TRANSCRIPT VAN DE COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING VAN DE GEMEENTE DORDRECHT
d.d. 13 juni 2018

1.

Opening, mededelingen en vaststellen agenda
De voorzitter: Het is 20:00 uur. Hartelijk welkom bij de Commissievergadering Fysiek. Tweede avond van deze
week. En we hebben ook nu weer een meer dan volle agenda. Ik heb me net laten vertellen dat de livestream
nog niet in de lucht is, om het maar zo te zeggen. Maar ik wilde eigenlijk niet erop wachten. Want ik heb
zomaar het vermoeden dat we toch wel weer de hele avond nodig gaan hebben. Met wat minder publiek,
houdt u het misschien ook iets korter. Dan gaan we gelijk. Dat was dan wat mij betreft de opening, ik weet
niet of we er mededelingen zijn vanuit de Commissie. Zo niet, dan kijk ik even naar de vertegenwoordiging van
het College. Zijn er mededelingen? Niet. Dan kom ik bij het punt Vaststellen van de agenda. Oh, excuus, de
heer De Buck.
De heer De Buck: Ja, bij het vaststellen van de agenda.
De voorzitter: Ja, de laatste lettergreep moest nog, maar, gaat uw gang.
De heer De Buck: Prima. Ja, op de agenda staat als agendapunt 4. Het beschikbaar stellen van het
uitvoeringskrediet voor de hoofdinfrastructuur Dordtse Kil IV. Vanuit de fractie van GroenLinks stellen wij voor
om dat vanavond niet te behandelen. Kil IV is nog onder de rechter. Het is nog niet duidelijk welke uitspraak
de rechter zal doen en wat daar voor argumentatie bij meegenomen wordt. Wij zien het als een heel
belangrijke beslissing. Het gaat over 21 'A miljoen euro, gemeenschapsgeld. Wat vergaande consequenties ook
heeft. En wij denken dat het goed is om het te behandelen op het moment dat de informatie beschikbaar is,
inclusief de beoordeling van de rechter. En dat het nu dus voorbarig is om het nu aan de orde te stellen.
De voorzitter: Dank. Ik kijk even rond. Het is wel zo dat u zelf om bespreking hebt verzocht, merk ik even op.
De heer Noldus.
De heer Noldus: Ja, voorzitter, wat onze fractie betreft, gaan we dat stuk wel bespreken vandaag. Een
belangrijk stuk. Belangrijk ook om daar vaart in te maken. Belangrijke ontwikkeling ook voor onze regio en
onze bereikbaarheid. Ook rondom de Dordtse Kil IV en de plannen aldaar. En ook de besluitvorming rondom
de Raad van State is volgens mij ook in het stuk opgenomen. Dat daar inderdaad rekening mee gehouden is.
Dus volgens mij belet ons niets om daar vandaag over te spreken.
De voorzitter: De heer Kleinpaste.
De heer Kleinpaste: Voorzitter, ik sluit me aan bij de heer Noldus. En ik ga er ook maar zo vanuit dat het
College ook best verstandig genoeg is om de uitspraak van de Raad van State zorgvuldig af te wachten, te
bekijken en te beoordelen.
De voorzitter: Ik kijk even rond. De heer De Heer.
De heer De Heer: Ja, van dat laatste gaan wij ook uit. Dat het College wacht met uitvoering tot de uitspraak er
is.
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De voorzitter: Anderen? De heer Bouman zie ik, ja?
De heer Bouman: Ik wil ook graag aansluiten bij mijnheer Noldus in de visie.
De voorzitter: De heer De Vos.
De heer De Vos: D66 sluit zich hier ook bij aan.
De voorzitter: De heer Frantzen.
De heer Frantzen: De SP kan zich vinden in het standpunt van GroenLinks.
De voorzitter: En de heer Oostenrijk, oh, excuus.
De heer Oostenrijk: Voor het CDA mag het ook besproken worden.
De voorzitter: De heer....
De heer...: Geldt ook voor ons, voorzitter.
De voorzitter: En de heer Stolk.
De heer Stolk: Ook.
De voorzitter: Ook. Dan is het zo, dat stukken alleen van de agenda gaan als er een meerderheid van een
aantal fracties wat hierbij aanwezig is, daarmee instemt. Dat zijn er slechts twee. Dat is geen meerderheid. We
gaan het gewoon bespreken. Laat onverlet natuurlijk, dat u natuurlijk aan het einde, bij die besprekingen, dan
richting de Raad, daar dan ook weer iets van zou kunnen vinden. Maar dat laat ik verder aan u. Als er verder
geen opmerkingen bij de agenda zijn, dan stellen we hem verder ongewijzigd vast.
Vragen aan het College
De voorzitter: Dan komen wij bij Vragen aan het College. Ik heb een aantal vragen van het College binnen zien
komen. Twee van de ChristenUnie/SGP en van Gewoon Dordt en één van de VVD. Ik stel voor, dat we die ook
in die volgorde dan even behandelen. Mevrouw Klein, klopt dat? U heeft het woord.
Mevrouw Klein: Ja, dank u wel, voorzitter. Het zijn twee vragen, die ook schriftelijk zijn ingediend. Eerste
vraag, en daar had wethouder Stam het al gisteren even over. Het AD heeft bericht over bomen in het
Wantijpark, dat die gekapt moeten worden. Er is discussie over de noodzaak van de voorgenomen kap van
drie Italiaanse populieren. En hoewel het niet misschien de meest duurzame bomen zijn, is het goed dat er
meer aandacht is voor de parken in Dordrecht. Waaronder het Wantijpark. Vragen die zijn gesteld, zijn: gaat
het College in overleg met Stichting het Wantij, over de vergunning en over de uitkomsten van het
bomenonderzoek? Is het College bereid om de vergunningverlening te heroverwegen en als bomenkap toch
niet noodzakelijk is, deze in te trekken? En zijn voor het College de ontwerpprincipes van Tersteeg, de
ontwerper van destijds van het park, nog steeds uitgangspunt voor het beheer en onderhoud van dit park?
Dat is vraag één.
De voorzitter: Dank u wel. Ik stel voor dat we gewoon de vragen allemaal doen. Als het College..
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Mevrouw Klein: Allemaal?
De voorzitter: ..dat kan handelen, tenminste? Even van alle fracties en dan in één keer de beantwoording.
