat klopt, dat klopt, ik maak het te lang. Maar in ieder geval, wij willen graag zicht
hebben van, wat gaat dit programma, waarvoor de gemeente ook fors betaald, nu bijdragen aan onze eigen
doelstellingen voor die energietransitie?
De voorzitter: Is er een andere partij die zich daarbij aansluit?
De heer De Vos: Wij kunnen dat vanuit D66 steunen.
De voorzitter: U kunt dat steunen. Vanuit de griffie is het voorstel om de omgevingsdienst een keer uit te
nodigen eventueel voor een presentatie. Ik denk dat dat ook wel een goed plan is. Als u dat even kunt
organiseren, graag. Ik stel voor dat we de presentatie doen en dat we dan ook dat stuk daarbij betrekken
aangezien er twee partijen zijn die dat willen bespreken. Dan ga ik door, De heer Van der Plas, PvdA.
De heer Van der Plas: Over een andere raadsinformatiebrief, als ik mag. Dat is nummer 1 over Chemours. Die
hebben we eigenlijk al een keer hier aan de orde gehad. Inmiddels is er ook een bericht verspreid over de
vergunningaanvraag. Het lijkt onze fractie een goed idee om ook in agendaplanning weer een nieuwe
vergadering te plannen over de laatste ontwikkelingen na de zomerreces.
De voorzitter: Dus u wilt eigenlijk meer een stand van zaken moment, los van de raadsinformatiebrief. Ik denk
dat dat sowieso wel geregeld kan worden. Ik zie al andere partijen knikken dus u heeft daar ondersteuning
voor. Oké, dan gaan we verder, zijn er over de overige raadsinformatiebrief nummer 1 tot en met 5 nog
partijen die iets willen bespreken? Nee. 6 en 7 zien we artikel 40, vragen en de beantwoording. Nee. Brieven 8
tot en met 15 zijn brieven van inwoners en organisaties en de eventuele beantwoording. Ik zie mijnheer
Noldus van de VVD.
De heer Noldus: Ja voorzitter, dank u wel. Bij brief nummer 15 wordt voorgesteld die ter kennisgeving aan te
nemen. Dat willen wij inderdaad op zich overnemen maar we willen ook gelijk het college vragen om deze
brief ook mee te nemen in het onderzoek naar de top 20 overlast wegen die voor het komend jaar opgesteld
zou gaan worden. Dus we willen vragen of deze brief daar in dat onderzoek meegenomen kan worden.
De voorzitter: Het college zit hier aan tafel dus ik ga er vanuit dat ze dat hebben genoteerd. Mijnheer de Vos,
D66.
De heer De Vos: Nummer 14, beantwoording door het college van onze vragen over de veiligheidssituatie
Merwedepolder. Vooralsnog voldoende beantwoord maar ik wil aangeven dat wij scherp blijven op het
vervolg wat volgens mij op korte termijn gaat volgen.
De voorzitter: Dank, dank voor de toevoeging. Verder nog iemand? Nee.
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5.

Memo over vervolgproces lokale uitvoeringsparagraaf woonvisie
De voorzitter: Dan gaan we gauw verder met punt 5: memo van wethouder Stam inzake startnotitie
woonvisie. Ik geef graag de wethouder Stam het woord.
De heer Stam: Dank u wel voorzitter. Naar aanleiding van de commissievergadering van vorige week waar we
uit elkaar zijn gegaan dat de woonvisie nog niet als hamerstuk naar de raad kon, is er nog contact geweest.
Daar is een oplossing aangegeven in deze memo waarbij we hebben aangegeven dat wij de kaderstelling in
overleg met de raad gaan doen en dat er een brede presentatie komt na het zomerreces met alle punten die
hier vorige week over tafel zijn gegaan. Dus op basis van de huidige voorliggende memo is de vraag alsnog of
de startnotitie alsnog als hamerstuk richting de raad kan.
De voorzitter: Mijnheer de Vos.
De heer De Vos: Ik heb het stuk gezien inderdaad. Ik wil de wethouder eigenlijk danken dat hij de woorden die
wij hier besproken hebben heeft overgenomen uiteindelijk. Maar goed om te zien dat er dus gewoon een
moment nu ingepland is om die kaders met elkaar te bespreken. Volgens mij is dat precies wat wij als raad ook
willen dus wat mij betreft kan die nu door al stuk richting de raad.
De voorzitter: Ik zal het andersom vragen, is er iemand die zich daar niet in kan vinden? Nee, dan kan dit stuk
dus door als hamerstuk naar de raad. Mooi.

6.

Vragen aan het college
De voorzitter: Dan gaan we gauw verder met agendapunt 6: vragen aan het college. Er zijn geen vragen
ingediend maar zijn er nog vragen vanuit de verschillende fracties? Nee.

7.

Planpresentatie hoek Kromhout-Warmoezierspad en enkele andere ontwikkelingen in het gebied Schil
De voorzitter: Dan gaan we verder met punt 7: planpresentatie hoek Kromhout-Warmoezierspad. Ik heb
begrepen dat daarvoor een presentatie is verzorgd vanuit het ambtelijk apparaat?
De heer Sleeking: Ja voorzitter, als het mag een paar zinnen vooraf. Het zijn allemaal ontwikkelingen in de 19e
eeuwse Schil, dat is een vrij dynamisch gebied waar sprake is van de nodige leegstand met kantoren of waar
andere ontwikkelingen zijn stil komen te liggen in het verleden die weer op een andere manier nieuw leven
ingeblazen worden. En sommige van die plannen die zijn al in vergevorderd stadium, die zijn ook al
gecommuniceerd met de omgeving. Maar dat leek ons toch goed, en fijn dat u daar de gelegenheid voor heeft
geboden, om even in vogelvlucht aan te geven om welke locaties het gaat en welke plannen allemaal in
ontwikkeling zijn. Dan bent u in ieder geval ook aangesloten om te voorkomen dat u zaken uit de krant moet
vernemen of via via, maar het uit eerste hand heeft. En wellicht ook nog wat eventuele knelpunten zijn die
nog moeten worden opgelost in deze projecten.
De voorzitter: Dank voor deze inleiding, u heeft het woord.
De heer Koppelaar: Dank u wel, mijn naam is Rob Koppelaar, ik ben werkzaam bij het cluster Wijken en ik wil u
in twee onderdelen een toelichting geven. In eerste plaats over de planontwikkeling hoek KromhoutWarmoezierspad, vervolgens heeft u de mogelijkheid om daar even op te reageren. En aansluitend nog een
aantal andere ontwikkelingen toe te lichten die in dit gebied aan de orde zijn. De locatie, Kromhout17

Warmoezierspad is de plek waar voorheen het arbeidsbureau stond. U ziet het hier op het beeld, aan de
bovenkant het grote hoofdgebouw, aan de linkerkant van het rode deel een betonnen kantoorpand. Aan de
rechterkant daarvan een aantal woningen en een tussenstuk. Het ziet er nu zo uit en dat staat al jaren leeg. Al
een aantal jaren is met de huidige eigenaar overleg gaande wat kan daar, wat kan daar verbeterd worden? Er
zijn verschillende plannen geweest, dat varieerde van allerlei dingen, ik ga daar nu eventjes aan voorbij maar
uiteindelijk is telkens geconstateerd dat de ontwikkelingen die beoogd werden niet akkoord waren. Er is nu
een nieuwe partij die belangstelling heeft voor die locatie, die wil dat totale gebied kopen. De
kantoorgebouwen kopen, de woningen kopen van de huidige grondeigenaar en de partij heet Ready for Living
en die houdt zich bezig met het bouwen van turnkey projecten met woningen. Dat betekent dat niet alleen
een woning tot stand gebracht wordt maar ook een keuken geplaatst wordt, een badkamer geplaatst wordt
die de mensen willen, gezorgd wordt voor wandafwerking, voor vloerafwerking, voor financiering et cetera.
Die partij zijn we in afgelopen tijd mee in overleg geweest, over deze locatie. Dat betekent dat het
uitgangspunt nu is, sloop van de woningen Warmoezierspad, dat witte blokje op de hoek. De betonnen kolom
die ik net op de foto liet zien ook slopen, het tussenstuk slopen maar de handhaving van het grote
hoofdgebouw wat nog in goede staat is. Dat betekent dat vervolgens, dit is het bestaande gebouw en de rest
wordt allemaal gesloopt. Dat betekent dat vervolgens in het hoofdgebouw een twintigtal woningen tot stand
gebracht kunnen worden, dat aan het Kromhout vier woningen gemaakt kunnen worden, dat is dit blok. Hier
zes woningen en op het binnengebied vijf woningen. De oppervlakte van de diverse voorzieningen, diverse
woningen, varieert. De eengezinswoning staat uiteraard gewoon voor de normale maat. De starterswoningen
op het binnengebied en de levensloopbestendige woningen zijn ook akkoord bevonden. En wij hebben ook
gekeken naar de parkeersituatie et cetera. Dus eigenlijk is geconstateerd dat dit plan het beste plan is dat tot
nu toe voor deze locatie ontwikkeld is en op de diverse punten akkoord bevonden is. Dan zult u vragen,
waarom komt u nu met dit plan hier in de commissie? Het bestemmingsplan geeft op deze locatie een
kantoorbestemming aan. Op het moment dat dat bestemmingsplan gemaakt is, is tegelijkertijd vooruit
gekeken en is de verwachting uitgesproken maar waarschijnlijk komt er wel een keer een plan waarbij er
sprake is van transformatie, van kantoor naar wonen. De raad heeft destijds gezegd: we willen dan wel graag,
omdat daar een wijzigingsbevoegdheid in de bestemmingsplan opgenomen was, vooraf nog het plan zien. Dus
op deze manier tonen we u dat, zij het dat we nu niet van de wijzigingsbevoegdheid gebruik kunnen maken
omdat de herziening van het bestemmingsplan nodig is omdat ook sloop van de bouw en dergelijke aan de
orde is, dus die procedure die moet nog gestart worden. Als u nu vraagt: is het plan helemaal akkoord
bevonden? Nee nog niet, het ziet er allemaal heel ver uitgewerkt uit, maar er wordt tegenwoordig 3D
getekend dus het is nog niet het definitieve plan. De welstandcommissie heeft er twee weken geleden naar
gekeken, er was ook een bewonersavond twee week geleden geweest, dus de opmerkingen die gemaakt
worden tijdens dit proces worden de komende tijd nog verder in dit plan doorgewerkt. Ik ga even verder om
toe te lichten hoe het eruit ziet. Dit is het beeld vanaf het Warmoezierspad, in plaats van de witte woningen
die in slechte staat verkeren en de hoekbewoning van het kantoor, ziet u een blokje woningen. Dit is de hoek
waar u net ook tegen aan keek, met het betonnen kantoorgebouw, sloop en nieuwbouw. Dit is het
kantoorgebouw waar geprobeerd wordt ook iets anders van te maken. Dus het rechtsbovenin ziet u het
plaatje van de huidige situatie, dat betekent dat de luifel er af gaat en dat het dus en 20, 30 cm voor die
bestaande voorgevel, voor een wand geplaatst wordt. Dus als u vraagt: komt die bebouwing nu heel erg naar
voren is het antwoord daarop nee. Er wordt gebouwd in de bestaande rooilijn. Hier ziet u iets van bovenaf. De
indeling van het pand is zodanig dat op de begane grond en de eerste verdieping er sprake is van een woning,
dus dat zijn er een aantal naast elkaar. Op de verdiepingen, de bovengelegen verdiepingen, de derde en vierde
verdieping, is sprake van horizontale woningen, dus van appartementen. Dat betekent dat in die woningen
allemaal nieuwe stijgruimten gemaakt worden en de rest van de derde en de vierde verdieping is toegankelijk
via de centrale entree. Hier ziet u een beeld van de woning in het binnengebied, dat zijn de starterswoningen
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en de levensloopbestendige w o n i n g e n . O p het binnenterrein is sprake van een parkeersituatie. Zoals het er
nu naar uitziet kan in de parkeerbehoefte van de totale ontwikkeling voorzien worden door het maken van
parkeerplaatsen op het binnengebied. De ontsluiting van het binnengebied blijft op dezelfde plek liggen waar
die ook nu is. Dat betekent dat mensen met de fiets voor het hoofdgebouw zowel voor om naar binnen
kunnen als achterom naar binnen kunnen. Het parkeren van fietsen zal onder het bestaande hoofdgebouw
plaatsvinden en uiteraard voor de woningen in de bergingen die in de achtertuin gemaakt gaan worden. Als u

De heer Frantzen: Ik heb even een klein vraagje.
De voorzitter: Gaat uw gang mijnheer Frantzen.
De heer Frantzen: Hoeveel parkeerruimte is er per woning gerekend? Ik woon toevallig in die straat en ik weet
hoe krap het met parkeren zit. De eengezinswoningen die nu aan het Warmoezierspad staan, daarvan heeft
de meeste al twee auto's per huis. Dus het parkeren is al heel krap.
De heer Koppelaar: Helemaal helder. Uitgangspunt bij deze ontwikkeling is dat de parkeerbehoefte op eigen
terrein voorzien moet worden. Dus we hebben het hier nu over een totaalpakket van 35 woningen waarbij op
basis van de normen, en die zijn afhankelijk van de typologie van bebouwing, de grootte van de woning en de
prijsklasse van de woning et cetera, er 44 parkeerplaatsen tot stand gebracht moeten worden. Dat zit ook in
dit plan, maar tegelijkertijd is de afspraak dat mensen die hier komen wonen geen parkeervergunning krijgen.
Dus zij kunnen niet in omgeving gaan parkeren. Is dat voldoende antwoord op uw vraag?
De heer Frantzen: Ja.
De heer Koppelaar: Hier ziet u een plattegrond van de situatie met aan de noordkant het grote
kantoorgebouw. Dit de vier woningen, de zes woningen en de woning op het binnengebied. Met ook tegelijk
het parkeren en de groenvoorziening. Dit zou dus de opmaat kunnen zijn zo meteen voor het maken van het
nieuwe bestemmingsplan en de verbeelding die daarbij hoort.
De heer Frantzen: Ik ben benieuwd. Oh sorry.
De voorzitter: Dank voor de presentatie. Ik kijk de commissie aan, zijn er nog vragen naar aanleiding van de
presentatie? Ik zie mijnheer Jansen van de PvdA.
De heer Jansen: Ik heb eigenlijk een vraag vooral de woningen en de appartementen. We hebben de woningen
gezien, de starterswoningen. De appartementen en de woningen daar is niet helemaal duidelijk welke
categorie, welk segment, welke, hoeveel ja, hoeveel woningen in welk segment ongeveer gedacht zijn.
De heer Koppelaar: Bedoelt u de prijsklasse? Of omvang?
De heer Jansen: Nee segment.
De heer Koppelaar: Uiteraard hebben we daar met de ontwikkelaar over gesproken. Eerder deze avond kwam
al naar voren dat de bouwkosten stijgen. De prijzen van al deze woningen zijn nog niet in detail bepaalt want
het is nog in het prillere moment van de planontwikkeling. Maar u moet rekening houden dat de kosten van
de woningen tussen de twee en de 3 1 ongeveer zijn. Dus dat betekent dat ook gezocht is naar aansluiting op
een passende bebouwing op de omgeving. Voldoende?
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De heer Jansen: Dank u wel. Ja.
De voorzitter: Mijnheer De Buck van GroenLinks.
De heer De Buck: Ja mijn complimenten voor het feit van datje tijdig, in een vroeg stadium, ons hierbij
betrekt. Dat geeft denk ik ook meer mogelijkheden om mee te denken. Ja vanuit GroenLinks vind ik het heel
positief dat er die mix is van woningen met starters en levensloopbestendig. Dus ja ik vind het er mooi uitzien.
De voorzitter: Ik zag als eerste mijnheer Noldus van de VVD.
De heer Noldus: Ja voorzitter, dank u wel. Ja ook voor ons een helder plan, goed om dat nu alvast te zien. U
gaf aan, er zijn 43 parkeerplaatsen voor 35 woningen. Ik ken de norm voor dat type woningen in dat gebied
niet exact maar het klinkt mij als aan de lage kant. Zeker als ik hoor dat er in het gebied al een tekort is aan
parkeerplaatsen. Valt het binnen de normen die gelden voor parkeerplaatsen?
De heer Koppelaar: Klopt. Er wordt volledig voldaan aan de parkeernormen die door de afdeling verkeer van
toepassing zijn op deze locatie. Daarbij wordt rekening gehouden met de omvang van de woning, de duurte
van de woning et cetera. En nogmaals, er worden geen parkeervergunningen aan toekomstige bewoners
verstrekt, dus de parkeerdruk in de omgeving kan daardoor niet toenemen. Er moet geparkeerd worden op
eigen terrein. En het zijn er geen 43 maar 44 want er zit er hier ook nog eentje. Maar die ziet u niet
genummerd staan.
De heer Noldus: Maar dan hebben we het over 1,25 parkeerplaats per woning ongeveer.
De heer Koppelaar: Het is afhankelijk van de typologie, maar als u van een gemiddelde uitgaat dan wordt het
lastig want voor het ene, voor de appartementen gelden weer andere normen als voor de eengezinswoningen,
en weer andere normen als voor de starterswoningen. Dus er wordt gewoon goed naar gekeken en speciaal
op ingezoomd.