Mevrouw Klein: Een tweede vraag, dat gaat over het extra geld voor de fiets. NOS heeft bericht, dat het Rijk
veel geld uittrekt voor het sneller aanleggen van fietspaden en het vergroten van fietsenstallingen bij stations.
Er zijn in Dordrecht veel fietsverbindingen te bedenken, die het fietsvervoer aantrekkelijker gaan maken voor
de forensen. Zoals directere fietsverbindingen dwars door de stad, gelardeerd van de nodige fietstunnels, of
over paden, snelfietspaden langs de Laan van de Verenigde Naties en A16. Een nieuwe fietsbrug naar
Papendrecht, om ad random maar wat te noemen. En ook de fietsbrug over de A16 kan met de aanpak van
een fly-over verbeterd worden. Zoals de voorrangssituatie Laan van Londen. Vraag is, aan de wethouder:
welke stappen neemt de wethouder om de uitgestoken hand van het Rijk aan te grijpen? En dan wil ik nog een
nagekomen vraag, die ik alleen mondeling dan heb: gisteren hebben wij het OV-gebeuren besproken. Over de
wens van de vaste lijn naar de Essenhof. Het kan geen vaste lijn zijn, want de collega's van de Provincie
vonden wat anders. Maar toen ik het over het plan vanaf 2019 meer informatie tot mij nam, meende ik het
volgende te moeten constateren: de ouderwetse Interliners, zo zijn ze misschien het meest bekend, buslijn
388 vanuit Utrecht, lijkt bij Papendrecht, in de toekomst vanaf 2019 af te slaan richting Rotterdam Kralingse
Zoom. En dus niet meer naar Dordrecht. Ik mag hopen, dat het College met positievere informatie kan komen
dan over deze. Het is nu nog een rechtstreekse verbinding tussen Dordrecht en Utrecht. Het is gunstig voor de
bereikbaarheid van Dordrecht. Wil de wethouder nagaan wat juist is dat een rechtstreekse buslijn tussen
Dordrecht en Utrecht, lijn 388, gaat vervallen en niet wordt vervangen?
De voorzitter: Fijn, dank. Dan de heer Kleinpaste, als ik goed geïnformeerd ben. U heeft het woord.
De heer Kleinpaste: Dank u wel, voorzitter. Ja, wij hebben een vraag over zwaar verkeer over de Havenstraat.
Omdat onze fractie daarover signalen en verontruste berichten ontvangt. Over aanhoudende hinder die
daardoor veroorzaakt wordt. Het gaat met name over tractoren met zware aanhangers, die in ieder geval niet
de naam langzaam verkeer eer aandoen. Omdat ze met een behoorlijke snelheid over die route denderen. Ik
heb eerst even gekeken van: wat is daar nou van terug te vinden? Mij gewend tot de PvdA, want er zijn in het
verleden door een van de leden van de PvdA ook vragen over gesteld. De antwoorden daarop kon ik zo gauw
in de historie en in RIS niet terugvinden. Vandaar dat ik er toch op deze manier aandacht voor vraag, om een
idee te krijgen van: hoe zit het nou precies met de aanpak van het zwaar verkeer daar? En is daar een
oplossing in te voorzien?
De voorzitter: Dank. En de heer Van der Net, namens de fractie van de VVD.
De heer Van der Net: Volgens bewoners van de Spirea is er ernstige overlast met betrekking tot parkeren en
verkeer bij de Ikra school. Er wordt op de stoep geparkeerd zodat er niemand meer langs kan. De bewoners
hebben aangeven dit al te hebben gemeld bij de politie en de gemeente. De politie verwijst door naar de
gemeente en de gemeente naar de politie. Is het college op de hoogte van de overlast van het verkeer en het
parkeren bij de Spirea? Waarom wordt er niet gehandhaafd na diverse meldingen van de bewoners? Kan het
bestuur van de Ikra worden aangesproken op het parkeergedrag van de ouders?
De voorzitter: Hartelijk dank. Dan hebben we dus bomen in het Wantijpark, fietsen en budgetten van het Rijk,
tractoren in de Havenstraat en de Ikra op het Spirea. En dan vergeet ik nog de Interliner tussen Utrecht en
Dordt. Wie kan ik van het College het woord geven? De heer Sleeking.
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De heer Sleeking: Op de eerste vraag, vier vragen van Klein, kan ik bevestigend antwoorden, voorzitter.
Collega Stam heeft dat gisteren al bevestigd, aan het einde van de Commissie Fysiek.
De voorzitter: Dank dan de heer Van der Linden.
De heer Van der Linden: Ja, op diverse andere vragen. Even kijken: er is een vraag gesteld door mevrouw Klein
over fietsverbindingen. Nou, het klopt. Er is weer extra geld voor de fiets. Dat was ook wel een beetje te
verwachten. Op dit moment vinden in het kader van het Klimaatoverleg op een aantal Tafels discussies plaats
ook over mobiliteit. En ik mag daarbij, namens de VNG, aanzitten. We hebben het gesprek over heel veel
ontwikkelen, die zowel een relatie hebben met binnenstadmobiliteit, als met anders reizen, als met
bijvoorbeeld ook per fiets reizen. En de fiets is een vervoerder in opkomst. Daar hoort ook veel geld bij. Nou is
het zo, dat we in Dordrecht al sinds juni 2014 een Fietsnota hebben met een vrij uitgebreide bijlage. Waarin
ook een aantal projecten zijn opgenomen. Een deel van die projecten is al uitgevoerd, maar er is altijd geld te
kort om alles in één keer te doen. En we hebben ook wel ideeën over wat we nog meer zouden willen.,
Bijvoorbeeld een aantal passages bij de N3. De komende jaren is denk ik, als we een keuze maken, en dat
moet je altijd, vooral de stationsomgeving heel erg van belang. En dan met name, als eerste, de fietsenstalling
aan de zuidzijde van het station. Ook daarvoor hebben we al wel geld gereserveerd. En dan gaat het meestal
zo, dat je zelf een budget ter beschikking stelt, dat dan de Provincie daar ook in meedoet en dat het Rijk daar
ook in meedoet. En de ene keer is er meer en andere keer minder geld. Het is goed nieuws dat er nu meer
geld is. Het is niet zo, dat het zomaar wordt uitgedeeld. Want het zit altijd in co-financiering, en in dit geval
meen ik dat er 40% van het budget maximaal door het Rijk wordt meegefinancierd. We weten één ding zeker:
ook dit geld zal in een enorm snel tempo in beeld zijn bij heel veel verschillende gemeentes, heel veel
verschillende overheden. Niet alleen in de Randstad, maar ook in andere gebieden. Natuurlijk gaan we ons
best doen om, net als andere keren, want we hebben elk jaar ook kleinere bedragen, net als andere keren
hiervoor in beeld te komen. En dan denk ik dat vooral rondom de stationsomgeving veel kansen liggen. Maar
nogmaals, dan moeten wij zelf ook wel nog wat extra bijleggen. Tweede vraag: route 388. Het klopt dat de
oude Interliner-verbinding, zoals u die zelf noemt, die wordt vervangen. In het hele vervoersmodel wat Quibus
hanteert, wordt een aantal lussen gereden. Waarbij wij, bussen die in Dordrecht starten, ook soms de brug
over gaan en dan via een andere route weer binnenkomen. En de route naar Utrecht, dat vergt een overstap
in Sliedrecht. Maar het is wel een soort draaischijf. Dus dat is eigenlijk wel een hele goeie verbinding kan het
worden. Ik kan er wel wat uitgebreider op terugkomen. De Havenstraat. Het klopt dat daar veel zwaar verkeer
over gaat. Dat past ook bij de functie van de weg. Gebiedsontsluiting. Op zich moet dat lukken. Het is wel zo,
dat landbouwverkeer, of althans verkeer dat wordt afgewikkeld met landbouwvoertuigen, dat kunnen we ook
niet helemaal tegengaan. Want ja, er zijn een aantal landbouwers die gaan van de ene kant van het eiland, op
de Hoeksche Waard na, de andere kant of naar achter Papendrecht. En dat mag. Maar soms geldt ook, dat er
aannemers met landbouwvoertuigen rijden. Het is niet verboden, maar we kunnen wel het overleg voeren,
om dat wat zachter te laten rijden. En dan nog de Ikra. Het klopt dat, ik heb het ook in de krant gezien, u heeft
er vragen over gesteld. En af en toe, of het een tsunami is kan ik niet helemaal beoordelen, maar is het wel
heel erg druk. In het verleden is daar diverse malen aandacht voor gevraagd. Er zijn ook handhavingsacties
geweest. De politie heeft ook acties uitgevoerd. Het is niet zo dat het een automatische plek is waar vanzelf
gehandhaafd wordt. U weet dat we beperkte capaciteit hebben in de handhaving. En dat we die inzetten op
een aantal terreinen. We kunnen zeker het overleg nog een keer met de school, om te kijken hoe het loopt.
Het parkeren. En of daar verbeteringen in mogelijk zijn. Nou, daar zou ik dan eerst even mee willen beginnen.
En dan kijken we hoe zich dat verder ontwikkelt. Als u zegt van: ja, eigenlijk vinden we dat er meer
gehandhaafd moet worden. Ja, dat heeft ook met capaciteit en planning van inzet te maken. Tot zover.
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De voorzitter: De heer Van der Net.
De heer Van der Net: Akkoord.
De voorzitter: Dat is dan toegezegd, bij dezen. En dan kijk ik nog even rond of de andere antwoorden nog tot
prangende andere punten hebben geleid. Nou, de heer Van der Net houdt het verder voor gezien. De heer
Kleinpaste.
De heer Kleinpaste: Ja, voorzitter, ik wil niet op alle slakken zout leggen, maar de wethouder koos voor de
formulering we künnen daar overleg over hebben. Ik had liever de formulering gehoord: we gaan daar overleg
over hebben.
De wethouder: Wij gaan daar zeker overleg over hebben.
De voorzitter: Nou, kijk.
De wethouder: U krijgt een terugkoppeling.
De voorzitter: De heer Frantzen.
De heer Frantzen: En als u er dan overleg mee gaat hebben, kunt u dan misschien het schoolbestuur een
beetje stimuleren om hun ouders op een andere manier naar school te laten komen? Zodat het probleem
sowieso wat minder ontstaat.
De voorzitter: Oké.
De wethouder: Ik hoor een pleidooi voor de fiets. Dat onderstreep ik graag. Maar we weten allemaal, er zit
ook een regiofunctie in.
De voorzitter: Maar u bedoelt niet met een trekker, neem ik aan. Goed, dan ronden wij de vragen aan het
College af. Oh, excuus, de heer Jansen.
De heer Jansen: Ja, als we toch met schoolbesturen in gesprek gaan over parkeeroverlast, misschien is het een
goed idee om het wat breder te trekken. Want ik heb een beetje het idee, dat dit eigenlijk bij alle scholen in
woonwijken speelt. In plaats van elke school, een voor een, een keer hier te komen behandelen.
De voorzitter: De wethouder nog behoefte, kort?
De heer Sleeking: Nou, het klopt dat het bij meer scholen speelt. Ik ben vanuit de Verkeersveiligheid ook bij
diverse scholen geweest, afgelopen jaren. Bij sommige lossen ze het zelf goed op, in overleg met ouders. Soms
ook met, door kinderen in te zetten bij het uitdelen van gele of rode kaarten. En het gaat soms zo goed. Soms
is daar wat meer ondersteuning bij nodig. Dus we doen het eigenlijk wel een beetje afhankelijk van de vraag
en de problemen. En ook een beetje op maat, per school verschillend. Ben wel met u eens: we weten niet
alles. En sommige scholen weten ons beter te vinden dan anderen.
De voorzitter: Ik stel voor dat we hier agendapunt Vragen afronden.
STUKKEN TER BESPREKING
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3.

Vaststellen startnotitie Omgevingsvisie (2118024)
De voorzitter: En dan naar agendapunt 3. gaan. Het vaststellen startnotitie bij de Omgevingsvisie. U heeft daar
op 6 juni reeds over gesproken. Maar toen geconcludeerd dat er te weinig tijd was om met elkaar echt van
gedachten te wisselen. En mede naar aanleiding van de inbreng van mevrouw Klein. En daarom staat het nu
weer op de agenda. En misschien is het aardig, of goed, dat mevrouw Klein heel kort even haar verhaal van
toen nog naar voren brengt. Zodat iedereen dat scherp heeft. En dat erna de anderen hun inbreng geven,
waar dat althans aan de orde is. U heeft het woord.