De voorzitter: Mijnheer Kleinpaste van Gewoon Dordt.
De heer Kleinpaste: Ja in combinatie met het feit dat er geen parkeervergunning wordt verleend aan de
mensen die er gaan wonen lijkt me dat op zich een verdedigbare oplossing. Complimenten om, op zo'n stuk is
inbreiding altijd lastig, zo'n gevarieerd aanbod te realiseren. Dus ik sluit mij in die zin aan bij wat GroenLinks
ook al zei, het ziet eruit als een goed doordacht mooi plan.
De voorzitter: Mijnheer Oostenrijk, CDA.
De heer Oostenrijk: Ja voorzitter. Ook nog even een vraag over het parkeren. Ik begreep dat de eigenaar wil
het hele terrein verwerven. En op grond van het fenomeen, we hebben het over parkeervergunningen, lijkt
het erop dat dan, laten we zeggen het parkeergebied, overgedragen wordt als openbaar terrein naar de
gemeente. Oftewel, als het eigen terrein blijft spreken we dan nog over parkeervergunningen of betekent dat
op eigen terrein parkeren? En dat is een heel ander fenomeen. Wat is daar nu aan helderheid over te geven?
De heer Koppelaar: De huidige gronden zijn particulier eigendom. Ready for Living koopt die gronden van de
huidige eigenaar, verkoopt vervolgens die gronden aan de toekomstige bewoners. Het binnengebied is nu
particulier eigendom, blijft particulier eigendom op eigen terrein, op het binnenterrein, gaat geparkeerd
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worden. En in het openbaar gebied krijgen mensen geen parkeervergunning. Want een parkeervergunning
heeft alleen betrekking op gronden die, op parkeerplaatsen die in het openbaar gebied liggen.
De heer Oostenrijk: Dus dat betekent, toch maar even met zoveel woorden, dat het binnenterrein is sowieso
privé parkeren. Geldt dat ook voor de strook die aan de buitenstrook zit? Dat is dan w e l...
De heer Koppelaar: Dan bedoelt u deze strook?
De heer Oostenrijk: Nee, nee. Rechtsonder.
De heer Koppelaar: Ook deze strook is particulier eigendom. De perceelgrens ligt hier.
De heer Oostenrijk: Oké.
De heer Koppelaar: Dus dit hele stuk, u ziet ook deze grens lopen, dit is de huidige grens of particulier
eigendom.
De heer Oostenrijk: Oké, linksom of rechtsom, het is puur privé parkeren voor de bewoners. Dan is het me
duidelijk want dat betekent ook dat andere bewoners daar ook geen invloed op hebben.
De heer Koppelaar: Dat is correct.
De voorzitter: Mijnheer Frantzen van de SP.
De heer Frantzen: Het enige wat ik u nog zou willen vragen is, zou ik een kopie van deze presentatie kunnen
krijgen?
De heer Koppelaar: Volgens mij is het uitgangspunt dat de presentatie op h et'...' ofzo gezet wordt.
De heer Frantzen: Want dan kan ik dat aan mijn buren laten zien.
De heer Koppelaar: Ja hoor. Twee weken geleden heeft er een presentatie plaatsgevonden door de
ontwikkelaar.
De heer Frantzen: Ja dat was nergens terug te vinden waar dat was.
De heer Koppelaar: Oké maar iedereen heeft huis aan huis een brief gekregen in de directe omgeving en de
bewoners waren positief.
De heer Frantzen: Ja, ja, ja. Wij waren die brief kwijt en ik heb op internet lopen zoeken maar ik kon het niet
vinden, zelfs niet bij de ontwikkelaar zelf, stond er niks op de site. Van allerlei andere projecten wel maar dit
niet. Maar nou weet ik alsnog wat er aan de hand is.
De heer Koppelaar: Prima.
De voorzitter: Mevrouw Klein, Christenllnie/SGP.
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Mevrouw Klein: Dank u wel voorzitter. Zou u misschien iets kunnen aangeven van waar zit nu die afwijking van
het bestemmingsplan omdat er toch een nieuw bestemmingsplan moet komen? Even wat gevoel daarmee
krijgen want het zal niet alleen liggen aan het slopen. En het is niet zo dat ik dat helemaal in detail hoor maar
even iets meer gevoel.
De heer Koppelaar: U vraagt nu wel een detail. Als u de plankaart van het bestemmingsplan erbij pakt dan ziet
u dat daar bouwgrenzen op staan. U ziet dat daar functies op staan. Laat ik een simpel voorbeeld geven, de
huidige bebouwing loopt ongeveer tot hier. Dit is het woonblokje en vervolgens komt het hoek
kantoorgebouw. Op het moment dat je dus nu daar, in plaats van het hoge kantoorgebouw en de woningen
die daar staan, meer woningen bouwt in deze richting, maar lagere woningen, dan zit je dus buiten dat
bouwvlak. Functioneel is er natuurlijk ook een strijdigheid want het bestemmingsplan geeft aan kantoren. Dus
voor zulk soort onderwerpen moet je dus herziening doen van het bestemmingsplan.
Mevrouw Klein: Ja dank u wel. Het geeft iets meer zicht inderdaad. En nog een andere, turnkey bouw heel
mooi, zou de ontwikkelaar ook bereid zijn om met groen en met zonnepanelen te werken? En die turnkey op
te leveren?
De heer Koppelaar: Met zonnepanelen zijn zij nog bezig, daar denken zij nog over na. Sowieso de
energievoorziening is nog punt van aandacht bij de ontwikkeling van het plan maar zover zijn zij nu nog niet.
We hebben wel gesproken met de ontwikkelaar over ook een zoveel mogelijk groene inrichting van het
binnengebied. Dus zowel het toevoegen van groen, dat ziet u hier ook op de kaart staan, de bestaande bomen
zullen zoveel mogelijk gehandhaafd blijven, voor zover dat kan en voor zover die voldoende kwaliteit hebben.
Zij zorgen vervolgens wel voor een zo groen mogelijke inrichting en dat wordt ook gepoogd ten aanzien van de
parkeerplaatsen die tot stand gebracht worden. Maar dat is allemaal nog punt van verdere uitwerking.
De voorzitter: Mijnheer Gündogdu van Beter Dordt.
De heer Gündoedu: Dank u wel voorzitter. Dit is nog allemaal in de planfase maar bestaat er een kans, een
risico, dat op enig moment de ontwikkelaar gebruik wil maken van een wijzigingsbevoegdheid om, bij wijze
van spreken, nog een etage erbovenop te zetten?
De heer Koppelaar: Gelet op de inhoud van het overleg wat ik nu de afgelopen maanden met ontwikkelaar
gevoerd heb is dat niet reëel. Er was een eerder idee om de bovenste verdieping van het bestaande gebouw,
waar nu sprake is van zeg maar de liftopbouw, om daar nog een penthouse op te zetten. Wij hebben ambtelijk
en ook door de welstandscommissie, gereageerd in de richting van de ontwikkelaar dat we dat eigenlijk niet
willen want we vinden dit gebouw, het hoofdgebouw, eigenlijk te groot maar het staat er, en je kunt het niet
zomaar een, twee, drie weghalen. De kwaliteit van het hoofdgebouw is nog zodanig dat het ook niet realistisch
is om dat zeg maar tot dwang voor sloop over te gaan. Maar we hebben wel met ontwikkelaar afgesproken
dat dat penthouse er niet op komt. En bij een wijzigingsbevoegdheid zal het ook een beslissing van het
gemeentebestuur zijn om daar wel of niet aan mee te werken. Dus dat zou dan betekenen dat we daar niet
aan meewerken, dat zal dan het voorstel zijn. Wat we willen eigenlijk, de bebouwing van het hoofdgebouw in
dit gebied niet hoger laten als dat het nu is. En misschien nog even een punt voor wat betreft de planning voor
uw beeld. Er gaat dan de komende tijd verder gewerkt worden aan dit plan. Dat betekent dat er ook allerlei
onderzoeken plaatsvinden, dat leidt tot het opstellen van een bestemmingsplan. Dan start de bestemmings
planprocedure en na afronding van die bestemmingsplanprocedure gaat een aanvraag omgevingsvergunning
ingediend worden. En als die getoetst en akkoord bevonden is wordt de vergunning verlengd dus het duurt
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nog wel eventjes voordat er hier gebouwd gaat worden. Ik denk dat dat, bij wijze van spreken, nog een jaar
duurt voordat de ontwikkelaar zover is et cetera.
De voorzitter: Mijnheer Jansen, van de VVD.
De heer Jansen: Mijnheer de voorzitter, ja, een vraagje nog. Zeker omdat het nog een jaar duurt voor u gaat
bouwen, ik hoop dat de woningen niet op gas aangesloten worden meer?
De heer Koppelaar: Dat zijn dingen die zometeen uitgewerkt moeten worden. Maar we weten met elkaar dat
nieuwe woningen in principe vanaf 1 juni niet meer op gas aangesloten moeten worden dus daar zal een
oplossing voor gezocht moeten worden.
De voorzitter: Mijnheer Frantzen we hebben nog een tweede deel van de presentatie dus ik wil eigenlijk wel
doorgaan.
De heer Frantzen: Even een klein dingetje. Het is een buurt met hele smalle straatjes en allemaal
eenrichtingsverkeer. Hoe gaat het bouwverkeer zo meteen lopen?
De heer Koppelaar: Goede vraag. En ik, als ik hem even mee mag nemen het vervolg in, als dat mag voorzitter,
het tweede deel van de presentatie. Ik wil u ook gelijk een toelichting geven op een aantal plannen die nog
meer aan de orde zijn. En dan kom ik ook op uw vraag terug. Er zijn in dit gebied een heleboel plannen in
ontwikkeling. Dat betreft bijvoorbeeld de strook aan de Spuiboulevard, daar weet u natuurlijk van alles van. Ik
pak er een aantal uit. Het groene balletje heeft u net gezien, en de rode balletjes daarvoor zal ik graag u even
mee aan de hand willen nemen dwars door het gebied. En dan ziet u ook mijnheer Frantzen, dat daar straks de
bouwactiviteiten gaan plaatsvinden, daar en daar en daar, dus er zal straks goed overleg plaats moeten vinden
met de aannemers en met de bouwers die daar actief zijn, om te zorgen dat zowel de aan- als de afvoer van
bouwmaterialen en sloopwerkzaamheden dat dat op een goeie manier gebeurt. Als u nu vraag: zijn we zover
al? Dan is het antwoord nee. Want we weten nog niet wanneer er gebouwd gaat worden et cetera. Maar dat
is zeker een punt van aandacht wat we ook bij alle ontwikkelaars aan de orde gesteld hebben. De eerste is de
locatie Kromhout 4379, de voormalige van Damme locatie, gelegen tussen de Sint Jorisweg en de Molendijk.
Er is nu sprake van een fabriekscomplex, en enkel in slechte staat verkerende woningen, een oude
monumentale schoorsteen. Het is de bedoeling, zo ziet het er nu uit, staat ook al jaren leeg, het is de
bedoeling om daar een nieuwbouwcomplex neer te zetten van 41 appartementen waardoor dit grote gat, van
daar tot het monument aan de Sint Jorisweg gevuld wordt. Er is gezocht naar een initiatief wat past in de
omgeving, door middel van verpanding, gevelgeleding, kleuren materialen et cetera, u ziet hier een impressie
van de ontwikkelaar. De achterkant, dat is palhaven, de bedoeling is om ook de waterkant wat aan te passen
met plas- en drassituatie, het parkeren op eigen terrein. Dus daar geldt hetzelfde voor als wat we net deelden
met elkaar, op eigen terrein moet geparkeerd worden. De toekomstige bewoners krijgen geen
parkeervergunning. Het Trafostation wat nu nog prominent midden aan de straat staat wordt verplaatst en
wordt verkleind en wordt hier aan de achterkant van de haven gepositioneerd. De schoorsteen, een
gemeentelijk monument, is in slechte staat. Daarvan hebben we afgesproken dat die verbeterd en
gerestaureerd wordt en gehandhaafd blijft op de huidige locatie. Er wordt nu ook gewerkt aan zeg maar de
laatste plannen, de laatste uitwerking van de plannen. Ik verwacht dat binnen nu een aantal weken de
aanvraag om omgevingsvergunning ingediend wordt. De locatie, de ontwikkeling past binnen het geldende
bestemmingsplan, dus op het moment dat die bouwvergunning verleend wordt dan kan gestart worden met
bouwen.
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De heer Frantzen: Mijnheer de voorzitter, vraagje. De Damenfabriek aan de achterkant, of Damen, de
Melkunie, hoe je het noemen wilt, aan de achterkant is een heel groot stuk land dat is in de Vest gevallen, die
is helemaal... Gaat de ontwikkeling daar ook voor zorgen dat die rotzooi uit de Vest komt?
De heer Koppelaar: Er gaat zo meteen sprake zijn van bouwwerkzaamheden, sloopwerkzaamheden. Dus alle
dingen die daar opgeruimd moeten worden, die dingen moeten dan opgeruimd worden. De specifieke situatie
die u nu noemt, dat weet ik niet in detail maar als u nu ziet, het is nu bij wijze van spreken een vrij rechte
havensituatie. Het is in overleg met het Waterschap, zijn afspraken gemaakt over plas-dras, dus dat betekent
dat ook het nodige grond aan- en afgevoerd zal moeten worden om die watervoorziening op een goede
manier tot stand te brengen. Dus ongetwijfeld lopen ze daar dan tegenaan.
De heer Frantzen: Helder.
De heer Koppelaar: Dit zijn de gevelbeelden op een wat groter vlak. En dit is de luchtfoto waar dan het
bouwplan in gemonteerd is. Daar ziet u dat het grote gat wat daar was, gevuld wordt met 41 appartementen.
Tweede locatie, is Kromhout 151-161. Ook daar is sprake van oude bedrijfsbebouwing met woningen. Ziet er
nu zo uit, links een garagebox, daarachter een bedrijfsloods met wat woningen aan de zijkant. De bedoeling is
om tot sloop over te gaan en daar zes eengezinswoningen te bouwen. Dat parkeren op eigen erf, ook weer
opnieuw, mensen krijgen geen parkeervergunning, moeten dus eigenlijk in hun eigen parkeerbehoefte op hun
eigen terrein voorzien. U ziet hier de gevelbeelden, een vierlaagse bebouwing waarbij met name de vierde
laag terugliggend is waarbij ook rekening gehouden is met de hoogte van de bouw in de omgeving. Aan de
onderkant ziet u het gevelbeeld wat dan een impressie geeft van hoe het eruit ziet. Oorspronkelijk is hier een
aantal jaren geleden wel eens een ander plan aan de orde geweest waarbij een groot aantal appartementen
tot stand gebracht zou worden tot aan de waterkant. Wat u nu ziet is dat het eengezinswoningen zijn,
passende eengezinswoningen met juist groen en open ruimte aan de waterkant. En inpandig parkeren ja.
De voorzitter: Mijnheer Frantzen.
De heer Frantzen: De sloop van de voormalige pastorie van de Calvijnkerk en naastliggende 19e- eeuwse
winkelpand vind ik heel erg in strijd met niet meer slopen in een 19e - eeuwse Schil. Dat pandje daar is
bewoond, daarnaast zit nog een originele 19e - eeuwse winkelgevel. Daar zijn er maar heel weinig van in Dordt
over want het merendeel is in de 60er en 70er jaren met natuursteen bekleed. Dus ik kan me helemaal
voorstellen dat de voormalige loods van de glassector weggaat en dat daar iets nuttigs gedaan wordt maar
waarom nou drie 19e - eeuwse pandjes in de 19e - eeuwse Schil gesloopt moeten worden, dat ontgaat me
volledig.
De heer Koppelaar: Het gebied is beschermd stadsgezicht, dat betekent dat er in het beschermd stadsgezicht
daarnaast nog sprake is van gemeentelijke monumenten en van rijksmonumenten. Nou zoals u weet, mogen
gemeentelijke monumenten, rijksmonumenten, niet zomaar gesloopt worden. Dat geldt niet, die bescherming

De heer Frantzen: Dat is niet helemaal waar want we hebben afgesproken dat er in de 19e-eeuwse Schil
sowieso niet meer gesloopt zou worden.
De heer Sleeking: Nee voorzitter, misschien mag ik even inbreken, dat is echt een misvatting bij de heer
Frantzen. Er mag in de 19e -eeuwse Schil wel degelijk gesloopt worden, daar waar het niet gaat om
monumenten en daar waar een goedgekeurd nieuwbouwplan is, en dat is hier aan de orde. Het past ook in
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het bestemmingsplan en heeft ook de goedkeuring van welstand gekregen. Dus het is niet zo dat er in de 19e eeuwse Schil niet meer gesloopt mag worden. Het is beschermd stadsgezicht en dat betekent dat er eerst een
goedgekeurd nieuwbouwplan moet zijn en dan mag er gesloopt worden.
De heer Frantzen: Maar als we zo door blijven gaan dan blijft er aan die kant van het Kromhout, niet een
originele woning meer over. Dan worden het allemaal vierkante blokken met ramen.
De heer Sleeking: Nee dat denk ik niet, dit is een van de locaties waar voorheen een gigantisch
appartementencomplex was gepland, daar waren wij niet blij mee. Ook niet omdat het helemaal tot aan de
waterkant dichtbebouwd zou gaan worden dus wij vinden dit ook een verbetering van de huidige situatie. En
veel van de andere panden langs het Kromhout zijn gewoon particulier bezit, zijn fantastisch onderhouden
met mooie tuinen aan het water. Dus ik verwacht ook niet dat dit patroon daar wordt voortgezet.
De heer Frantzen: Maar kunt u mij dan verklaren hoe, waarom ik zeg maar pak hem beet vorig jaar halverwege
heb ik een brief gekregen van een projectontwikkelaar die probeert de buurt te masseren om dit een leuk plan
te gaan vinden, en waarin stond dat hij dat deed omdat de gemeente had afgewezen dat die panden gesloopt
zouden worden. Toen ben ik in de Kiek over de Wiek ben ik wezen kijken naar de plannen die ze voor die plek
van die drie huizen en de voormalige glasloods wilden doen. En toen probeerden ze medestanders binnen de
buurt te krijgen, daar zijn vier mensen gekomen. Maar dit terzijdelingse informatie.
De voorzitter: Ik stel voor dat we doorgaan met de presentatie.
De heer Koppelaar: Iets anders wat in dat gebied aan de orde is, is de ontwikkeling van de Juliuslocatie. Zoals u
weet heeft Julius besloten om hun activiteit op deze locatie te beëindigen. Die locatie ligt in het rode gebied
dus ook vlakbij waar we nu net over spraken. Het is een groot complex, tussen het Kasperspad en het
Kromhout. Daar ziet u deze bebouwing staan. Het uitgangspunt is sloop van deze bebouwing, sloop van de
bebouwing in het binnengebied. Dat betekent wel dat Julius gezegd heeft: de kans is reëel dat Kromhout 170,
wat nog in goede staat is en wat ook gebruikt zou kunnen worden voor een andere functie, gehandhaafd zal
blijven. Maar het uitgangspunt is dat zij zodra de bebouwing leeg is, de activiteiten van Julius beëindigd zijn, in
die tussentijd hebben zij een ontwikkelaar gezocht en komen zij met nieuwbouwplannen. Ja, wat dat precies is
kan ik u niet tonen want er is op dit moment nog geen ontwikkelaar. We hebben wel gedeeld met Julius dat er
een aantal uitgangspunten zijn. We hebben overigens ook gecommuniceerd met de omgeving om melding te
maken van datgene wat nu aan de orde is. Uitgangspunt is dan dat er in het binnengebied sprake is van een
blokje, hier een blokje en hier een blokje. Maar dat vooral ook de verbinding vanaf het Kromhout naar het
Kasperspad, dus op deze manier, goed vorm en gestalte zal moeten krijgen. Dat er ook een groenzone tot
stand gebracht zou moeten worden op die plek. En dat betekent tegelijkertijd dat de huidige speelplek en
groenzone erin blijft zitten zoals die nu is. Dus dit uitgangspunt is met Julius gedeeld en afgesproken en zal ook
toetsingskader zijn naar de ontwikkeling van plannen door een toekomstige ontwikkelaar, die er nu gewoon
nog niet is. En ook hier geldt straks: het moeten passende eengezinswoningen zijn en er moet in de
parkeerbehoefte voorzien worden, et cetera, et cetera. De volgende ontwikkeling is nog heel recent. Dan
bevinden we ons aan de Burgemeester de Raadtsingel nabij het station. Daar staat een heel hoog en groot
kantoorgebouw bestaande uit drie vleugels. De linker- en de voorvleugel zijn volledig gevuld met
kantooractiviteiten. Maar die taartvorm, die taartpunt is al jarenlang een zorgenkind van de huidige eigenaar.
Oorspronkelijk was er sprake van grote partijen die daar gevestigd waren. Die kantoren zijn leeg en al jaren
leeg en er is moeite om niet het totale pand te vullen. Er zijn slechts enkele verdiepingen gevuld. De
ontwikkelaar heeft nu het idee om dit pand om te vormen tot wonen. Ik kan u verder nog geen plaatjes laten
zien maar wel een impressie van aan de linkerkant ziet u dat, er zal ook iets aan buitenruimte waarschijnlijk
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gedaan moet worden, of nieuwe kozijnen of indeling. Dus dat betekent dat die verdiepingen, die taartvorm, in
delen geknipt wordt zodat er appartementen tot stand gebracht kunnen worden. Aandachtspunt in deze zone
is natuurlijk de risicoveiligheidssituatie en de akoestische situatie vanwege zowel weg als spoor. Dat gold...

De heer...:'...' bij deze locatie niet over
De voorzitter: Zou u in de microfoon kunnen
De heer Koppelaar: Ook hier geldt parkeren op eigen terrein. En de parkeerbehoefte van kantoren ten
opzichte van woningen is zodanig dat op eigen terrein daar naar verwachting in voorzien kan worden. Een
ander voorbeeld van zo'n transformatie in dit gebied langs de spoorbaan is het kantoor achter De Holland. Al
jarenlang leegstaand. Het ziet er nu zo uit. En ook daar is de bedoeling om daar woningen van te maken. De
vergunning is inmiddels verleend. Het zijn 58 woningen en de verwachting is dat dekomende maanden gestart
gaat worden met bouwen. Dit is een impressie van hoe het er dan uit gaat zien. Communicatie met de
omgeving heeft in het verleden ook plaatsgevonden. Een andere ontwikkeling aan de Spuiweg. Daar is sprake
van veel panden die gebruikt worden door De Hoop, Stichting De Hoop, al jarenlang. Die worden gebruikt voor
maatschappelijke functies, voor kantoorfuncties, voor opvang van mensen, voor gesprekken. Zit ook voor een
deel detailhandel in. Dit is vanaf de zuidzijde gezien en dan gaat het over het linkerdeel. Dit vanaf de
noordzijde gezien. Dat is de bebouwing en De Hoop heeft aangegeven dat zij eigenlijk van deze locatie wel
weg willen. Daardoor wordt in zijn totaliteit bij de Spuiweg zo'n 2000 m2 minder gebruikt voor
maatschappelijke functies. Dat betekent ook, en ik heb er even een rond cirkeltje voor het binnengebied, dat
we gesproken hebben over: ja, hoe dan? Dat zou betekenen dat in het vorige rode cirkeltje 13
eengezinswoningen tot stand gebracht kunnen worden, in de huidige bebouwing. Dus het is niet de bedoeling
om tot sloop en nieuwbouw over te gaan. Maar die panden zijn vaak gekoppeld dus de koppeling wordt er
tussenuit gehaald en het worden zelfstandige woningen waarbij er dan de situatie ontstaat dat na sloop van
dat grote stuk bebouwing in het binnengebied, er een groen binnenterrein zou kunnen komen waar ook in de
parkeerbehoefte wordt voorzien. Dat betekent, u ziet daar bovenaan staan één tot en met zeven, dat is de
kavel die nu braak ligt voor de ontwikkeling van de zeven zelfbouwwoningen door de gemeente. Dat de
ontsluiting van het binnengebied ook zou kunnen plaatsvinden op diezelfde manier in de richting van het
Papeterspad. Als u vraagt: hoe ver is dit plan nu? Ook weer in het beginstadium, communicatie met de buurt
heeft plaatsgevonden, zowel door De Hoop als door de gemeente. En er moet nog vervolggesprekken plaats
gaan vinden, planuitwerking moet plaatsvinden, ook over hoe dat groene binnenterrein er dan uit gaat zien en
hoe je omgaat met parkeersituatie, enzovoort, enzovoort. Deze ontwikkeling past ook binnen het nu geldende
bestemmingsplan.
De heer Frantzen: Is er al... Mijnheer de voorzitter?
De voorzitter: Mijnheer Frantzen.
De heer Frantzen: Is er al iets besloten over wat er gebeurt met de monumentale bomen op het
binnenterrein? Er staat een hele grote beuk, een echt hele ouwe boom.
De heer Koppelaar: Wat gedeeld is met de Stichting De Hoop is dat het uitgangspunt is dat de bomen die er nu
staan en die gewoon in goede staat zijn, als dat zo is, er vindt onderzoek nu naar plaats door De Hoop, dat die
gewoon gehandhaafd blijven. Dus dat betekent eigenlijk dat je bij de invulling van een binnengebied rekening
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houdt met de plek waar die bomen staan op een zodanige manier dat die bomen ook gewoon kunnen blijven
functioneren.
Mevrouw Klein-Hendriks: Toch even een vraag, kunnen, maar dus niet tot uitgeefbaar terrein hoort. Dus
oftewel, de eigenaar kan niet straks zelfstandig gaan beslissen om te kappen?
De heer Koppelaar: Nee, want er is in dit gebied sprake van in principe van een kapvergunningplicht. En het
hoofduitgangspunt van het gemeentebestuur is: we gaan niet zomaar kapvergunningen verlenen als dat niet
nodig is. En als dat vanwege het feit dat er slechte bomen zijn wel zou moeten, geldt er ook vaak weer een
herplantplicht. Maar op dit moment is dat niet het uitgangspunt en is juist handhaving van de bestaande
bomen, en u ziet ook dat bijvoorbeeld door deze plekken en door die plekken, die grenzen zijn bewust in deze
eerste schets zo gekozen om ervoor te zorgen dat de huidige bomen gewoon gehandhaafd kunnen blijven. Het
schoolgebouw iets verderop aan de Singel, schoolgebouw Singel 443. Een bestaand schoolgebouw waar nu op
de eerste verdieping nog een kinderdagverblijf in zit. Staat ook voor een belangrijk deel al geruime tijd leeg en
er is nu een plannetje in ontwikkeling om daar woningen van te maken.
De voorzitter: Een plaatje terug hoor ik roepen.
De heer Koppelaar: Een plaatje terug? Ik zal u uitleggen waar het is. Hier is het wat Papeterspad met hier de
bocht naar de Kilwijkstraat. Dus op die plek zien we, even kijken, de... Ik ben even de naam kwijt van het
eerste straatje, daar zit het stadskantoor. Staat bovenin bij het rode autootje is het Geldeloze pad. Het is een
gemeentelijk monument. Het idee is nu om de begane grondvloer te verlagen zodat er een grote ruimte is van
bijna 5 meter, waardoor er met een entresol gewerkt kan worden zodat je in de bestaande schoollokalen op
een goede manier een woning tot stand kunt brengen op de begane grond. Met de handhaving van zoveel
mogelijk de momentane waarde van het pand. Op de verdieping is een andere variant waarbij u ziet dat twee
lokalen gekoppeld worden. Nou, door deze ontwikkeling, en het idee is ook om gezamenlijke voorzieningen te
realiseren, om het schoolgebouw gewoon een nieuwe functie te geven en daar een 13-tal woningen tot stand
te brengen. Ook hier geldt weer: parkeren op eigen terrein en geen parkeervergunningen in het openbare
gebied. De laatste, dat is de Korte Parallelweg, en daar gaat het over de tweede en de derde verdieping van
Maas-Plaza. De begane grond is van eigenaar A en de verdiepingen zijn van eigenaar B. Ook hier geldt weer de
situatie risico om veiligheid en geluid natuurlijk, want het geluid van de brug moet niet onderschat worden.
Dus dat betekent dat er nu gedacht wordt aan speciale akoestische voorzieningen zodat de geluidsbelasting in
het pand zodanig is dat het gewoon akkoord is. En dat zou betekenen dat die derde en de vierde verdieping,
dus dat zijn deze twee lagen, die nu ook voor een belangrijk deel leeg staan, dat er ook appartementen in tot
stand gebracht zouden kunnen worden. Parkeren kan plaatsvinden zoals ook nu op de achterkant, dat is
privaat terrein. Maar die staan ten opzichten van de kantoorsituatie zoveel parkeerruimte over dat voor de
toekomstige bewoners ook een gezamenlijke daktuin gemaakt kan worden. Dus dat ziet u op dit stuk. En er
wordt gedacht aan, nou ja vanavond kwam het al eerder aan de orde, het plaatsen van zonnecollectoren.
Zodat het 's avonds niet meer een groot donker gat is op die derde en vierde verdieping, maar wat meer
uitstraling heeft. Nou, tot zover even de diverse bolletjes.
De voorzitter: Dank u wel voor de heldere presentatie. Ik kijk de commissie aan, als er geen vragen zijn, ik zie
wel een lampje op branden. De heer De Buck, GroenLinks.
De heer De Buck: Nou, in zijn algemeenheid: enthousiasme. O, hij was uit? Ja precies, haha. Enthousiasme als
ik dit zo zie, hoe je die lege plekken, lege kantoren en zo op een leuke manier omvormt. Wat me bij me blijft
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hangen is het puntje wat Guido Frantzen bij het begin opmaakte over die negentiende-eeuwse geveltjes. Daar
hebben we geen foto van gezien van hoe die geveltjes er nu uitzien.
De heer Frantzen: Die krijg je morgen van me.
De heer De Buck: Haha, heel goed. Ja, maar mijn pleidooi zou zijn wel om zoveel mogelijk met dat soort
authentieke elementen die je hebt, zorgvuldig om te gaan en ze te bewaren.
De voorzitter: Ik neem aan dat de plannen nog te zijner tijd terugkomen naar de raad, dat we het dan
inhoudelijk kunnen bespreken?
De heer Koppelaar: Nou, veelal niet want het overgrote deel van de ontwikkelingen past binnen het geldende
bestemmingsplan. Dus er is planontwikkeling gaande en dat betekent dat er op een gegeven moment
communicatie met de omgeving plaatsvindt. En even reagerend op uw opmerking: als mensen zelfs die
afweging maken en kijken naar de kwaliteit van panden en tot de conclusie komen dat zij beter nieuwbouw
kunnen plegen, dan is het heel lastig om als gemeentebestuur te zeggen: ja, maar we willen op die plek geen
sloop als het geen gemeentelijke monumentenstatus of rijksmonumentstatus heeft. Dan moet wel het
nieuwbouwplan akkoord bevonden zijn en passen. Wat de wethouder vanavond ook al zei: eerst moet er een
akkoord bevonden nieuwbouwplan zijn en pas later kan sloopvergunning verleend worden. Maar we kunnen
niet altijd alles afdwingen. Uiteraard proberen we in de overleggen wel zoveel mogelijk de historische
structuur te handhaven en dus ook bebouwing te handhaven. Maar op het moment dat je tot de conclusie
komt, bijvoorbeeld dat voorbeeld waar we het net over hadden, dat het kleine panden zijn of in slecht slechte
staat verkerende panden zijn, of dat er bebouwing is die tot een bepaalde diepte is of een bepaalde hoogte
heeft waarbij het niet om te vormen is op een goeie manier tot woningen, dan kiezen initiatiefnemers vaak tot
sloop en nieuwbouw.
De voorzitter: Mijnheer Kleinpaste, Gewoon Dordt.
De heer Kleinpaste: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik zou mij toch nog even willen scharen achter het pleidooi van
De heer De Buck van GroenLinks. En ik snap dat dat heel lastig is en tegelijkertijd wil ik bijna oproepen tot
maximale creativiteit om in een aantal gevallen kenmerkende karakteristieke gevels of elementen, juist in die
negentiende-eeuwse schil, te behoeden en te conserveren voor de toekomst. Want ik vind dat gewoon
relevant, ook in de context van dat het een herkenbaar gebied blijft en dat die signatuur erin blijft zitten. En
het voorbeeld van de school wat u ook aangaf in de presentatie komt daar heel erg aan tegemoet. Dus daar
zie je die creativiteit in terug. Dus ik zie een heleboel hele mooie zaken in de presentaties, complimenten
daarvoor. Maar dit accent, wat De heer De Buck ook terecht aangeeft, wat de heer Frantzen ook al
memoreerde, ja ik hoop dat we met elkaar optimale creativiteit kunnen opbrengen.
De voorzitter: De heer Van der Plas, PvdA.
De heer Van der Plas: Ja, eigenlijk een vraag over een deel dat niet in uw presentatie zat maar, ik spaar tijd
voorzitter, want ik wilde dit eigenlijk opmerken bij de kadernota. Daarin wordt verwezen naar het Oranjepark
en de onzekerheden rond het vertrek, of het hergebruik van de brandweerkazerneterrein daar. Nou, allereerst
nog complimenten voor de presentaties, buitengewoon inzichtelijk en ook enthousiasmerend. Ik zou eigenlijk
willen vragen om ook op een ander moment wellicht ons te informeren over de ontwikkelingen op dat terrein,
ook gezien de onzekerheden die genoemd worden.
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De heer Koppelaar: Ik gaf net al even aan dat er nog veel meer ontwikkelingen in het gebied zijn. Dit is een
selectie van wat nu reëel is om te presenteren, maar ook ongetwijfeld komt ook die locatie nog een keer aan
bod. Ook hier in deze commissie.
De voorzitter: Mevrouw Klein.
Mevrouw Klein-Hendriks: Dank u wel voorzitter. Dank u wel ook inderdaad voor de presentaties die er hier
zijn. Over het historie bescherm stad en dorpgezicht, voorzitter ik zit te denken: is het misschien eens zinvol
om gewoon gedelegeerden van de welstandscommissie eens voor de raadadviescommissie te laten vertellen:
nou, hoe gaat de welzijnscommissie nou in deze gebieden om met de welstandstoetsing.