Mevrouw Klein: Dank u wel, voorzitter. Ik vond het eigenlijk vorige week wel helder. De wethouder gaf aan: zo
gaan we het doen. Maar goed, zonder te veel in herhaling te gaan vallen. Ik trek even een vergelijk: vorige
week hebben we de Woonvisie besproken. Daar is aangedrongen op het ophalen van kaders bij de Raad.
Omgevingsvisie is nog omvattender en integraler. Maar ook hier is het in principe gelijk: haal bij de Raad de
kaders op, werk losse ambitieloze thema's -bijvoorbeeld Economie kan heel ambitieloos zijn; Wonen en
Bereikbaarheid- werk die thema's eerst op tot gemeenschappelijke doelen die de Raad vervolgens vaststelt
voor verdere uitwerking van de Visie. Welke keuze gaan we maken in de stad, de komende jaren? Met het oog
op de doelen die we voor de langere termijn hebben gesteld? En wat doen we ook niet? Nou, ik heb vorige
keer aangegeven dat Omgevingsvisie het enige instrument is voor de Raad om kaders te stellen voor de
Fysieke Leefomgeving. En de wet heeft dit ook als verplicht instrument voor de Raad vastgesteld. Ik heb een
metafoor getrokken met de oceaan die oeverloos lijkt, als er niet gewoon doelen worden gesteld waar we
heen gaan. En gisteren hebben we een werkgroep ook gehad. Veel Raadsleden die willen ook naar
Ontwikkeling. Dan trek ik ook even de parallel met wat ik de vorige keer aangaf. In de Startnotitie staat er
eigenlijk dat we gewoon geen nieuw profiel hoeven te hebben. Ik denk dat dit College wel een ander profiel
zou willen aanbrengen. En, wat ik gisteren hoorde, ook mensen uit de Raad. Dus, voorzitter, de nieuwe Raad
die wil graag meegenomen worden in het proces om te komen tot een nieuwe Omgevingsvisie. En de
Startnotitie moet de positie van de Raad nadrukkelijker vormgeven. Eerst doelen laten vaststellen door de
Raad, waarna de Omgevingsvisie kan worden uitgewerkt. En dan naar de burgers, via duidelijk
gecommuniceerde inspraak. En niet via achterkamertjes. Dus dat is eigenlijk het verzoek aan de wethouder. En
nog even ter informatie: ik kreeg ook van Zuid-Holland, is ook met een visie bezig, en ook die formuleert in dit
geval meteen aan het begin eigenlijk zes ambities voor de nieuwe visie, voor het nieuwe beleid. En dat is
eigenlijk de kant waar ik denk dat we als Dordrecht, als gemeenteraad, ook naartoe willen. En waarvan ik
dacht dat de wethouder de vorige keer aangaf: zo gaan we het doen.
De voorzitter: Ja, dank. Ik was er vorige keer niet bij. Dus het staat weer op de agenda. Dus ik neem eigenlijk
gemakshalve aan, dat u vorige keer besloten hebt om het op deze manier te bespreken. Tenzij u allemaal zegt:
nou nee, dat was netjes geconcludeerd aan het einde en daar houden we het bij. Dan zijn we snel klaar. Ik kijk
even rond. Zijn er mensen die naar aanleiding hiervan, of naar aanleiding van mijn opmerking, een opmerking
willen maken? De heer Kleinpaste.
De heer Kleinpaste: Nou, niet zozeer naar aanleiding van uw opmerking. Nee, ik wil wel aansluiten bij wat
mevrouw Klein ook aangeeft. Ik vind het gewoon heel belangrijk, omdat dit een bijzonder cruciaal instrument
is in de toekomstige gemeentepolitiek. Dat het stellen van kaders heel goed vanuit de Raad gebeurt, maar dat
daarin ook heel erg goed geborgd wordt hoe je informatie ophaalt bij de inwoners van deze stad. En hoe je
daar een creatieve vorm voor vindt om zo veel mogelijk mensen aan de voorkant van dit soort processen mee
te nemen in de zaken die er gaan veranderen. Het is uiteindelijk een heel erg organisch document wat er
ontstaat. En dat biedt allerlei kansen om aan de voorkant ook inspraak en invloed van burgers heel goed te
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regelen. Dus borg dat, zelfs al in de Startnotitie. Zorg dat daar voldoende aandacht voor is, want ik ben er nog
niet zo heel lang, maar het gebeurt toch relatief vaak dat we insprekers hebben die in ieder geval zeggen: we
voelen ons niet gehoord. We zijn niet gehoord. We hebben onvoldoende invloed gehad op dat wat er met de
omgeving staat te gebeuren. Dus dat zijn elementen waarvan ik denk: dat moet je vanaf de start, vanaf stap
één, heel erg nadrukkelijk mee gaan nemen. Zoals ik ook echt vindt, en dat kwam gisteren in die workshop ook
wel aan bod, datje soms ook scherpe keuzes moeten durven maken in de weg dieje wilt gaan als stad. En
daar waar je zeg maar, je stip op de horizon zet. Dus dat wat je als toekomstvisie hebt. En daarin zou kunnen
meewegen, dat je ook zorgt voor expertmeetings en invloed van mensen die echt kijk hebben op hoe een
samenleving, woonomgeving, hoe een land zich op de langere termijn ontwikkelt. Omdat we in dit gezelschap
waarschijnlijk nog wel eens de neiging hebben om toch wat in de waan van de dag te leven.
De voorzitter: Dank u. Ik zie verder... Ja, de heer Oostenrijk. U heeft het woord.
De heer Oostenrijk: Voorzitter, ik ben wat milder gestemd dan mevrouw Klein en de heer Kleinpaste. En dat
komt voort vanuit, inderdaad mijn gevoel wat ik overgehouden heb uit de workshop van gisteravond. Ik ben
daar dus ook niet zo benauwd voor, dat we de zaken niet goed kunnen gaan regelen aan de voorkant.
Natuurlijk ben ik het eens over een goede communicatie. Maar we zitten nu nog in de fase, dat we zelf onze
weg nog moeten weten. En dat zal denk ik in de komende maanden wat uitkristalliseren. Wat er dan
momenten zullen zijn om goed te communiceren, die deel ik allemaal. Maar ik, het gaat mij nu even te ver, om
heel veel piketpaaltjes te slaan. Laten we eerst maar eens aan het werk gaan. Laten we initiatieven gaan
uitbouwen en vervolgens dat gaan delen met de burgers.
De voorzitter: Dank u. Dan is denk ik het woord aan de wethouder.
De heer Sleeking: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja we hebben inderdaad gisteren met een vertegenwoordiging
van de Raad, en volgens mij zo'n beetje alle partijen in ieder geval, hebben we een eerste vingeroefening
gedaan met hoe we die Omgevingsvisie, hoe we dat traject gaan aanpakken. En we hebben dat gedaan, heel
erg, met een, op een gebiedsgerichte aanpak. En hebben we gekeken met een oog voor de omgeving. Waar
een aantal kernkwaliteiten in benoemd zijn. En dan eens te kijken met elkaar van: wat zijn dan de prioriteiten
die er vanuit de Raad komen? Dat was goed om te constateren, dat we merkten dat eigenlijk iedereen
inderdaad in dezelfde modus staat van: we willen vooral ontwikkelgericht, in de groei van de stad, in die lijn
aan de slag met die Omgevingsvisie. Dus dat was mooi. We hebben daar een mooi fundament liggen. En wat
wordt aangegeven van: in hoeverre worden daar ook hele duidelijke visiepunten meegenomen? En wat de
input van de stad is? Ja, dat zit in het proces wel. Dat staat ook wel in de Startnotitie, dat we het zo gaan doen.
We gaan dus eerst die interne fase eigenlijk doen. Wat we dus gisteren met de Raad hebben gedaan, dat gaan
we nu nog een stap verder brengen. Dan komen we in september met de eerste samenvatting en resultaten
daarvan. En daar zullen we ook de input die we vorig jaar hebben opgehaald uit de stad, met het Nieuwe
Dordtse Peil, waar we ook hebben gevraagd van: kijkt u eens met zijn allen -alle partners in de stad, alle
mensen in de stad- hoe vindt u dus dat nou? Hoe vindt u nou de prioriteiten in de stad? Dus dat is eigenlijk al
een beetje wat u -mevrouw Klein-Hendriks, zeg ik het goed toch?- wat u zegt van: haal nou ook uit die stad op,
wat daar nou de ambities en de visies zijn. Dus die zullen we nog een keer terug halen, wat daar de
belangrijkste conclusies in het proces waren. Die verwerken we dan ook in hetgeen wat we dan bij u terug
leggen, bij de Raad. Om dan vervolgens met elkaar, en dat staat ook in de Startnotitie, de tweede fase in te
gaan. En dat is met die eerste Gebiedsuitwerking die we dan met elkaar gemaakt hebben, om die dan nog
weer een keer te toetsen met de stad. En verder aan te scherpen. Dus volgens mij, met deze uitleg erbij, en de
Startnotitie die er nu ligt, waar die elementen er gewoon zitten, hebben we volgens mij precies het proces wat
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ik hier hoor, terugkomen als verzoek in de Commissie. En denk ik dat we hem zo wel zouden kunnen gaan
invliegen.
De voorzitter: Dank. Ik kijk even rond of daar veel steun voor is. Mevrouw Klein-Hendriks, u heeft het woord.
Mevrouw Klein-Hendriks: Bedoelt u dan toch een soort tussenstap die er, die ik nu niet lees, namelijk eerst
terug komen op wat eerder in een interne fase heeft plaatsgevonden, laat maar zeggen? Met een
samenvatting, of resultaten daarvan, in september? En vervolgens gewoon daar nog terug Gebiedsuitwerking
nog een keer toetsen? Dat heb ik u horen vertellen, laat ik maar zeggen. Dus eerst nog even de doelen, of
ambities, of hoe die uit de stad naar voren komen, daar een samenvatting van geven. En dan de
Gebiedsuitwerkingen toetsen.
De voorzitter: De wethouder.
De heer Sleeking: Ja, correct. In die zin, dat we nu beogen om dat in september te doen. En dat we dan, dat
lijkt me dan zinvol, om dat dan in een keer aan u te presenteren. Omdat we dan, die vingeroefening met de
Gebiedsindeling hebben gedaan. En daar kunnen we dan nog eens een keer erbij leggen wat er uit Nieuw
Dordts Peil is opgehaald. En dan kunnen we volgens mij daar een hele integrale discussie over hebben. En als
we daar dan zeggen: er kunnen dan ook wel vanzelf weer aandachtspunten uitkomen. En zeggen van ja: als ik
dan kijk wat er uit het Nieuw Dordts Peil is opgehaald, of waar de ambities liggen, zie ik dat dan voldoende
terug in die eerste Gebiedsindeling? En de prioriteiten die daarin zijn aangebracht? Dan kunnen we daar ook
met elkaar het debat over voeren. En dan komen met een eindconclusie, en die leggen we dan nog weer eens
voor aan de stad.
De voorzitter: Helder. Als er verder geen opmerkingen zijn, dan is mijn vraag wat u verder met dit stuk wil. Ik
vermoed zomaar, dat dat dan als hamerstuk naar de Raad kan. Ik zie geen commentaar daarop. Dan is dat bij
dezen besloten. En ronden wij agendapunt 3. af.
4.

Vaststellen bestemmingsplan 8e herziening Dubbeldam, locatie Vissersdijk-West (2176351)
De voorzitter: En gaan wij naar agendapunt 4. En dat is het Vaststellen bestemmingsplan 8e herziening
Dubbeldam, locatie Vissersdijk. En op 6 juni heeft u daar een Sprekersplein over gehad en vanavond is de
inhoudelijke bespreking. Het College biedt u aan om nog een korte presentatie met een paar plaatjes te geven.
Dus als u dat wilt, dan kan dat nu. Maar mijn verzoek is wel, om dat echt kort te houden. Omdat we echt een
razend volle agenda hebben. Dan, ik zie in ieder geval niemand bezwaar maken, dus dan stel ik voor dat Auk
van den Berg, als ik het goed heb begrepen, die presentatie geeft.