De voorzitter: Staat genoteerd. Mijnheer Oostenrijk.
De heer Oostenrijk: Ja, voorzitter het is goed om waar te nemen dat er zoveel initiatieven zijn. En ik begrijp er
zijn er nog meer die nu niet worden vertoond. Want dat maakt mij nieuwsgierig want eentje, maar die zit
letterlijk niet in negentiende-eeuwse schil, maar dan noem ik hem toch maar: Steenhovensloot. Dan toch
maar de vraag: zit dat project in een pijplijn?
De heer Koppelaar: Misschien is het goed als de wethouder daar antwoord op geeft.
De heer Sleeking: Nee, daar zijn op dit moment nog geen concrete ontwikkelingen. We hebben natuurlijk ook
besloten om dat tijdelijke parkeerterrein daar voor een jaar of 4-5 aan te leggen, dus het zou ook weggegooid
geld zijn denk ik als we daar nu al weer tot een ander project zouden gaan overgaan. Maar die komt er
natuurlijk op enig moment wel aan. Er wordt natuurlijk wel gekeken welke ontwikkeling daar mogelijk
gemaakt zou kunnen gaan worden. En nog even over de welstandscommissie: ik denk dat ze dat ook zelf erg
graag willen doen. We hebben namelijk met elkaar afgesproken dat we de welstandsnota over dit jaar gaan
evalueren. Misschien is dat ook een goed moment om die koppeling te maken en een keer een paar mensen
van de welstandscommissie uit te nodigen om met elkaar in gesprek te gaan.
De voorzitter: de heer Gundogdu, Beter voor Dordt.
De heer Gundogdu: Ja, dank u wel voorzitter. Een van de argumenten om het Maasterras zeg maar niet over
te gaan tot grote ontwikkelingen is juist vervoer over het spoor, gevaarlijke goederen over het spoor. En nu
zag ik in een van de plannen dat juist daar grote ontwikkelingen gaan plaatsvinden. Ik ben benieuwd in, ja wat
de mate is van grootschalige ontwikkelingen. Want ik ben even benieuwd hoeveel woningen daar op die
locatie gaan komen?
De heer Koppelaar: We hanteren in het overleg met de eigenaar, ontwikkelaar, het uitgangspunt dat de
risicoveiligheidssituatie door transformatie van kantoor naar wonen niet achteruit mag gaan. Dus dat betekent
dat het effect van de huidige kantorenpopulatie ten opzichte van de toekomstige woonpopulatie geen
negatief effect mag hebben over de risicoveiligheidssituatie. Dus doorgeredeneerd ook geen belemmeringen
oplevert voor toekomstige ontwikkelingen in omgeving. Dus dat betekent eigenlijk datje de kantoorpoppetjes
eruit haalt en er woonpoppetjes inzet, dat is het uitgangspunt. Is dat antwoord op uw vraag?
De voorzitter: Ik wil eigenlijk voorstellen om dit agendapunt af te ronden. Laatste vraag dan nog van de heer
Jansen.
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De heer Jansen: Ja, allereerst inderdaad bedankt voor al die prachtige presentatie en die mooie initiatieven. Ik
vind, ik word daar ook enthousiast van. Alleen, zoveel bouwprojecten bijna tegelijkertijd in een stad roept ook
zorgen op tot overlast van bouwverkeer. En nou hebben we toevallig veel water in Dordrecht en misschien zou
u er wel op bij aan kunnen dringen bij de projectontwikkelaars en de aannemers om waar mogelijk zoveel
mogelijk gebruik te maken van het water voor de aan- en afvoer van bouwafval en bouwpuin en dergelijke.
De heer Koppelaar: Ik snap uw suggestie maar het is heel lastig om de Spuihaven bijvoorbeeld te gebruiken
voor watertransport omdat die geen open verbinding heeft. Dus in de praktijk is dat eigenlijk niet haalbaar.
We hebben natuurlijk afgelopen jaren ook andere ontwikkelingen gehad. Laat ik een voorbeeld geven: de
zelfbouwwoningen aan de Vest, dat waren ook vier woningen met gelijktijdig school Vest in verbouw. En
natuurlijk hoor je dan zo nu en dan signalen: er gebeurt iets wat niet goed is. Maar als ik kijk naar de afspraken
die toen gemaakt konden worden met de diverse aannemers en het proces wat toen zo verlopen is,
bijvoorbeeld de afspraak van stapvoets rijden. Maar misschien moeten we hier op bepaalde momenten wel
zeggen: nou, de rijrichting wordt iets omgedraaid, of er worden tijdvakken aangegeven waarop wel of niet
bevoorraad kan worden. Of er moet misschien met busjes gewerkt worden waarbij de aannemers op een
parkeerterrein elders zich verzamelen en met een busje in een keer naartoe komen. Dat zijn allemaal dingen
die straks meegenomen moeten worden bij de concrete uitwerking. Maar zover zijn we nu nog niet want we
weten nu de planning van de diverse bouwprojecten nog niet. Maar uw aandachtspunt is helemaal helder.
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Koppelaar voor de heldere presentatie, ook mijn complimenten. Alles was
heel goed in kaart gebracht. Ik stel voor om kort te pauzeren en om 22:00 uur snel door te gaan met de
volgende agendapunten.
(Schorsing)
De voorzitter: Ik denk dat de boodschap wel duidelijk is nu. Jawel, maar mijnheer Van der Klaauw zit daar,
kom. En we gaan snel door jongens want we hebben nog twee agendapunten.
8.

Vaststellen kaderbrief 2019

9.

Vaststellen jaarstukken 2017

De voorzitter: De kaderbrief en de jaarstukken die worden gezamenlijk besproken, waarbij we over de
jaarstukken wel de mededeling willen doen dat het college al een eindverantwoording heeft afgelegd eerder
in het jaar. Dus in principe is er al teruggekeken naar het afgelopen jaar, maar mocht u toch nog iets zien in de
jaarrekening wat u wilt aanstippen, tuurlijk. En de kaderbrief is beleidsarm waarbij we wel willen verzoeken
om zoveel mogelijk wensen en moties en dergelijke te bewaren tot bij de begroting. Dus dat even gezegd
hebbende. Wie mag ik het woord geven? Wie wilt graag het woord voeren? De heer De Vos van D66.
De heer De Vos: Dank u wel voorzitter. Onze bijdrage aan de discussie over de jaarstukken en de kaderbrief is
beperkt. Over de jaarstukken is immers al een slotdebat gevoerd in de samenstelling van de vorige
gemeenteraad en de kaderbrief bevat enkel een financieel kader en een aantal inhoudelijke onzekerheden,
met mogelijk financiële consequenties.
De voorzitter: Mijnheer De Vos, zou ik iets meer in de microfoon willen spreken? Dat is ook een algemeen
verzoek vanuit het publiek want jullie zijn allemaal heel slecht te verstaan. Dus dat is eigenlijk een oproep aan
jullie allen om goed in de microfoon te spreken.
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De heer De Vos: Ja. Die consequenties zullen zeker hun impact hebben op het fysiek domein. Een reflectie
daarop achten wij op dit moment echter niet productief. Ik... Moment... Ja...
De voorzitter: Mijnheer Bouman, mag ik u even het woord geven?
De heer Bouman: Ik wil graag hier aangeven dat mijn partij besloten heeft om gezien het feit dat we een
beleidsarme kaderbrief bespreken om de woordvoering hierover te doen bij de commissie Bestuur en
Middelen en in de raad zelf.
De voorzitter: Dat is duidelijk, dat is helder. Mijnheer Van der Plas, Partij van de Arbeid.
De heer Van der Plas: Dank u wel. Eerst nog toch nog complimenten voor de heldere jaarstukken. Het is
indrukwekkend als nieuw commissielid te lezen hoeveel activiteiten er vorig jaar zijn uitgevoerd. En ook
hoopgevend welke basis is gelegd voor de volgende bestuursperiode. Observatie van onze kant; tekort van 6
ton op de totale begroting tussen baten en lasten is eigenlijk een hele goede prestatie. Drie toch beleidsrijke
onderwerpen, tussen aanhalingstekens. De eerste: de prins Clausbrug, in de kadernota valt te lezen hoe fors
de exploitatie-uitgaven voor de Clausbrug wegen binnen de totale gemeentebegroting. Maar daarbij zijn
echter de kosten van beheer en onderhoud en de kosten van brugbediening nog niet inbegrepen. Kan van
deze kosten een schatting gemaakt worden en in de begrotingsvoorbereiding 2019 verhelderd worden? Het
tweede punt; en dat sluit goed aan bij de verschillende brieven die we vandaag hebben zien binnenkomen en
ook bij een van de insprekers, namelijk: bomen. Wij lezen in de kadernota: "als de iepenziekte zich doorzet
zoals het nu lijkt heeft dat grote gevolgen, zowel financieel als landschappelijk en stedenbouwkundig." We zijn
als PvdA fractie ook bezorgd over de effecten van de iepenziekte. En in de jaarstukken werden we ook nog
eens herinnerd aan de problematiek met kastanjes en andere bomenziektes. We zijn ook bezorgd over het
verdwijnen van veel bomen door, niet alleen door ziekte maar ook door kap, waarvan soms de noodzaak
betwist wordt. De kap van vaak monumentale bomen die soms moeten wijken voor projectontwikkeling of uit
onachtzaamheid sneuvelen. En met ons dus zijn andere burgers bezorgd. We zijn verheugd daarentegen over
de extra bomen die het nieuwe college aankondigt. Maar het mag wat ons betreft nog wel een slagje
ambitieuzer. We zouden eigenlijk graag een geactualiseerd bomenbeleid voor Dordrecht zien, waarin zowel de
problemen als de wensen en budgettaire mogelijkheden opnieuw tegen het licht gehouden worden en we
willen hierover een motie indienen. Het derde punt, tot slotte: wonen. Het is positief om in de jaarstukken te
lezen dat er gestreefd is naar diversiteit in het woningaanbod. Een belangrijk punt voor onze fractie. Er gaat
niet alleen aandacht uit naar duurdere woning in een groen en blauw woonmilieu zoals het heet, maar ook
naar de bouw van goedkope en middeldure woningen. Misschien wat meer in een grijs en grauw woonmilieu,
maar toch lezen we dit met instemming. En dat geldt ook voor de inzet om bestaande woningbouwvoorraad
te verbeteren en te verduurzamen. Maar toch hebben op het gebied van wonen vragen aan het nieuwe
college. We zijn van plan die in een motie te verantwoorden en ik wil die nu kort samenvatten en aankondigen
met de woorden: wie, wat, waar en wanneer als het gaat om de bouwopgave die dit college zich als doel stelt.
Dank u.
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Van der Plas. Kijk ik verder de commissie in. U wilt weer het woord,
mijnheer De Vos? D66.
De heer De Vos: Ja. Gedronken en inmiddels gaat het weer. Onze bijdrage aan de discussie over de jaarstukken
en de kaderbrief is beperkt zoals gezegd. Over de jaarstukken is inmiddels een slotdebat gevoerd met de
vorige gemeenteraad en de kaderbrief bevat enkel een financieel kader en een aantal inhoudelijke
onzekerheden met mogelijk wel grote financiële gevolgen. Die zullen wij, die zullen zeker ook een impact gaan
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hebben op het fysieke domein. Een reflectie daarop achten wij alleen voor dit moment niet productief. Dit
college heeft een aantal hoofdstukken in het coalitieakkoord opgenomen met ambities en met
richtinggevende uitspraken voor het fysiek domein. Maar het is onmogelijk om die te wegen omdat er geen
enkel financieel kader bij zit. Wat de coalitiepartijen echt belangrijk vinden, dat zien we pas bij het opleveren
van de begroting. Daar zien we welke keuzes het college echt maakt en daar volgt dus ongetwijfeld ook het
debat over. Om het college bij de uitwerking van haar ambities te helpen wil ik hier wel een tweetal moties
aankondigen waarmee een aantal mooie ambities uit het coalitieakkoord geconcretiseerd worden en daarmee
willen wij het college helpen richting te geven in het uitwerken van de begroting. De eerste: het
coalitieakkoord gaat op verschillende plaatsen in op het verbeteren en het versterken van de positie van de
fiets in Dordrecht. Ook is vandaag bekend geworden dat staatssecretaris Van Veldhoven hier 250 miljoen voor
uittrekt. Dat ondersteunen wij van harte. Om die reden zullen wij met een motie komen waarmee wij het
college opdragen hier fors werk van te gaan maken en hangen hier een ambitieus percentage aan voor wat
betreft de modelsplits oftewel de verdeling naar verschillende vervoersmiddelen voor het verkeer binnen
onze stad. De tweede: in het coalitieakkoord staat, en ik citeer even letterlijk: "op het gebied van opwekking
van duurzame energie zal Dordrecht haar verantwoordelijkheid nemen." We hebben een hele duidelijke
opgave. Energieneutraal in 2050. De ons laatst bekende stand is dat we fors achterlopen op schema. Rond de
11% is de verwachting in 2020 waar 20% de norm zal zijn. We zijn blij dat het nieuwe college haar
verantwoordelijkheid gaat nemen en zullen in een motie de gezamenlijke ambitie concretiseren. We zullen het
college in de moties oproepen om deze normen vanaf de begroting 2019 op te nemen en vervolgens met
voorstellen en financiële dekking te komen die het bereiken van deze doelen dichterbij zullen brengen.
Afsluitend voorzitter, onze fractievoorzitter haalde in zijn woordvoering rondom het coalitieakkoord al aan dat
wij ons zorgen maken over het financieel rentmeesterschap van de coalitie. We zien een aantal
boekhoudkundige handigheidjes voorbijkomen en één daarvan is dat de compensatie van wegvallende
inkomsten van de precariobelasting met het budget van onderhoud van wegen wordt gecompenseerd. Hier
zullen wij specifiek aandacht voor gaan vragen.
De voorzitter: Dank u wel mijnheer De Vos. Mijnheer De Buck, GroenLinks.
De heer De Buck: Prima. Ja, ook van onze kant complimenten voor zeg maar de jaarstukken die toch
gedetailleerd heel veel informatie geven over ontwikkelingen in de stad. Een paar opmerkingen erbij. Eén is
dat we positief zien dat er een grote ontwikkeling gaande is op het vlak van natuurontwikkeling. Nieuwe
Dordtse Biesbosch is in volle gang en levert een grote bijdrage. We zien daarbij aan de andere kant wel weer,
hebben we zorg over de ontwikkeling van groen, de bomenkap werd eerder al aan de orde gesteld. Een
andere is, dat is dan meer het collegeprogramma, het zware accent wat gelegd wordt op de bouw van nieuwe
woningen en het aantal van 10.000 wat daar heel centraal in staat. Wij vinden dat eenzijdig, te eenzijdig de
aandacht op het aantal wordt gevestigd en dat je meer naar behoefte zou moeten bouwen. Zeker ook
aandacht voor de starters op de woningmarkt. En een derde is aansluitend op wat De heer De Vos ook al zei,
ja op vlak van energietransitie zie je in de jaarrekening een aantal stappen gezet worden die wij toejuichen.
Energiescans bij basisscholen, zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, samenwerkingsovereenkomst.
Maar tegelijk zie je in het collegeprogramma tot onze teleurstelling het centrale doel niet meer genoemd
staan en zien we ook dat er een rem wordt gezet op de ontwikkeling van een belangrijke vorm van duurzame
energie. Wij denken dat de ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid al met al te weinig zijn en te
langzaam om de doelen die we zouden moeten willen halen te halen. En dat is niet alleen jammer uit een
duurzaamheidsoogpunt maar ook omdat we daarmee kansen missen om onze stad sterker en weerbaarder te
maken voor de toekomst, in de zin van banen, opleidingsplaatsen en mensen aan deze stad te binden. Wij
stellen ook een aantal moties voor in dit verband. Een eerste is om meer samenhang te brengen in de
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initiatieven en de rollen die de gemeente heeft op het vlak van duurzaamheid en daarmee de economische
positie van onze stad te versterken. Een tweede om groen in de stad te bevorderen door aan te sluiten bij de
Operatie Steenbreek. En een derde is een belangrijke financiële transactie die dit jaar plaatst vind, is de
overdracht van het eigendom van basisscholen. Wij zouden ervoor willen pleiten dat die bij de overdracht dat
moment gemarkeerd wordt als een moment waarop de scholen ook energieneutraal zijn, zodat leerlingen
vanaf jongs af aan vertrouwd zijn met schone energie. En onder het motto 'Jong geleerd is oud gedaan' dat
ook hun verdere leven meenemen. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel mijnheer De Buck. Mijnheer Oostenrijk, CDA.