De heer Van den Berg: Ik zal even snel toelichten hoe de gemeente en Dudok gezamenlijk tot het Bouwplan
Vissersdijk-West zijn gekomen. Hier ziet u de, het huidige bestemmingsplan, links En het bestemmingsplan
zoals dat ter inzage heeft gelegen. Het huidige bestemmingsplan is eigenlijk een globaal plan. De eerste versie
daarvan stamt al uit 2005. Waarin eigenlijk in het gehele gebied maximaal 10 woningen zouden mogen
worden gebouwd. Het nieuwe bestemmingsplan is een gedetailleerd bestemmingsplan, gemaakt op een
specifiek plan. Waarbij alleen binnen de bouwvlakken, in het gele gebied, mag worden gebouwd. En u ziet ook
andere bestemmingen, als verkeer en tuinen, zijn hierin strak gedefinieerd. Nou, dat is natuurlijk nogal een
verschil. Dudok, de ontwikkelaar, kwam in eerste instantie met dit plan naar ons toe. Een plan met wel 20
woningen op een deel van het gebied. Daarvan hebben we als gemeente gezegd: daar kunnen we niet mee
akkoord gaan. Maar, het argument van de ontwikkelaar was: op deze locatie, in de Corridor, is het niet
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mogelijk om maar tien woningen te realiseren. Want dan krijg je woningen met kavels van 800 a 1000 m2,
vergelijkbaar met de Oudendijk-locatie. Die krijgen we op deze locatie niet verkocht. Dat vonden wij een
begrijpelijk verhaal. Als je kijkt in de omgeving, waar woningen op veel kleinere kavels eigenlijk zijn neergezet,
met een slechte ontsluiting via de Vissersdijk. Dat vonden wij een aannemelijk verhaal, dus daarom zijn we
gaan zoeken. We vonden Visserstuin, wat u hier ziet, geen goede dichtheid voor het gebied. Omdat het toch
nog een aantrekkelijk groengebied aan de Noordendijk ook is. Met zicht vanaf de dijken op het gebied. Dus we
zijn gezamenlijk gaan zoeken naar: wat is de juiste dichtheid? We hebben verschillende modellen onderzocht.
Waarbij we uiteindelijk zijn uitgekomen op een plan met 22 woningen in totaal. Zoals u hier ziet, hebben we
ook onderzocht of de ontsluiting ook via Klein Kruithof zou moeten komen. Dat had in eerste instantie de
voorkeur. Totdat een groep bewoners van Klein Kruithof aangaf, dat niet te willen. Toen ook de
Veiligheidsregio aangaf dat het niet noodzakelijk was, zijn we uiteindelijk op dit model uitgekomen. En dat is
dit plan geworden, waar het bestemmingsplan op is gebaseerd. Belangrijke uitgangspunten waren eigenlijk
het vrije zicht vanaf de Noordendijk en de Vissersdijk. Het gebied daarin behouden. Voldoende ruimte tussen
de woningen. Dat er nog steeds een groen en luchtig beeld behouden blijft. En dat de voortuinen diep genoeg
zijn en groen ingericht worden. Zodat eigenlijk het karakter van het gebied behouden blijft. Nou zit het dan uit
vanuit omgeving? Hier ziet u de huidige situatie. Hier met het plan erin. Hier ziet u ook dat u tussen de
woningen door kunt kijken, het gebied in. Met groene voortuinen ook. Andere positie, vanaf de Noordendijk.
Waar u hier kunt zien dat u vanaf de Noordendijk helemaal door kunt kijken naar de Vissersdijk. Dit is de
Vissersdijk, de nieuwe toegang tot de buurt. Hier ziet u de groene voortuinen. De nieuwe ontsluiting, een ruim
opgezette kruising. Met verdrijvingsvlakken als waarschuwing. En een andere positie vanaf de Vissersdijk.
Tijdens het Sprekersplein was er even wat onduidelijkheid over de exacte waterberging. Hier ziet u in
donkerblauw aangegeven het oppervlak dat aan de waterbergingscapaciteit wordt toegevoegd. Dat is 360 m2.
En dat voldoet aan de eisen van het Waterschap. Er was ook wat onduidelijkheid over containeropstelplaatsen
voor de afvalinzameling. Die worden in het gebied, op een drietal plekken gerealiseerd. Waarbij de ontsluiting
van het nieuwe gebied is berekend op het keren van de vuilniswagen in het gebied zelf. Dus er is geen sprake
van containeropstelplaatsen op de dijk. En tot slot, werd er vorige week ook nog door een inspreker gemeld,
dat de kruising met Klein Kruithof en de dijk niet wordt aangepast. Dat klopt. Wat er wel in het gebied
gebeurt, dat hier de weg en Klein Kruithof wordt verbreed met één meter. Zodat, wat u hier ziet, de rijcurve
van een brandweerwagen, dat die deze bocht kan maken zonder dat hij tegen geparkeerde auto's op botst.
Tot zover mijn toelichting.
De voorzitter: Hartelijk dank. Dan kijk ik even rond of iemand hierover het woord wil voeren. De heer Soy.
De heer Sov: Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst dank voor de heldere presentatie. De presentatie neemt
eigenlijk heel wat vragen uit mijn woordvoering weg. Dus dat is ook wel goed. Dus ik moet even kijken welke
vragen ik, al uitsprekende, toch moet wegstrepen. Voorzitter, het College stelt voor om het bestemmingsplan
te wijzigen, om woningbouw mogelijk te maken op dit eiland, tussen Vissersdijk, Karwei en de Noordendijk.
Het bestemmingsplan biedt ruimte aan 10 extra woningen. De projectontwikkelaar heeft een plan
gepresenteerd voor 22 woningen. Dat was eerst nog meer. Waarvan er vier ter vervanging van oude woningen
en opstallen, die ruimte gaan maken voor nieuwbouw. We hebben de insprekers van vorige week gehoord en
we begrijpen de zorgen. We hebben ook de projectontwikkelaar gehoord en die heeft ons uitgelegd dat deze
woningen beter in dit gebied passen dan 10 grotere, duurdere woningen. Dat hebben we net ook in de
presentatie gehoord. Wij zijn als fractie van Beter Voor Dordt op bezoek geweest bij de bewoners in de
omgeving, en het gebied met deze groep bewoners bewandeld. Voorzitter, dit plan past binnen de ambitie
van de coalitie, om woningen te creëren op het Eiland van Dordrecht. Dit is slechts een klein plan. Maar goed,
alle druppels helpen. Wat betreft de inbreng van de projectontwikkelaar: wij geven de projectontwikkelaar
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gelijk, als we het gebied in zijn totaliteit bekijken. Wat betreft de grondpercelen van de woningen in de
omgeving. Dan passen die hele grote woningen, met heel veel percelen passen niet in dat gebied. Dus wij gaan
mee in dat verhaal om de kavels efficiënter te gebruiken. En daardoor ook meer woningen daar te realiseren.
Wel geven we een aantal zorgpunten mee, waarvan we vinden dat die rekening mee gehouden dient te
worden bij de uitvoering van dit plan. We hebben zojuist gezien dat de eerste woningen, aan de kant van de
Vissersdijk en aan de kant van de Noordendijk, die komen wel erg dicht bij de bestaande woningen. De
bewoner aan de Noordendijk sprak zelfs over een afstand van tweeënhalf meter vanaf zijn erf. Dat is wel erg
krap. Hiermee wordt vanuit zijn woning ook de zichtlijn weggehaald, die juist in het plan is benoemd. Maar
tegelijkertijd, in de presentatie zag ik, dat er eigenlijk nog een woning gepland was. Dus wat betreft die woning
en die inspreker, is het huidige plan eigenlijk nog iets verbeterd ten opzichte van het oude plan. Maar toch
misschien even het verzoek van: kan daar nog op ingezoomd worden? Dat we de insprekers op dat punt toch
gerust kunnen stellen? De bewoners hebben hun bezorgdheid over de waterafvoer. En er is mij ook via de mail
het een en ander aangeleverd. Een van de bewoners die heeft een WOB-verzoek gedaan, waarin in één van de
mailwisselingen wordt gesproken over dat de waterberging helemaal nog niet was getoetst. Maar nu, uit de
presentatie blijkt dat dat wel het geval is. Toch even voor de duidelijkheid ook richting de bewoners, vanuit
het College, hopelijk een geruststellende opmerking dat dit echt is getoetst. Dat ze ook, dat is tegelijkertijd
een vraag. De maximale bouwhoogte, 11 m nokhoogte. Waarbij de bovenste etage een zadeldak krijgt. Eén
van de bewoners die maakt zich zorgen van: ja, dat is nu in het plan opgenomen, maar dat is niet expliciet
benoemd. Dus de nokhoogte 11 m, dat kan er ook toe leiden dat iemand later denkt: ik haal dat zadeldak weg
en ik maak er een plat dak van. Waardoor je een kubuswoning krijgt. Ik weet niet of dat überhaupt mogelijk is,
maar een van de bewoners die maakt zich daar wel zorgen over. En die vraagt of het niet verstandig is, om ook
een maximale, hoe noem je dat, een maximale goothoogte op te nemen in het plan. Om te voorkomen dat de
goot wordt verhoogd naar een plat dak. Er zijn zorgen geuit over het bouwverkeer dat over de Vissersdijk het
terrein moet bereiken. Een van de bewoners, die ik vanavond hier ook heb gezien volgens mij, die heeft zelfs
een rekensom gemaakt hoeveel vrachtwagens er over de dijk moeten rijden, alleen al om de grond te
verhogen. Want er moet heel wat grond gestort worden om de vervuilde grond daar, ondergrond overheen te
gooien, om de grond te verhogen. En er moeten bouwen, of beginnen. Dus dat zijn heel wat
bouwverkeerbewegingen over de Vissersdijk, waarvan we weten dat de Vissersdijk in het verleden wel het een
en ander te lijden heeft gehad. De Vissersdijk die is destijds versterkt. Dus de vraag: wordt daar voldoende
rekening mee gehouden? Kan de Vissersdijk die belasting aan? Zo niet, is het College dan bereid om te kijken
naar een andere oplossingsrichting? Er is gesproken over eventueel het bouwverkeer wellicht over het terrein
van Karwei en over dat slootje, om het via die kant te benaderen. Maar goed, dat is wel een grond van een
private partij. Maar kunt u dit soort opmerkingen meenemen in de uitvoering van het plan?
De voorzitter: Ik maak wel even de opmerking, dat heel veel van dat soort opmerkingen wel een heel
technisch karakter hebben. Maar goed, u bent door uw woordvoering heen? Of niet?
De heer Soy: Ik ben door mijn woordvoering heen. Maar misschien dat de wethouder ze toch kan..
De voorzitter: Ja, misschien dat hij dat wil. Maar ik merk het toch even op. Zijn er anderen die hier het woord
over willen voeren? Ja, de heer Bouman.
De heer Bouman: Voorzitter, net als meneer Soy, heb ook ik contact gehad met een van de insprekers van
vorige week. Om me nader op de hoogte te stellen wat de mogelijkheden zijn om het plan eventueel te
verbeteren. Er zijn in de ogen van de insprekers, zijn er risico's, zowel voor de verkeersveiligheid, als voor de
bereikbaarheid der hulpdiensten. Daarom was er ook eerder een plan om eenrichtingsverkeer in te stellen.
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Dat plan dat heeft het blijkbaar niet gehaald. Een ander probleem is, dat de verwachting is dat de verharding
zal worden verhoogd tot 180%. Ik weet niet goed hoe ik me dat moet voorstellen, maar er is nauwelijks
voldoende mogelijkheid voor voldoende waterafvoer. Als de afloop van het water 10 cm zich bevindt boven
het water, dan komt dat binnen de kortste keren onder water te staan. Dus er is een levensgroot risico op
wateroverlast, stel ik me zo voor. Ik wou dat graag nader beantwoord hebben door de wethouder.
De voorzitter: Dank u. De heer Kleinpaste.