De heer Oostenrijk: Ja voorzitter, dank u. De kaderbrief is beleidsarm en dat begrijp ik. Dus daar wil ik niet al te
veel over zeggen maar ik wil hem toch wel betrekken bij een aantal aspecten rond de jaarstukken. Die zijn
inderdaad in eerdere instantie besproken maar, in hoofdlijnen, terwijl in de jaarstukken toch een aantal zaken
staan die je eigenlijk kunt inbedden in aspecten rond de kadernota. En ik wil er toch een paar de revue laten
passeren, zeker omdat de griffie ons nadrukkelijk heeft verzocht om goed te kijken naar de punten 2.3, 2.7, 2.9
en 2.10. En dat doen we dan ook. Daar wil ik een paar dingen uitlichten om ze in ieder geval te relateren aan
wat dan toch onderdeel kan zijn, kan worden, van aspecten rond de kaderbrief. Dan pak ik er maar een aantal
bij. Bij punt 2.3 Leefbaarheid en Stedelijk Beheer pak ik er maar een enkele beet. Het schoonhouden van de
openbare ruimte. Dat is een, ja een doorn in het oog van velen Dordtenaren. Daar zou je het pleidooi van
kunnen houden: laten we proberen deals te sluiten met winkeliersverenigingen om in ieder geval bij
winkelcentra een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Dat dan ook niet, dat dan ook, ik zou
zeggen 24 uur per dag die prullenbakken daar op orde zijn. En dat is een kwestie van afspreken, daar ga ik
verder niet in detail op in, maar de doelstelling die lijkt me helder. Bij Milieu en Duurzaamheid zitten we nog
steeds met een mankeliekige zaak rond het beleid van scheiden en aanbieden huishoudelijk huisvuil. Ook zo'n
fenomeen, dat vraagt aandacht, zeker in deze nieuwe raadsperiode. Het energiebesparing stimuleren, ook een
onderontwikkeld gebied, dat vraagt aanpak. Het verduurzamen in relatie tot circulaire economie en het
stimuleren van duurzaam denken en handelen. Het zijn allemaal aandachtspunten die in, laten we zeggen in
discussie recht hebben om besproken te worden. Als ik doorga naar Verkeer en Vervoer spreek ik over het
mobiliteitsplan. Ook al een zaak die al lang ergens op een plank ligt maar waarvan het hoog tijd is om dat
integraal aan te pakken, gekoppeld aan de visie rond parkeren in tijd en tarieven, op straat en in
parkeergarages. Dan hebben we nog het aparte, daar wordt ook iets op genoemd in de jaarrekening, de stand
van zaken rond de fietsenstalling zuidzijde station. Ook zo'n hot item wat aandacht vergt. En als laatste punt
bij 2.10 Ruimtelijke Ordening en Wonen, handboek van kwaliteit openbare ruimte. Ook zo'n fenomeen, het
wordt genoemd maar ook dat is weer een aandachtspunt wat belangstelling verdient. En, niet gering, en dat is
even in relatie tot misschien tot energiebesparing: aanpak van particuliere woningverbetering. Ook zo'n
fenomeen, we kennen talloze buurten waarbij dat eigenlijk een hele belangrijk item is. Waard om
geagendeerd te worden. En ik snap dat dat nu niet de plek is om daar echt inhoudelijk op in te gaan. Ik duid ze
wel even aan dat ondanks een beleidsarme kadernota dit aspecten zijn die daarin heel goed waard zijn om
aandacht te krijgen. Een aparte is de bijlage bij de jaarstukken 2017, de zes grote projecten. In het verleden
hebben we die apart in een commissievergadering jaarlijks behandeld. Ik kijk maar even naar de heer Sleeking
en ik snap dat we dat nu niet moeten doen om ook niet misschien verrassingen te krijgen bij commissieleden
die zich daar niet op hadden georiënteerd. Maar ook daarvan denk ik dat het goed is om die in een komende
commissievergadering in te plannen. Want nogmaals, daar staan heel veel zaken in die de aandacht
verdienen.
(wissel: voorzitter is nu de heer Veldman)
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De voorzitter: Mijnheer Oostenrijk, ik ben even ingevlogen. O, u was klaar nu? Of nee, want ik ging u
inderdaad onderbreken, want u heeft...
De heer Oostenrijk: (microfoon uit)
De voorzitter: Dan is de non-verbale communicatie nog prima op orde. Goed. Ik ben even gevraagd om hier te
gaan zitten, ik begrijp dat u de jaarstukken bespreekt. Ik weet niet, u bent een rondje aan het doen, maar ik
weet uiteraard niet wie er allemaal al wel en niet geweest is. Dus ik stel gewoon maar even de vraag: is er na
u, de heer Ozgudu, ja u heeft het woord. Fractie Beter voor Dordt.
De heer Gundogdu: Dank u voorzitter. Voorzitter, ook onze dank richting het college voor de heldere
jaarstukken. We hebben dat doorgenomen en we zien dat de jaarrekening in tred loopt met de begroting van
vorig jaar. Wel op een aantal punten is ook al gerefereerd, Milieu en Duurzaamheid en Verkeer en Vervoer
waar nodig ook werk nog verzet moet worden. Een ander punt die wij miste tot vanmiddag is de
accountantscontrole, want een cruciaal onderdeel bij dit document is, zijn eventuele aanbevelingen vanuit de
accountant die wij als raad mee krijgen. En ik heb begrepen dat dat vanmiddag wel overigens op de RIS is
geplaatst. Wij hebben daar geen kennis van kunnen nemen. Ik weet ook niet wat erin staat, maar ik was ook
met name benieuwd wat de reactie van het college daarop is dat wij dat zeg maar zo laat in het proces tot
onze beschikking krijgen. Gaan verder even met kaderbrief, er is al gerefereerd het is beleidsarm, maar wij
zien toch wel een aantal discussiepunten wat zeker ook tijdens de begrotingsbehandelingen aan bod zal
komen. Met name de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing, want dat college zegt nu al dat dat eigenlijk de
situatie zoals we dat nu hebben niet meer houdbaar is en dat we daar toch een keuze in moeten gaan maken.
Dus we zijn wat dat betreft ook wel benieuwd wat die keuze zal zijn en hoe wij daar in onze rol kunnen
pakken. Ook eerder is al gezegd, wij maken ons zeker ook zorgen over de bomenziekte in onze stad. Los van
even de financiële paragraaf. Wat betekent nou dit nou concreet voor onze stad? Want als ik lees dat circa
80% van de totaal 8000 essen in Dordrecht ziek is, ja daar maken we ons, nou ja, bijzonder, nou ja zal ik
zeggen, zorgen om. Want het is natuurlijk behoorlijk wat. Weliswaar hebben wij natuurlijk heel wat duizenden
bomen, maar 8000, nou ja 80% van 8000 is heel veel. Ik hoop wederom dat uit onderzoek blijkt dat dat wel
meevalt of überhaupt niet zo is, maar we zijn wel zeker benieuwd ook wat dit, mocht het zo zijn, wat dit
concreet betekent financieel maar ook landschapskundig. Ja voor de rest, ik, of wij vanuit Beter voor Dordt
wensen het nieuwe college veel wijsheid bij de opstelling van de begroting en zien dat tegemoet en zullen
daar ook onze rol in pakken. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u. Dan zag ik de heer Frantzen van de SP fractie, u heeft het woord.
De heer Frantzen: Dank u wel mijnheer de voorzitter. Nou, wij hebben een paar dingetjes. Wij hebben het
over het onderhoud en de participatie in het groenonderhoud. En dan vind ik op pagina 1 een A niveau en een
B niveau. Bij zouden graag zien dat de rest van de openbare groene ruimte, zoals de parken en dergelijke,
verzorgd zouden worden op het niveau van de Verdiepte Wantijtuin. Want daar is namelijk elke dag drie man
aan de slag om elk blaadje in model te houden. En dat zou ik graag zien in het Wantijpark waar het onkruid
drieënhalve meter hoog staat. Dus, en daarbij ga ik me ook afvragen of de bewoners van de Wantijwijk in de
toekomst ook moeten participeren in het groenonderhoud want dan wordt die dromentuin daar wel een stuk
minder denk ik. Dus het participeren en het groenonderhoud botst naar mijn idee een beetje. En onderhoud
van groen is ook niet overal over Dordt van hetzelfde niveau. Je ziet veel dat groen tot op de grond 20 cm
hoog afgekapt wordt waardoor licht op plekken komt waar het nooit geweest is en onkruid de zaak totaal
overneemt. Bij mij achter een pracht voorbeeld ervan. Kom eens kijken, het is een jungle. Dan hebben het
over onderhoud en alles in één keer goed doen. Ik vraag me toch af wie toezicht gaat houden overal? We
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hebben namelijk bij de assessment, asset management, prachtige woorden allemaal. Asset management, ja
nou ja, goed... Wat zegt het? Wat zegt het? Hè? Hebben we daar geen Nederlands woord voor? Er wordt
gesproken over toezicht al in de ontwerpfase bij projecten. Wie gaat dat toezicht doen? Moeten we daar weer
mensen voor inhuren of laten we dat van nu af aan het ingenieursbureau doen die daar eigenlijk als
gemeente-instelling voor in het leven geroepen zijn? De bomen hebben we ook, nou ja, ik kan me bijna bij de
vorige sprekers aansluiten. Er wordt gesproken over controle en het vaststellen van ziekte en hebben mensen
in een buurt dan ook het recht om daar een onafhankelijk onderzoek op te los te laten, daar we pas geleden
ontdekt hebben dat de drie populieren aan de prinses Amaliabrug helemaal niet zo ziek zijn als ze eigenlijk
gepretendeerd waren. Nou en dan heb ik vormgeving en uitvoering van de opgave Dordt Aan Zet, daar wordt
ook weer heel erg mooi gepraat maar een initiatief als wat er in de Indische buurt was om daar een woonerf
van te maken en de buurt een stuk veiliger te maken voor de vele kinderen die daar spelen, ja daar wordt toch
aan voorbijgegaan. Dus die persoonlijke initiatieven, ja veel succes. Ik hoop dat deze keer wat meer naar de
bewoners geluisterd wordt dan in voorgaande keren. En voor de rest zullen we het in de raad ook nog wel
over hebben.
De voorzitter: Dank u. Wie mag ik dan het woord geven? De heer Noldus en dan De heer De Heer.
De heer Noldus: Ja, dank u wel voorzitter. Ja, ook onze fractie heeft aandachtig de kaderbrief en jaarstukken
natuurlijk doorgenomen en besproken. Onze reactie met name op jaarstukken zijn in het kader van
Leefbaarheid en Stedelijk Beheer dat we zeer tevreden zijn om te zien dat het rapportcijfer is gestegen, zij het
niet zo hard als wellicht gehoopt. En dat er een aantal positieve aspecten zijn die we daar even uit willen
lichten, zoals het inzetten op Smart-Cities, diverse participatietrajecten die zijn benoemd en het verlagen van
de hondenbelasting en tegelijkertijd een deel van dit geld ook echt besteed is aan voorzieningen voor
hondenbezitters. Zijn toch een aantal aspecten die we als positief zien en waar we in de toekomst ook zeker
meer van hopen terug te zien. In het kader van Duurzaamheid en Milieu is het eigenlijk het belangrijkste
dossier wat we kritisch zullen blijven volgen is het dossier van Chemours Dupont, wat vanzelfsprekend
veelvuldig op de agenda zal staan, ook in deze commissie en in de raad. En in het kader van Verkeer en
Vervoer, ja willen we eigenlijk onze complimenten geven over de inzet rond de omvangrijke knooppunten A16
en A15 N3 waar nu ook echt iets gaat gebeuren, waar nog een hoop werk voor verzet gaat worden, maar al
wel een hoop in de besluitvorming voor is ingezet. En dat we content zijn met het inzetten op geluidstil asfalt
om ook overlast in de regio tot een minimum te beperken. In de hoofdstukken rondom parkeren en openbaar
vervoer moeten we helaas concluderen dat een redelijk groot aantal projecten is vertraagd of afgesteld en dat
het uiteraard zoals wel vaker besproken, een slechte ontwikkeling is dat er minder intercity's naar onze stad
komen. Iets wat de bereikbaarheid voor toerisme en recreatie maar vooral de forensen natuurlijk hard raakt.
Nou, uiteraard meer nieuws over intercity's in de toekomst is er recent nog gedeeld. In het kader van
Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen, helder is de opgave op dit domein, zeker met het oog op de komende
jaren. En er moeten wel eens meer woningen komen voor het behoud voor de voorzieningen van onze stad.
Denk ook aan de eerder genoemde intercity's en zoals de recent in de media verschenen theaters, bioscopen,
energiehuis die hier van afhankelijk zullen zijn. In dat opzicht hebben wij de aantallen genoemd, de woningen
van 2014-2017 die extra gebouwd zijn, namelijk 400 stuks. Zullen wij als aandachtspunt voor de komende vier
jaren ook in de gaten houden, dat we met het oog op het coalitieakkoord en de invulling van de ambitie die
we daar hebben, dat we daar goed op zullen kijken dat we daar ieder geval een veelvoud van dat aantal voor
de komende jaren zullen gaan realiseren. Dat was onze inhoudelijke reactie daarbij.
(Wissel voorzitter is de heer Soy.)
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De voorzitter: Dank u wel mijnheer Noldus. Dan geef ik het woord aan mijnheer De Heer. Van Christenunie
/SGP.
De heer De Heer: Ja, dank u wel voorzitter. Wij hebben ook met belangstelling kennisgenomen van de
kaderbrief en de jaarstukken. Wij hebben eigenlijk maar één opmerking en die sluit aan op de vorige spreker
en dat gaat over de woonambitie. Wat ons opvalt in de bijlage van de jaarstukken is dat er op zich een
planning wordt aangegeven voor de uitvoering van wat woningbouwprojecten en dat sommige uitvoeringen
ook wel behoorlijk laat zijn gepland. En dat brengt ons op de vraag: hoe gaan we die ambitie die we hebben
neergelegd in het coalitieakkoord zo goed mogelijk realiseren? Bepaalde bestemmingsplannen zijn al klaar en
dan zie je toch bijvoorbeeld bij bijvoorbeeld Zuiderpoort dat de uitvoering pas in 2020 staat gepland. Nou, ik
hoop niet dat met de komende projecten dat het allemaal zo lang gaat duren want dan kunnen we onze
ambitie nooit halen. Dit wilde ik graag nog even meegeven.
De voorzitter: Dank u wel. Is iedereen aan het woord geweest of wilt iemand nog het woord? VSP, de heer
Stolk.
De heer Stolk: Ik heb er ook kennis van genomen, van beide zaken, en wij hebben op het ogenblik als
fractievoorzitter dat nog steeds in beraad en het komt op een later moment komen we er op terug.
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Stolk. Dan kijk ik het college aan, wie mag ik het woord erbij geven?
Mijnheer Sleeking.
De heer Sleeking: Ja voorzitter, ik denk dat de meeste vragen gesteld zijn op het gebied van Ruimtelijk Beheer,
dus voor collega Stam. Er zijn de nodige opmerkingen gemaakt maar minder vragen gesteld. De heer Van der
Plas vraagt specifiek aandacht om in de begroting op te nemen hoe de exploitatie de onderhoudskosten voor
de Prins Clausbrug eruit komen te zien. Die opmerking die neem ik graag mee om te kijken hoe we dat kunnen
invullen. Het lijkt me van belang dat we daar wat inzicht in hebben. Veel over woningbouwplannen die
natuurlijk ook voor een deel bij collega Stam liggen waar we een versnelling voorstaan. Betekent ook dat we
richting de begroting met voorstellen zullen komen om hier en daar de capaciteiten ook te vergroten, want
anders gaat het niet lukken. Dat zal denk ik ook bij de omgevingsdienst noodzakelijk zijn om te voorkomen dat
zich daar een ophoping gaat plaatsvinden. En daar waar bestemmingsplannen al goedgekeurd zijn, definitief,
kunnen we ook aan de slag en hopen wij bijvoorbeeld ook op het gebied van stadswerven tot een versnelling
te komen van de woningbouwplannen daar en plannen ook naar voren te halen. Daar zijn ook de gesprekken
en een nieuw contract met de ontwikkelcombinatie op gericht. Vraag over de accountantsverslag. Ja, dat
hebben wij zelf vanuit het college ook vanochtend pas ontvangen. Het concept accountantsverslag. Als het
goed is heeft u dat intussen ook allemaal ontvangen. Belangrijke conclusies die ik er voorlopig uittrek, zonder
er helemaal tot in detail kennis van te hebben genomen, zat er een goedkeurende controleverklaring komt en
een goedkeurende verklaring omtrent rechtmatigheid. En de andere details die moet ik nog tot me nemen. En
volgens mij zijn er verder aan mij geen vragen gesteld, gaat het verder vooral over de bomen en
De voorzitter: Mijnheer Oostenrijk wil interrumperen zie ik.
De heer Oostenrijk: Voorzitter, mijn vraag aan de wethouder: deelt hij mijn verzoek om een aparte bespreking
te wijden aan de bijlage grote projecten?
De heer Sleeking: Ja voorzitter, daar gaat de raad zelf over. Als de raad dat nodig vindt om de grote projecten
met elkaar te bespreken dan zijn wij vanzelfsprekend beschikbaar.
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De voorzitter: Dat is eigenlijk ook gelijk mijn vraag, alhoewel mijnheer Stam is nog niet aan het woord
geweest. Mijnheer Stam, u heeft het woord.
De heer Stam: Dank u wel voorzitter. Er zijn een aantal vragen gesteld over bomen en over wonen. Ik denk dat
ik daar redelijk kort over kan zijn: bomen worden niet gekapt zonder goeie reden. Dus we kappen niet zomaar
bomen. De iepenziekte, ja dat is een fenomeen wat we eigenlijk breder zien, dus dan moeten we goed gaan
kijken hoe we die kunnen bestreden, hoe we daarmee omgaan. Er zijn inmiddels ook een aantal technische
vragen gesteld die via de griffie zijn binnengekomen waarvoor de beantwoording nu loopt, dus die komen
naar de diverse vragenstellers komen die, worden die toegestuurd. Ik kan nog wel zeggen dat met betrekking
tot het onderhoudsniveau waar mijnheer Frantzen over spreekt, dat klopt. Want het handboek gaat uit van
verschillende niveaus, centrum en buitenwijken. Dus als u zegt: dat onderhoud verschilt per wijk. Ja, dan kan
dat kloppen. De bomen bij het Wantij, daar zijn inmiddels ook een aantal technische vragen over gesteld. Het
enigste wat ik daar nu over kan zeggen is dat we daar met...
De heer Frantzen: Mijnheer de voorzitter? Kan de wethouder ook aangeven waarom er dan minimaal drie
dagen per week drie man in één plantsoen bezig zijn? En dat elke week van het hele jaar?
De heer Stam: Nee, dat kan ik nu niet, maar dat zou ik wel na kunnen gaan. Ik was even bij het Wantij
gebleven, ik kan alleen maar zeggen dat we nu met de heer Goossens, zeg maar de tegenpartij, nu verder
onderzoek gaan doen over de staat van de bomen en dan komen we op een later moment op terug. Als ik kijk
naar de vragen die met betrekking tot wonen zijn gesteld dan kan ik verwijzen naar de memo die we hier
vanavond hebben besproken en de toezegging dat daar een presentatie kom waarmee na het zomerreces
verder ingaan op al die vragen die hier ook gesteld zijn. En ik denk dat ik dan in algemeen de vragen die zijn
gesteld over de bomen en wonen heb beantwoord.
De voorzitter: Dank mijnheer Stam. Ik kijk de collega's aan, commissieleden. Zijn alle vragen beantwoord?
Heeft u nog behoefte aan een tweede termijn? Eventueel een andere vraag?
De heer Frantzen: Mijnheer de voorzitter?
De voorzitter: De heer Frantzen.
De heer Frantzen: Ik heb nog geen antwoord gekregen op mijn vraag wie er toezicht gaat houden op allerlei
onderhoudsprojecten en dergelijke, of dat dat extern gebeurt of dat het ingenieursbureau daarvoor inge...
De heer Stam: Voor zover ik nu weet loopt die toezichthouders via IBD.
De voorzitter: Mijnheer Oostenrijk?
De heer Oostenrijk: Ja voorzitter, ik zie dat wethouder Van der Linden is aangeschoven en dat is mooi. Al is het
maar om hem even te melden dat ik, en ik ga die punten niet herhalen, een aantal aandachtspunten heb
genoemd die betrekking hebben op zijn portefeuille. Ik zal daar binnenkort maar eens een memootje over
schrijven ter aanmoediging om die zaken, en dan hebben we het over Milieu, Duurzaamheid, Verkeer en
Vervoer, om die eens flink onder de aandacht te krijgen.
De heer Van der Linden: Nou, dat treft want dat is meer dan de helft van mijn portefeuille. Haha. U heeft niks
van het Sociaal Domein? Want heb ik ook wel wat...
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De voorzitter: Dan kijk ik de commissie aan, mijnheer De Buck?
De heer De Buck: Ja, ik noemde nog iets over de overdracht van het eigendom van de basisscholen. Als ik het
goed heb vind dat dit jaar plaats en gaat het om een bedrag van € 116.000.000. Dat is een hele forse financiële
verschuiving. En ja, het idee wat bij ons leeft is: zou je dat moment met die grote transactie niet kunnen
gebruik om ook te zeggen: nu zorgen we ervoor dat die gebouwen energie neutraal worden opgeleverd. Dat
scheelt de scholen in energiekosten en je zet leerlingen in een locatie die echt op de toekomst gericht is. Is dat
een idee wat bij het college ook aanslaat?
De heer Van der Linden: Het is een goed idee om alle maatschappelijk vastgoed inclusief scholen te
verduurzamen, dat gaat ook gebeuren de komende jaren. Ik ben niet helemaal thuis in de techniek van dit
budget. Volgens mij is de verantwoordelijkheid van de bestuurder en van de eigena.. of eigenlijk van de
exploitanten van de gebouwen in dit geval, om nou ja, onderhoudsplannen te maken en ook de
verduurzaming beet te pakken. Dus, en er zijn natuurlijk ook nog steeds weer programma's en middelen voor
om eigen bijdrages aan te vullen. Ook maatschappelijk vastgoed kan meedraaien in de projecten die we doen,
zon op andermans dak, enzovoorts. Maar volgens mij is het niet zo dat wij erover gaan hoe die instellingen
hun, dit budget helemaal zelf besteden. Maar als het een technische vraag is moeten we die uit gaan zoeken.
De heer Frantzen: Voorzitter?
De voorzitter: Mijnheer Frantzen.
De heer Frantzen: Even hierop aansluitend. Is de wethouder er wel van overtuigd dat de scholen voldoende
expertise in huis hebben om dit soort belangrijke beslissingen als energietransitie en zelfs de onderhoud van
hun eigen gebouw aan te kunnen? Want de meeste schooldirecteuren die ik ken die weten niks van de
onderhoud van de gebouw...
De heer Van der Linden: Precies. Ik denk dat de meeste kleine schoolbesturen niet zelf in staat zijn om dat
soort afwegingen te maken, ook niet als het gaat om verbouwingen of om überhaupt een schoolplein zelf her
in te richten. Maar daar laten ze zich natuurlijk wel in begeleiden. En er zijn natuurlijk ook aan een aantal
grotere schoolbesturen die dat, die die expertise wel hebben. Maar ik weet niet hoe u afgelopen uur is gegaan
qua discussie. Maar verduurzaming van bestaande bouw is natuurlijk een van de grootste thema's die we de
komende jaren gaan hebben in de stad. Als het gaat om maatschappelijk vastgoed dan, zowel bij sport als bij
scholen als bij allerlei instellingen, draaien projecten en zal het natuurlijk zo blijven. Het verschilt denk ik echt
per instelling of ze dat zelf kunnen of dat ze daar ondersteuning bij nodig hebben. Vanuit onze
verduurzamingsaanpakken levert die soms ondersteuning, soms in geld, soms in nou begeleiding via landelijke
programma's. En dat zal ook bij scholen zo zijn.
De heer Frantzen: Moet ik daaruit opmaken dat wanneer de expertise niet aanwezig is bij een school en er
zijn..'...' ik heb hem aanstaan, en er zijn onderhoudsvragen dat de gemeente daar dan in bijstaat?
De heer Van der Linden: Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Kijk, scholen, ja instellingen hebben zelf het
onderhoud en het verbeteren van hun gebouwen. Zeker zo meteen na overdracht van de budgetten. We
hebben natuurlijk wel afgelopen jaren af en toe programma's gehad, ook bij sportclubs om bijvoorbeeld
zonnepanelen aan te leggen en zo, maar dat zijn natuurlijk aparte programmaatjes. Ik neem aan dat als je
gedurende langere jaren, decennia een gebouw in exploitatie hebt, dan ga je de komende jaren natuurlijk zelf
een keer nadenken: hé, het groot onderhoud komt eraan of een nieuw dak komt eraan of mijn CV is versleten
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of ik krijg bericht 'het gas gaat uit deze wijk'. Nou dan is dat een goeie aanleiding om dit onderwerp beet te
pakken.
De heer Frantzen: Maar de gemeente is dus bereid om scholen daarin bij te staan, in dit soort moeilijke...?
Want dat is het enige wat ik graag wil weten.
De heer Van der Linden: Nou, ik denk dat we het anders moeten formuleren. Kijk, de komende, we hebben nu
een aantal particulieren gehad die zonnepanelen hebben aangeschaft of verduurzaamheidsmaatregelen aan
hun eigen woning hebben gedaan. De komende periode, periodes, gaan we alle wijken in Nederland van het
gas af halen. En het kan voor de ene wijk betekenen tussen nu en een paar jaar, want dan is het gas versleten,
het net versleten. Het kan ook zijn dat sommige wijken in het land pas over 30 jaar aan de beurt zijn want dat
gasnet is nog maar net aangelegd. Daar komt natuurlijk op allerlei manieren begeleiding bij. U heeft wellicht
gehoord van de 100 wijken aanpak van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het probleem daar is niet:
zouden we wel techniek hebben om het te verzinnen? Want er is van alles en er komt nog veel meer bij. Het
probleem is het gespikkelde bezit. Coöperaties die wel of niet mee willen werken. Particulieren die zeggen: ik
heb het al lang geregeld. Of particulieren die zeggen: ik heb geen geld en het boeit me niet. Dat wordt de
thematiek. Hoe bereik je alle mensen in een bepaald gebied en hoe voldoe je aan al hun wensen op dit gebied.
Ja? En dat is niet iets wat we nu al klaar hebben liggen, dat zijn we aan het uitvinden met elkaar.
De voorzitter: Dank u wel wethouder. Ik kijk de commissie aan, mijnheer De Buck, ja.
De heer De Buck: Ja, u noemt het probleem van versnipperd budget en er is geen geld beschikbaar. En in zijn
algemene zin geeft u aan: dat het inzetten op verduurzameling van het gemeentelijke vastgoed. Bent u van
mening ook dat zo'n moment waarop het beheer en het eigendom overgedragen wordt en er zo'n grote som
geld overgaat, dat dat niet juist het moment is om te zeggen: hé, we zijn nu bezig met een grote pot met geld,
die gaan we nu gericht inzetten om deze grote stap die nodig is om die ook daadwerkelijk door te voeren. Dat
het iets anders is dan het routinematig werken aan verduurzaming van gemeentelijk vastgoed, maar dat dit
echt het moment is waarop je als gemeente kan zeggen: met de schoolbesturen gaan we in gesprek en we
gaan dit goed regelen.
De heer Van der Linden: Ja, dank. Ja, ik rol denk ik in een discussie die al een tijdje duurde, of niet?
De voorzitter: Nee, u zwengelt juist een nieuwe discussie aan. Wij waren net aan het afronden...
De heer Van der Linden: Jullie dachten aan het afronden te zijn begonnen, heel goed. Nou, nogmaals, ik ken
niet helemaal de techniek van dit budget. Maar volgens mij is het zo dat de instellingen zelf verantwoordelijk
zijn voor hun gebouw en beheer en ook voor de exploitatie en ook voor de verbetering. Ik denk dat je wel erg
onder een steen moet hebben geleefd wil je niet inmiddels door hebben dat verduurzaming van je
energievoorziening en ook van al dat andere wat je nodig hebt, dat dat een van de elementen is die je de
komende jaren beetpakt. En ik denk ook dat veel instellingen, of het nou scholen zijn andere exploitanten van
gebouwen. Ook wij, wij hebben hier ook een pand wat een bepaalde boekwaarde heeft waarvan je eigenlijk
op basis van de wet en milieubeheer zegt: die moet ik gaan verduurzamen. Maar goed, als je ook voor de
afweging staat: blijven wij de komende jaren in dit pand zitten? Dan moet je die vraag nog eens stellen. Want
je verbrandt wel veel geld als je over een paar jaar wellicht een ander pand gaat betrekken. Nou, die vraag
gaat elke eigenaar van een gebouw, welke functie het ook heeft, gaat hij de komende jaren krijgen. En de
verantwoordelijkheid voor de gebouwen van de onderwijsinstellingen ligt toch echt bij die besturen en het
budget dat daarvoor beschikbaar is, dat wordt overgedragen. Ik vind het trouwens best een gesprek waard
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moet ik zeggen hoor. Want zoals wij wijkaanpakken al ingewikkeld vinden omdat zelfs in een wijkje met een
paar 100 bewoners heb je al rijke eigenaren, arme eigenaren, coöperaties, enzovoorts. Dat is al ingewikkeld.
Nou en je kunt de eigenaren van schoolgebouwen zo meteen op een paar handen optellen, want er zijn maar
een paar grote besturen en een paar kleintjes. Het is best de moeite waard om daar eens het gesprek mee te
voeren: hoe willen jullie het aanpakken? En zitten er ergens kennisvragen die we kunnen oplossen. Want met
een paar gesprekken ben je dan al een heel eind verder. Dus dat is misschien een soort van toezegging op een
niet gestelde vraag. Hoe vindt u die? Bedankt voor het idee.
De voorzitter: Die heeft u in de pocket. Mijnheer Oostenrijk.
De heer Oostenrijk: Ja voorzitter, dit leidt natuurlijk tot een vanzelfsprekende vraag: wethouder, kom met een
notitie die inzicht geeft in deze problematiek. Liefst tijdig voor de begrotingsbehandeling.
De heer Van der Linden: ... aarzelen, ik ga nu denk ik nog geen notitie toe zeggen nog. Ik denk dat het een heel
wezenlijk punt is wat we hier aanraken. De ambities van het collegeprogramma gaan onder andere over
verduurzaming van of eigenlijk van gas los raken en ook over circulair en ook over een heleboel andere
duurzaamheidsaspecten. Ik zou even willen nadenken over de vraag wat je eerst moet doen voordat je wat
anders gaat doen. Ik denk dat het interessant is om eens met die paar grote schoolbesturen te praten: heb
jullie dit element meegenomen, tegen welke vragen ga je aanlopen? Of ben je überhaupt nog niet bewust van
het gegeven dat je hiermee te maken krijgt, of heb je al heel veel geregeld? En een notitie, ik weet niet of dat
meteen de oplossing is. Laten we gewoon eens eventjes die gesprekken aangaan, dat doen we ruim voor de
begroting en dan kunnen we dan kijken of we genoeg weten of dat er nog iets meer nodig is.
De heer Oostenrijk: Voorzitter, mijn vraag doelde op een breder aspect dan alleen richting schoolbesturen.
Het gaat in de hele breedte. U zegt zelf: ja, alle wijken moeten van het gas los in relatie tot energiebesparing.
Ik vind dat het goed is om eens een keer een gemeentelijke visie te krijgen en die hele discussie loopt nu ook
hartstikke landelijk: wat is nu de juiste aanpak in het kader van nut en noodzaak waarbij ook natuurlijk de
financiële aspecten van overheden en alle., en eigenaren en wie dan ook erbij betrokken zijn, dat die, dat daar
een gemeentelijke idee op tafel komt waar we het dan vervolgens over kunnen hebben. Want het adagium:
alle wijken van het gas los, daarmee slaan we natuurlijk wel de discussie helemaal dood.
De heer Van der Linden: Volgens mij beginnen we hem dan juist. Even optellen wat we nu hebben liggen: we
hebben een energiestrategie, dat is een stuk op hoofdlijnen wat een aantal ingrediënten aanduidt op basis
waarop we kunnen zeggen we weten ongeveer welke technieken we nu hebben. We weten ook dat we
daarmee niet voldoende hebben om in 2050 klaar te zijn. We weten wel een aantal partijen met wie we gaan
samenwerken. Daar hoort een programmaraad bij die daar ook actieplannen op ontwikkelt. We hebben een
opgaveplan duurzaamheid dat nou aan het eind van zijn looptijd is, er komt een nieuwe opgaveplan. We
hebben in het coalitieakkoord dat u kent een aantal uitspraken gedaan over een aantal events die gaan
plaatsvinden, bijvoorbeeld het event dat we over anderhalf jaar weten hoe het gasnet erbij ligt. En dan weten
we ook dat een aantal gebieden echt nog lang niet aan de beurt is. Daar gaan we niet onze focus op leggen,
maar ook een aantal wijken ook in onze stad binnen nu en een paar jaar aan de beurt zijn om wel of niet van
gas af te gaan. Nou, dat is het event wat je nodig hebt om te zeggen: dan moeten we wat regelen. Ik zou dat
eerst allemaal eventjes willen laten indalen voordat we nu opeens gaan zeggen: we hebben nog een
gemeentelijke visie nodig. Maar misschien dat uw collega's daar ook iets van vinden, dat horen we heel graag.
De voorzitter: Ik stel voor dat we tot een afronding komen. Want de heer Van der Linden die kwam eigenlijk
binnen voor het volgende agendapunt, ik heb hem alvast aan tafel uitgenodigd.
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De heer Kleinpaste: Mag ik dan toch stiekem enige steun uitspreken?
De voorzitter: Dan heeft u drie van de vijf wethouders aan tafel gehad dus commissie fysiek, wrijf in uw
handen.
De heer Kleinpaste: Voorzitter, mag ik dan toch enige steun uitspreken voor het pleidooi van de heer
Oostenrijk? Want ook ik mij best zorgen over de manier waarop die energietransitie uiteindelijk indaalt bij
grote delen van de bevolking van onze stad. Dat is het punt wat ik ook bij de Krabbegors aanhaalde. Het is een
punt van reële zorg waar we met elkaar, niet wachtend op een event of een concreet project, maar in
algemene zin een keer over zullen moeten spreken.
De voorzitter: Dat is duidelijk. De wethouder wil er kort op reageren.
De heer Van der Linden: Nou, als ik me niet vergis, en ik kan me vergissen want ik heb het horen vernomen,
horen vernemen. Komt er een thema avond duurzaamheid binnenkort. Dat lijkt me een ideaal moment om
eventjes met z'n allen te praten over de vraag. Kijk, we weten één ding hè, dit gaat niet in één periode af zijn.
Er gaat ongelooflijk veel gebeuren, maar we hebben nog acht collegeperiodes nodig om deze stad en het land
vrij van gas en blij en gelukkig te maken. Dus we hebben echt nog wel een hoop werk te doen, ook
uitzoekwerk. Maar laten we ons nou richten op wat hanteerbaar te maken is en laten we deze avond over
duurzaamheid pakken om onder andere dit gesprek te voeren. Want juist bebouwde omgeving is iets waar we
echt veel zelf overgaan. Bij mobiliteit ben je ook afhankelijk van markt. Industrie, ja daar gaan we ook niet
helemaal zelf over. Maar bebouwde omgeving, onze eigen stad, dat is wel een wezenlijke.
De voorzitter: Prima voorstel. U haalt de woorden uit mijn mond want dat wilde ik eigenlijk ook gaan
voorstellen om duurzaamheid toch een keer apart te bespreken omdat ik merk dat de behoefte daarnaar wel
leeft. Mijn vraag, we hebben nu de jaarstukken besproken en we hebben de kaderbrief besproken. De
kaderbrief dat zal vermoedelijk wel een bespreekstuk worden omdat er nu al wat moties zijn aangekondigd.
Alleen de jaarstukken dat kan apart als hamerstuk. Kunt u zich daarin vinden? Als u niks meer heeft te
bespreken wat betreft de jaarrekening. Mag de jaarrekening gehamerd worden? Ik zie instemmend knikken.
Wie kan zich daar niet in vinden? Niemand? Dan stellen we dat zo vast. Oké. Dan gaan we snel door naar het
volgende punt. De kaderbrief wordt wel een bespreekstuk, toch? Ja? Ik zie meerdere mensen knikken dus die
gaat wel als bespreekstuk door. Oké.
10. Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fracties D66 en VSP inzake bushalte
Essenhof (2162803)
De voorzitter: Agendapunt 10. Artikel 40, vragen van de fracties D66 en VSP inzake bushalte Essenhof. Wie
mag ik daarover als eerst het woord geven? Zegt u het maar? D66, mijnheer Bosuguy.
De heer Bosuguv: Voorzitter, dank u wel. In 2016 was er een motie voor de komst van een bushalte bij de
Essenhof unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Vervolgens is er weinig tot niets gedaan om de
bushalte aldaar te realiseren. Mensen die buiten Dordrecht wonen en hun dierbaren die in de Essenhof liggen
begraven moeten 450 meter lopen vanaf het station. Denk dan ook aan hen die slecht ter been en of op
leeftijd zijn. Niet alleen deze mensen maar ook de Dordtenaren worden hiermee geraakt. Ook de directeur van
de Essenhof was destijds zeer verheugd toen er werd gesproken over een bushalte bij de begraafplaats. Maar
helaas, na twee jaar nog steeds niets voorzitter. Voorzitter, als een stad met ruim 120.000 inwoners zich een
stad wilt noemen, moet zij een bushalte hebben naast haar grootste begraafplaats. Het is niets anders dan een
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stukje service voor de inwoners van je stad, voorzitter. Ook is het zeer frappant dat de oudste stad van Holland
geen halte heeft bij haar grootste begraafplaats, maar de nieuwere wel. Nogmaals, erg jammer. Voorzitter, bij
deze wil ik de wethouder vragen wat er mis is gegaan waardoor wij geen bushalte bij de grootste
begraafplaats Essenhof hebben kunnen realiseren in onze stad en wat de wethouder kan doen om dit tot voor
elkaar te krijgen. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Bosuguy. Ik kijk in de richting van mevrouw Stolk, VSP. U heeft het woord.
Mevrouw Stolk: Ja voorzitter, dank u wel. Ik ben even aangeschoven vanuit Sociaal, dus ik moest even
schuiven.
De voorzitter: Wees welkom.
Mevrouw Stolk: Dank je wel. Ja voorzitter, dank u wel. Ja, de heer Bosuguy gaf het al aan in zijn woordvoering.
De gemeenteraad heeft in 2016 unaniem een motie aangenomen dat er een bushalte moest komen bij de
Essenhof. Uit de woorden van onze artikel 40 vragen blijkt dat het college vooral duidelijk maakt dat het geen
verantwoordelijkheid heeft in deze zaak. U legt derhalve als college een unaniem aangenomen motie van de
raad naast u neer. Dat vind ik vanuit Dordts perspectief allesbehalve de juiste houding. De houding zou juist
moeten zijn: Essenhof is een basisvoorziening en daarbij hoort bereikbaarheid, openbaar vervoer. Hoe is het
mogelijk dat een stad als Dordrecht en als centrumgemeente met 120.000 inwoners, ik herhaal het nog even,
geen fatsoenlijk openbaar vervoer heeft bij de algemene begraafplaats en crematorium? Volgens onze
gegevens is Dordrecht de enige gemeente waar geen bus stopt bij een dergelijke algemene voorziening. In het
bestek van de concessie openbaar vervoer staat: vanuit de bevolking en politiek wordt waarde gehecht aan
een openbaar vervoer bij de Essenhof. Voorzitter, openbaar vervoer is een basisvoorziening zoals ik al eerder
aangaf. Linksom of rechtsom, het is een eis vanuit de gemeenteraad en een wens vanuit de inwoners van onze
stad dat er een bus naar de Essenhof komt. Mensen moeten waardig afscheid kunnen nemen van hun
dierbaren en hun graf kunnen bezoeken en niet ruim 750 meter moeten lopen vanaf de dichtstbijzijnde
bushalte. Denk aan mensen die slecht ter been zijn en ouderen. En niet alleen zij maar alle Dordtenaren
moeten met het openbaar vervoer de Essenhof kunnen bereiken zonder een lange wandeling. We jagen
mensen de auto in en het is juist niet de bedoeling om dat tegen te gaan in het kader van het behalen, waar
we net al over gehad hebben, van de norm voor luchtkwaliteit waarover in het coalitieakkoord wordt
gesproken. Er is inmiddels een gesprek geweest met mevrouw Bozuwa, initiatiefneemster voor een bushalte
bij de Essenhof. Wat is hier uitgekomen? En waarom heeft het college ons als gemeenteraad hierover niet
geïnformeerd? Waarom wordt er steeds weer een afstand gecreëerd? Als wij als raad ons serieus willen
nemen, leg je dit toch niet neer bij een inwoner? Kom op zeg. Ook hebben we vernomen dat de Essenhof
meer mensen wil trekken, zoals bijvoorbeeld toeristen. Even los van het feit wat we daarvan vinden, je begint
toch bij de basis: goede bereikbaarheid. Volgens mij is de Essenhof toch een gemeentelijke instelling. Heeft de
wethouder daar over nagedacht? En hoe zit het met parkeren in de buurt? En als de Essenhof onbereikbaar is
met het openbaar vervoer zonder een te lange wandeling? En voorzitter, laten we nou eerlijk zijn: als we niet
eens een bus bij de Essenhof kunnen realiseren, laten we het dan niet hebben over het behoud of terugkomst
van intercity's en dergelijke. Hoe denkt de wethouder dit ooit voor elkaar te kunnen krijgen? Tot zover mijn
eerste termijn, voorzitter.
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Stolk. Ik kijk in de richting van de heer Van der Linden. U heeft het woord.
De heer Van der Linden: Ja, dank. Nou, ik herinner mij de discussie van anderhalf jaar geleden vrij goed. Wij
hebben toen eigenlijk twee dingen gezegd. Uw raad sprak unaniem uit dat er een lijn, want ik ga even over
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een lijnbus moest komen. Of hè, dat was uw wens, een lijnbus bij de Essenhof. U weet, daar gaat u niet over,
daar ga ik niet over, maar dat kunnen we wel meegeven aan de concessieverlener. Wij willen graag een lijnbus
die stopt bij de Essenhof. Punt. En daarnaast heeft u gevraagd, en dat heb ik ook toegezegd, om een
haltevoorziening te plaatsen, want dat is iets wat wij regelen. We hebben toen meteen afgesproken die eerste
wens vanuit de hele raad en ook een wens die door mevrouw Bozuwa geuit is en ook wel door anderen geuit
is, ondersteunt ook is door 600 handtekeningen. Die wens gaan wij overbrengen aan de provincie. En dat doen
we zowel rechtstreeks als via de regionaal portefeuillehouder. En toen is al vrij snel duidelijk geworden, dit
gaat niet als eis in het PvE komen. Hoe komt dat? Vanuit het PvE, of het PvE formuleert de wensen die er zijn
ten aanzien van bereikbaarheid en formuleert daarbij ook, kijk een aanbieder die een buslijndienst of die een
lijndienst gaat uitvoeren wil natuurlijk dikke lijnen exploiteren. Dus als je bijvoorbeeld vanuit stadspolders,
bijvoorbeeld vanuit Sterrenburg naar het station rijdt met een lijnbus, dan wil je dat dat een volle bus is op
een groot deel van de dag of omdat je mensen hebt die naar bestemmingen gaan waar veel mensen in- en
uitstappen. Dat staat op gespannen voet met het gegeven dat een plek als de Essenhof, en er zijn meer
plekken die je heel graag bereikbaar wil hebben met openbaar vervoer, ik spreek nu over openbaar vervoer,
niet over een lijnbus. Meer plekken die je bereikbaar wil hebben met openbaar vervoer waar niet zo vaak, of
niet zoveel mensen in- en uitstappen. Daarom heeft de provincie gezegd: wij kunnen niet van inschrijvende
partijen verlangen dat ze met een lijnbus een plek bereikbaar willen, of bereikbaar maken waarvan we weten,
op basis van kennis expertise en op basis van ervaringen, dat daar weinig mensen in- en uitstappen. Er heeft
wel ooit een lijnbus gereden die bij de Essenhof stopte en daar stapte weinig mensen uit en weinig mensen in.
Dat wil niet zeggen dat je niet iets moet doen aan ov-bereikbaarheid, maar een lijnbus is daarvoor niet het
geschikte middel. Daarom is het wel in de bijlage opgenomen als uitdrukkelijke wens. En nou, vorig jaar, een
aantal van u was daarbij, is ook uitgelegd hoe de hele gunningsprocedure in elkaar zat en dat een aanbieder
punten kon scoren op onder andere duurzaamheid, op onder andere het aantal DRU's wat het wordt
genoemd hè, directe uitvoeringsuren. En ook op het voldoen aan wensen. Dus we vonden het met z'n allen
heel spannend, gaat er een aanbieding komen die daar invulling aan geeft. Nou, niet verrassend maar wel voor
een aantal voor u een teleurstelling en dat snap ik ook, een lijnbus die ergens op een plek start in de stad en
veel passagiers naar bepaalde punten brengt zoals het station, een lijnbus komt er niet. Maar in het
concessiedocument heeft wel een heleboel andere dingen gestaan. Uiteindelijk wil je deur tot deur vervoer
willen kunnen garanderen. Als ik uit mijn deur stap en ik ben niet goed ter been en ik wil niet fietsen en ik heb
geen auto, dan wil ik met openbaar vervoer naar elke plek in de regio kunnen komen. En dat kan ook. Niet
alleen met wat we al hebben aan Drechthopper, maar ook met de kleine busjes van E-Wheels en er zijn ook
nog andere vormen mogelijk waaronder bijvoorbeeld een buurtbus. Nou, dat even over het verhaal lijnbus en
andere vormen van openbaar vervoer. De andere toezegging die ik zelf heb gedaan en waar wij ook over gaan
is een haltevoorziening. Ik heb in de tussentijd, of vorig jaar nadat we dit besproken hadden, ook nog met
mevrouw Bozuwa nog overleg gehad en ook met anderen. We hebben gezegd: zodra bekend is wie de
aanbieder wordt en zodra bekend is wat de lijnvoering wordt, dan kunnen we op een goeie plek een
haltevoorziening neerzetten. Het zou jammer zijn als we hem ergens neerzetten en blijkt dat een
lijnvoorziening weer 300 meter verder komt. Dus die halte komt er zodra er bekend is waar we kunnen
stoppen of stilstaan, of doorrijden. Wat voor vorm kunnen we nou wel verwachten als het gaat om openbaar
vervoer? Er zijn eigenlijk een paar vormen denkbaar. Je houdt sowieso natuurlijk de Drechthopper, daarnaast
wordt E-Wheels ingeschakeld door Qbuzz en dat kan echt een voorziening zijn die voor een aantal mensen
helpt. Maar dan zit je nog wel te ver af bij de lijnbusgedachte die oorspronkelijk in uw hoofd zat en ook in het
hoofd van een aantal anderen.
Mevrouw Stolk: Voorzitter?
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De voorzitter: Mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk: Volgens mij was de motie van het CDA. En behelsde die motie toch echt dat er een bus moest
komen bij de Essenhof. En in het bestek, want ik heb bestek opgevraagd, daar staat echt in dat het als wens
meegegeven is. Waarvoor heeft u niet met de vuist op tafel geslagen en gezegd, want ik heb die artikel 40
vragen heb ik nog drie keer nagelezen en op heel veel vragen die wij gesteld hebben staat: nee, nee, nee. En ik
ga niet al die vragen herhalen die die we gesteld hebben. Waarom heeft u en ook wethouder, volgens mij
Tanis is dat, in de regio niet aangegeven: Dordrecht als centrumgemeente, want het is niet alleen mensen
vanuit Dordrecht maar ook de omliggende gemeentes. Waarom hebben jullie niet ingezet op een lijn?
De heer Van der Linden: Nou, dan nogmaals, als de provincie geld heeft, 23 miljoen, en de provincie zegt: wij
willen een product, een ov-product aanbesteden in een grote regio. En dan willen wij dat doen met respect
voor enkelingen die ergens heen willen en voor grote groepen die ergens heen willen. Dan willen wij de
maximale, het maximale nut van onze budget. Dus op sommige plekken doe je dat met zo groot mogelijke
bussen waar zoveel mogelijk mensen in kunnen. Misschien niet de hele dag maar wel in ieder geval in de spits.
Op andere plekken zeg je: nou, daar mag nooit een bus heen want die rijdt leeg heen en die gaat leeg terug.
Dus dan ga je kleinere bussen doen. Of je gaat zeggen: hé, dit is een kwetsbaar gebied, binnenstad. Je hebt wel
dikke lijnen nodig maar die moetje met kleinere bussen doen anders is dat niet goed voor je binnenstad. Dus
daar zijn we blij mee dat dat ook geborgd is. Plekken als de Essenhof, maar ook plekken als de Grote Kerk en
een aantal winkelvoorzieningen, zijn te dun bezocht om een lijnbus te garanderen die effectief en efficiënt kan
draaien. Maar er zijn wel andere vormen mogen. Dus eventjes nog afmaken, wij hebben heel hard met de
vuist op tafel geslagen om te zeggen: het moet in de teksten. We snappen, dat snapt u ook, als je met
publiekgeld werkt ga je niet zeggen omdat iemand zegt: nou, weet je wat? Stop daar maar. Dat kan de
provincie niet doen. Maar ze hebben wel gezegd, ja dit is een wens, die komt zo massief uit de regio, die geven
wij een plek. Vorig jaar 9 maart heeft een aantal van u, ik heb vijf of zes fracties geteld, toen bij de
bijeenkomst gezeten waarbij het hele bestek is toegelicht. Het hele PvE is toegelicht. Daar is meer dan de helft
van de tijd gesproken, niet over duurzaamheid, niet over de 100.000 DRU's die worden geleverd, niet over
lijnvoering van Alblasserdam tot Tokio. En ook niet over hoe duurzaam die bussen waren, enzovoorts.
Gesproken over de Essenhof. Dus iedereen weet, het heeft niet in de letterlijke tekst gestaan, het heeft in de
bijlage gestaan als uitdrukkelijke wens. Dus iedereen die met de PvE aan de slag ging wist ook: hier kan ik
punten mee halen. Even technisch. Verder kunnen wij dan niet gaan. En vanaf 9 maart is ook voor ons het
boek dicht want dit is een openbare aanbesteding, dus wij gaan niet in enveloppen zitten te loeren. Tot 22
februari toen de enveloppen opengingen wisten wij van niks, wist de gedeputeerde van niks, wist niemand
van iets. Daarna gaat de zes weken termijn in omdat je nog bezwaar en beroep hebt. Dus meteen toen wij
wisten, zo zit het hebben we u geïnformeerd. Mag ik nog even de oplossing schetsen die dan besproken is?
Want natuurlijk hebben wij, niet alleen met u maar ook wel met anderen waaronder mevrouw Bozuwa, het
contact onderhouden in de afgelopen jaar. We hebben ook gesproken na de uitkomst met haar: ja, een lijnbus
komt er dus niet, maar er zijn wel andere vormen mogelijk tussen de Drechthopper en een lijnbus waaronder
de buurtbus. Een buurtbusvoorziening is een bus die een vaste lijn rijdt, ook op een vast rooster die anders
betaald wordt en ook met andere chauffeurs rijdt, maar die wel een vaste dienstregeling heeft. Het voorstel
vanuit Qbuzz is om een lijn te ontwikkelen die de Essenhof aandoet en een aantal andere plekken in de stad
aandoet die niet worden aangedaan met een dikke lijnbus, zoals ik hem even ga formuleren. Maar waarvan je
wel weet: dat heeft een maatschappelijk functie en er zijn groepen mensen die daar graag willen instappen of
uitstappen. Die lijn kunnen we gaan exploiteren. En als we dan zien: hé, kijk nou zeg! Er zijn plekken die
worden veel beter bezocht dan gedacht. Dan is Qbuzz een maatschappij die natuurlijk heel goed oplet en zegt:
hé, daar moet een lijnbus heen. Dus daarmee kunnen we het ook zien gebeuren. Als dan bijvoorbeeld de
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Essenhof of een andere plek dermate veel in- en uitstappers heeft dat we zien: ja, je kunt leuk met een
buurtbus gaan rijden maar je moet eigenlijk een echte lijnbus gaan exploiteren. Nou, dan komt daar een
voorstel van Qbuzz, dat weet ik zeker.
De voorzitter: Mevrouw Stolk
De heer Jansen: Mijnheer de voorzitter? Mag ik heel even?
Mevrouw Stolk: Ja, ga maar.
De voorzitter: Mijnheer Jansen.
De heer Jansen: Ik hoorde de heer Van der Linden over de buurtbus. Halte Essenhof komt nu geen bus, dus
daar zou theoretisch een buurtbus mogen. Ik hoor u ook praten over de Winkelgebieden waar nu wel een
buurtbus komt. Bij mijn weten mag daar dus geen buurtbus ingezet worden want die gaat dan ten koste van
een huidige lijn en daar is een wetsartikel over opgenomen dat heet verdringing. Dus die buurtbus mag niet
van de Essenhof naar de winkels gaan rijden.
Mevrouw Stolk: Voorzitter?
De voorzitter: Gaat uw gang mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk: Nou, waar het mij een beetje inzit, we hebben als raad unaniem gezegd: er moet een bus
komen, linksom of rechtsom. Die komt er niet. En dan kijk ik even mijn collega's aan. Wat vinden jullie
daarvan? Een motie die unaniem aangenomen is, ingediend door het CDA, die unaniem gesteund is. Hoe
serieus zijn wij dan, door te zeggen tegen onze inwoners: die bus die komt er niet.
De heer Van der Linden: Mag ik een vraag stellen, want u heeft een vraag gesteld aan uw raad, maar...
Mevrouw Stolk: Ja?
De voorzitter: Gaat uw gang.
De heer Van der Linden: U weet dat niet wij maar de provincie de dienstregelingen betaald. Dus wij kunnen
wensen aangeven, wij kunnen ook zeggen: dit moet gebeuren. Dit moet gebeuren. Punt. En daar zal de
provincie naar luisteren, die heeft er ook naar geluisterd: tjonge, hier moeten we echt wat mee want dit is een
massieve wens. De enige wens waar lang over is gesproken, plus ov 65+ gratis, plus een stukje duurzaamheid.
Dus dit heeft een plek gekregen. En u kunt allemaal vinden: wij zijn teleurgesteld dat het er niet in staat. Dat
ben ik ook. Alleen dat verandert niks aan het gegeven dat de provincie, want wij betalen niet voor de
dienstregeling hè? Tenzij u zegt: ja, wij vinden het zo belangrijk, wij gaan zelf een bus exploiteren. Dat kan
natuurlijk.
Mevrouw Stolk: Maar voorzitter, dat is ook waarom ik ook even de commissie aankijk. Want we hebben gratis
openbaar vervoer, 65+ waar wij een voorstander van zijn, laat ik dat even vooropstellen. En dat moet ook
zeker zijn doorgang geven. Daar geven wij 2 miljoen aan uit. Dus zijn wij bereid als raad om daarvoor in de
buidel te tasten en te zeggen: wij willen een bus bij de Essenhof. En dan kijk ik toch even mijn collega's aan.
De heer Oostenrijk: Voorzitter?
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De voorzitter: Mijnheer Oostenrijk.
De heer Oostenrijk: Ik denk dat het een goede zaak zou zijn als we de wethouder aan zet krijgen om een
scenario aan ons voor te spiegelen van alternatieven, er vanuit gaande dat Qbuzz geen halte of geen bus langs
de Essenhof laat rijden. Maar wat dan de scenario's zijn in middelen en in kosten? Want we kunnen hier
natuurlijk nog een heel theaterspel van blijven houden. We zullen toe moeten kijken naar begaanbare
oplossingen. En ik denk in dat opzicht is het goed dat we daarmee geconfronteerd worden.
Mevrouw Stolk: Voorzitter?
De voorzitter: Mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk: Even aansluitend daarop. Het lijkt me een goed idee wat de heer, ik ben even zijn naam
kwijt... Oostenrijk aangeeft. En misschien dat u ook met een voorstel kan komen om te kijken wat kost het ons
als gemeente om een bus te laten rijden naar de Essenhof. En dan heb ik het er niet over dat die bus gewoon
24 uur per dag daar moet rijden. Maar openingstijden van de Essenhof. En ik heb al een keer aangegeven in
een woordvoering, kijk eens bijvoorbeeld naar lijn 5. Die hoeft alleen maar een lus te maken vanaf het
Leerpark, en dan kunnen wij als raad zeggen: als u met een budget komt, dat kost ons als gemeente zoveel,
dan kunnen wij als raad zeggen: daar zijn we voor of daar zijn wij tegen.
De heer Van der Linden: Een opmerking en een vraag. De buurtbussuggestie die ik u heb aangereikt dat is een
lijnbus, alleen een andere dan de reguliere lijnbus. Want hij mag niet verdringend werken ten opzichte van het
wettelijk geregelde busvervoer. Dus hij gaat geen bestemmingen aandoen die al met een reguliere lijn worden
aangedaan aangereikt. Maar er zijn genoeg plekken in de stad waarvan we weten daar is geen lijndienst, of die
landt niet aan, maar die wil je wel als het even kan bereikbaar maken voor groepen die, bijvoorbeeld ouderen,
die niet zo mobiel zijn. Een buurtbus is ook niet gratis. Die gaat ons naar schatting C30.000-C 40.000 per jaar
kosten. Gehoord hebbend wat uw raad heeft geformuleerd in november "16 denk ik niet dat u daar heel veel
bezwaar tegen heeft als je kijkt naar wat het oplevert, namelijk bereikbaarheid van een aantal plekken in de
stad waaronder de Essenhof. En ik heb zelf de indruk dat we die buurtbus goed kunnen gebruiken als een
middel om A, de plekken bereikbaar te maken, maar ook om te zien of de premissen die we hebben gehad. De
Essenhof of een aantal andere plekken, daar gaan veel mensen in- en uitstappen en dat rechtvaardigt een
echte lijndienst. Nou, als het dat bewijst dan hebben we het jaar daarna, of de jaren daarna, een moment om
te zeggen tegen Qbuzz, of Qbuzz tegen ons: jullie hebben die buurtbus, haal die maar weg want we gaan een
lijndienst uitvoeren. Als, als, als. Dus het buurtbusscenario, dat kost ons enkele tienduizenden euro's per jaar.
En daarnaast blijf je dus ook zitten met bijvoorbeeld de busjes van E-Wheels en je hebt natuurlijk ook nog
steeds de Drechthopper-voorziening, naast dat we zelf dus zodra bekend is hoe de lijnvoering is, een
haltevoorziening gaan plaatsen nabij de ingang van de Essenhof.
De heer Oostenrijk: Voorzitter?
De voorzitter: Mijnheer Oostenrijk.
De heer Oostenrijk: Dan herhaal ik mijn vraag aan de wethouder: is hij bereid om dit beeld aan ons voor te
schotelen? En dat kan breed zijn, of het een buurtbus is of een taxi of een E-Wheels, het maakt mij niet uit.
Geef ons het beeld van de mogelijkheden en de consequenties.
De heer Noldus: Voorzitter?
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De voorzitter: De heer Noldus.
De heer Noldus: Ook vanuit de VVD fractie vinden we de bereikbaarheid van Essenhof zeer belangrijk en willen
wij ook het verzoek van de heer Oostenrijk daar ook in steunen dat we graag zouden zien op welke manier,
welke manieren, op een goede manier bereikbaarheid kan worden geboden nu de lijnbus blijkbaar letterlijk
een halte ver is gebleken. Dus in dat kader zouden wij graag ook de alternatieven en de mogelijke middelen en
impact daarvan terug willen zien.
De voorzitter: Dank u wel mijnheer Noldus, ik denk dat iedereen dat ondersteund aangezien de motie
unaniem was aangenomen. Dus ik wil even in de richting van de portefeuillehouder. Ja, ik zie De heer De Buck.
De heer De Buck: Ja, wij ondersteunen dat ook. Ik zou graag dan ook mee willen nemen de optie, u noemde
net die lijn 5, dat dat kleine lusje er aangemaakt wordt, wat zijn daarvan nou de additionele kosten? Dat vraag
ik me wel af. Wat kost dat nou die busondernemer extra om dat te doen? En ten tweede...
De heer Oostenrijk: Voorzitter, dat zit in mijn vraag besloten.
De heer De Buck: Prima, prima. Nee, maar dat het een van de opties is, uitstekend.
De voorzitter: Mijnheer Van der Linden.
De heer Van der Linden: Kijk, de lijnvoering van een lijndienst passend bij de concessie, dat is geen kwestie van
geld, dat is de kwestie van de aanbieder. Dus als, daar is heel veel over gesproken met de aanbieder, met de
huidige aanbieder. Kijk het punt is, als je, weet ik veel 200 mensen in Sterrenburg hebt die in de spits naar een
station willen, die pakken de bus in de verwachting dat ze in een redelijke logische lijn naar het station gaan.
En als ze opeens zien: hé, we gaan een bocht maken en nog een bocht, en nog een bocht, en dan zijn we
ergens en dan moeten we weer terug, dat kost minuten extra enzovoorts, dat gaat ten koste van de
lijnkwaliteit. Dus dit is geen kwestie van doe er wat geld bij, dit is een kwestie van lijnvoering, altijd in
afstemming met, maar uiteindelijk kiest de exploitant voor de dikke lijn. Het alternatief wat ik u schets, en
daar kan ik u best wat meer tekst op geven als we wat meer inzicht hebben in de mogelijke route. Want er zijn
wel gesprekken over gevoerd al. Is het meest passend bij deze plek is, is die buurtbus die we dus voor een
aanzienlijk deel zelf financieren, waar ook chauffeurs bij zullen moeten worden gezocht. Andere chauffeurs
dan die in de concessie rijden hè, dat weet u. En aan de hand van de ervaringen die we dan op doen, nou
kunnen we constateren: kijk, dit is wel een plek waar heel veel in- en uitstap., instappers en opstappers zijn.
En dan gaat een lijnontwerper weer opnieuw kijken. Dat is het meest realistische alternatief. Veel andere
alternatieven zijn er niet. In de concessie is daarnaast dus wel opgenomen; we hebben een dikke lijndienst, we
hebben een Drechthopper, we hebben een aantal andere vormen van deur tot deurvervoer.
Mevrouw Stolk: Voorzitter?
De voorzitter: Mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk: Ik wil dan heel even nog terugkomen op de Drechthopper. We weten allemaal dat de
Drechthopper, ook daar hebben we nog niet zo lang geleden vragen over gesteld. Die Drechthopper rijdt niet
altijd op tijd. En het is afschuwelijk als je iemand verliest en het is ook nog afschuwelijker als je niet op tijd kan
zijn bij een crematie of een begrafenis. Dat willen we geen een van allen. Nogmaals, vanuit de VSP, het is een
basisvoorziening en ja, ik stel toch voor om te kijken: wat kost het om die lijnbus te laten rijden en met een
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voorstel te komen. En anders zullen wij dit probleem als VSP en waarschijnlijk als D66 dit probleem adopteren,
om te kijken voor een passende oplossing. Maar ik ga er vanuit dat u daar heel hard voor gaat lopen.
De voorzitter: Commissie, ik wil tot een afronding komen. En ik wil eigenlijk, wat de heer Van der Linden
eigenlijk al heeft toegezegd meerdere malen, een keer meer tekst en uitleg geven en een vorm, van ik neem
aan, in een vorm van een presentatie, dat we dan nader misschien wat diepgaander het gesprek aan kunnen
gaan. Om dat nu om 23:15 uur, we hebben het er al heel uitvoerig over gesproken. Dus ik wil wel tot een
afronding komen.
De heer Van der Linden: Ja. Ik denk dat, kijk ik heb u aangeduid wat het ongeveer gaat kosten en wat het
ongeveer inhoudt. Er wordt nog gesproken over lijnvoering. We hebben nog tijd want 1 december is het
moment van overgang van naar een nieuwe exploitant. Daarover zouden we meteen na de vakantie een
prestatie kunnen houden met hoe het in elkaar zit. Dan ga ik er wel vanuit dat het op dit moment het best
passend is, de best passende vorm van lijnvervoer is, want het is wel een vorm van lijnvervoer omdat je een
vaste route rijdt met een vaste dienstregeling, die we op dit moment kunnen bieden waar we zelf overigens
voor het grootste deel dan financieel verantwoordelijk voor zijn. Wij kunnen dus niet, en dat herhaal ik even,
dat is puur technisch, wij kunnen niet zeggen: naast dat Qbuzz een aantal lijndien., dikke lijndiensten
exploiteert gaan we ook nog effe een gemeentelijke lijndienst exploiteren. Nee, dus het meest passend bij uw
vraag is, die buurtbus die een vaste dienstregeling heeft en een vaste route en die ook, waar je op mag
rekenen, wat je dus soms bij de Drechthopper anders hebt, dat hij op vaste momenten voor de deur of voor
de halte plekken staat, de opstapplekken waar het om gaat. En dat kunnen we uitwerken en dat kunnen we
presenteren in, nou meteen na de zomervakantie denk ik.
De voorzitter: Ik denk dat we een harde toezegging hebben voor een presentatie.
De heer Van der Linden: Ja. Waarbij het dan wel goed is denk ik om het zo snel mogelijk na de vakantie te
doen. Dan wil ik er ook vanuit kunnen gaan dat die ordergrootte van bedrag, 30-40.000, daar vinden we denk
ik een oplossing voor binnen de middelen die we hebben, dat dat geen probleem is als we op die manier
voorbereidingen gaan treffen. Want ik wil wel zodra we die prestatie gehad hebben, hebben we nog 3-4
maanden, dat is op zich redelijk. Maar je moet wel bijvoorbeeld vrijwillige chauffeurs kunnen selecteren. Nou,
daar is best even tijd voor nodig. Dus hoe langer we dan wachten, hoe langer een oplossing duurt. Dus als u
zegt: nou, alles horende is dit oplossing die het meest lijkt te passen, dan kunnen we dat nu al in voorbereiding
gaan zetten. Dan krijgt u nog steeds die presentatie in augus.. in september maar dan hebben we al een beetje
voorwerk kunnen doen.
De voorzitter: Kan de commissie zich daarover uitspreken?
Mevrouw Stolk: Voorzitter, ik ben blij met de toezeggingen die de wethouder heeft gedaan. Alleen ik ga het
mee terug nemen naar mijn fractie. Want ik ben nog steeds van mening dat een motie die unaniem
aangenomen is door de raad gewoon terzijde gelegd wordt. En ik wil mezelf vanuit de VSP en als raadslid in de
spiegel kunnen kijken en mezelf serieus willen nemen om te kijken wat wij hier mee gaan doen. Want net wat
ik al zei, dan ga ik als VSP en degenen die mee willen gaan die kunnen meegaan, dit probleem adopteren en
dan zullen wij met voorstellen komen.
De voorzitter: Wethouder Van der Linden die wenst nog even het woord.
De heer Bosuguv: voorzitter, wij ondersteunen de VSP hierbij.
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De heer Bouman: Wij ondersteunen de VSP ook hierbij.
De heer Frantzen: En de SP ook.
De heer Van der Linden: Nou, dat wachten we dan af. Intussen kan ik vast melden dat op 5 juli nog een
informatiebijeenkomst is over de nieuwe concessie in het algemeen. Dus dat gaat over meer dan de Essenhof,
dat gaat ook over de lijnvoering, lijnen die erbij komen, lijnen die veranderen. En dat is op 5 juli van 20.00 tot
22:15 uur en dat is in het onderwijsmuseum Opnieuw hier in onze eigen stad. Als u er prijs op stelt kunnen we
deze uitnodiging even via de griffie laten... Oh, die is verstuurd? Die heeft u al.
Sluiting
De voorzitter: Dank, mijnheer Van der Linden. Ik wil tot een afronding komen. Volgens mij komen we er
vanavond niet uit. Maar goed, u heeft de toezegging dat we na de zomer hier nader bij stilstaan. Dat is
genoteerd en voor vanavond wil ik het hierbij laten. En aan u allen danken. Ik sluit hierbij de vergadering.
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 11 september 2018.
De voorzitter.
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