De heer Kleinpaste: Ja, dank u wel, voorzitter. In zekere zin sluit ik aan bij de heer Bouman. Ik zag het in de
presentatie ook even terug. Een van de onderwerpen die bij het inspreken aan bod kwam, was de oude
constructie, zeg maar, met een U-vormige weg. Waarbij je de twee plangebieden als het ware verbindt. En dat
vond ik eigenlijk wel een hele sympathieke oplossing. Volgens mij ook beter voor de ontsluiting. En ik begrijp
eigenlijk uit de presentatie dat het niet doorgegaan is vanwege bezwaren van een aantal bewoners. Maar ik
zou toch willen vragen: zijn er nou verkeerskundige overwegingen om te kijken of dat toch niet een betere
ontsluiting in dat hele gebied gaat opleveren dan er nu lijkt te gebeuren? Er is ook zorg uitgesproken, vorige
week, over het bouwverkeer en het over het mogelijk ontstaan van schade aan huizen aan de Vissersdijk. Ja, ik
zou eigenlijk willen adviseren, en wellicht gebeurt dat ook, van: zorg voor een goede nulmeting. Bekijk daarna
hoe de situatie na de hele planfase is geweest en of daadwerkelijk schade opgetreden is. Ik zou hier in deze
regio geen klein Groningen willen. Dus probeer daar zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan. Voor het overige,
naar het plan zelf: ja, ik vind het een adequaat plan, wat aan allerlei criteria en doelen voldoet, die we als
gemeente stellen. Dun en duur bouwen, uitbreiding van het woningaanbod. Ik stel mijzelf maar zo voor, dat
ook Klein Kruithof ooit als zo'n plan begonnen is. Dat mensen reuze blij waren dat ze daar konden gaan
wonen. En dat geldt nu, in dit plangebied, waarschijnlijk evenzeer. Ik denk dat het zorgvuldig wordt ingepast.
Ik sluit me ook aan bij de opmerking van "wellicht kan het bouwverkeer ook via het terrein vlakbij Karwei
plaatsvinden". Hoewel ik ook heb nagevraagd en daar ook wat haken en ogen aan zaten. Maar misschien is dat
een overweging, om daarmee de dijk echt te ontlasten. Het plan als zodanig vinden wij een prima plan.
De voorzitter: Dank u. De heer Jansen.
De heer Jansen: Ja, voorzitter, dank u wel. Vorige week hebben we hier bewoners, verontruste bewoners
gehad. En hun angst is begrijpelijk. Spitsen zich wat ons betreft toe op vier punten. De hoogte van de
woningen en eventueel vergunningsvrij te bouwen objecten achter de woningen, dus op eigen terrein.
Parkeer- en verkeersoverlast. Busverkeer, verzakkingen door heien in plaats van boren. Bouwverkeer! Dank je
wel voor de typefout. Autocorrect. Busverkeer, geen busverkeer, bouwverkeer! Excuus. Ook hebben wij
begrepen, dat er oorspronkelijk 10 woningen gepland waren. Dat dit later verdubbeld is. De bewoners hebben
het gevoel dit door de strot gedaan te krijgen. En krijgen dan ook een wrange smaak in de mond van de
inspraakmogelijkheid, als huizen al voor de besluitvorming te koop worden aangeboden. Het valt ons op dat
dit laatste een beetje een terugkerend fenomeen lijkt te worden. Bij alle bouwplannen die wij de laatste tijd
hier gepresenteerd krijgen. Wij willen de wethouder dan ook verzoeken hiermee rekening mee te houden.
Bewoners bij nieuwe bouwplannen zoveel mogelijk reeds in de planfase erbij te betrekken. Want dit levert in
wijken toch meer draagvlak op. En uiteindelijk kortere Besprekerspleinen. Voor wat betreft de Vissersdijk
zouden wij graag zien dat er overleg met de bewoners gezocht wordt, naar mogelijkheden de overlast van
bouwverkeer tot een minimum te beperken. Dat er serieus gekeken wordt naar boren als alternatief voor
heien. En dat de nieuwe woningen voorzien worden van ruim voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.
Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel, de heer Noldus.
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De heer Noldus: Ja, voorzitter, dank u wel. Voor ons ligt een mooi en volwassen plan voor deze locatie. Dat
past in de ambitie van de stad en wat ons betreft in de mogelijkheden van de wijk en de locatie. En hoewel er
een toename in het aantal objecten is, ten opzichte van het geldende bestemmingsplan, zijn wij van mening
dat er sprake is van een passende invulling voor het gebied waar we over spreken. Dit onder andere door het
slopen van diverse andere woningen en panden. Zodat er ook sprake is van, sloop van en verwijderen van
woningen. In het huidige plan wordt weliswaar de hoogte verhoogd, tot 11 m. Maar tegelijkertijd wordt er ook
gesproken over het toevoegen van een nokdak. In plaats van de mogelijkheid tot een 10 m hoog, vierkant
object in de buitenruimte. Deze stijl van bebouwing spreekt dan ook zeker tot onze voorkeur.
Aandachtspunten zijn er echter ook voor de VVD-fractie. Door diverse bewoners, het meeste is al genoemd, is
er vooral gesproken over overlast rondom heiwerkzaamheden en bouwverkeer. Die er voor onze fractie toch
ook wel bovenuit sprongen. En hiervoor vragen wij het College om bij de vervolgwerkzaamheden en de
afspraken met de projectontwikkelaar, een plan te maken om risicomitigerende maatregelen te nemen voor
vooral deze onderdelen van het plan. Denk hierbij aan ook reductie van het trillen, door het werken met
verschillende technieken. Maar ook het uitvoeren van metingen, zowel een nulmeting, als eventueel metingen
tijdens de werkzaamheden. Daarnaast willen we ook aandacht vragen voor de hoogte van de daken. Die
opgehoogd wordt tot maximaal 11 m, waarbij sprake is van een nok, puntdak. Waarbij dit alleen geldt, zoals
ook door een spreker is gemeld, voor een derde bouwlaag. Dat er ook voor objecten die bestaan uit twee
bouwlagen, daar graag wel een beperking in zouden zien. Dat niet een pand met twee bouwlagen ook tot 11
m kan zijn, maar dan met een plat dak. Daarnaast, ook bij ons, geluiden binnengekomen over het fijne proces
met de ontwikkelaar. Er is ook schriftelijk contact over geweest. Dat er met de ontwikkelaar en de buurt fijn
samen is gewerkt. En graag zouden wij deze geluiden ook horen over de samenwerking met de gemeente.
Helaas lijkt van die rol wat minder sprake. En is er ook melding in het stuk dat een aantal reacties niet direct
ook op een goede manier is verwerkt, door de gemeente. Waardoor ook de reactie over de streeftermijn heen
is gegaan. En daarbij stellen we toch onze vraagtekens. En daar zouden we ook graag aandacht voor willen.
Dat zeker de communicatie richting betrokken bewoners, dat dat toch echt extra aandacht vraagt. En ook als
er gesproken wordt over "reactie binnen acht weken", dat de reactie ook echt binnen acht weken zal komen.
Met het delen van ons zorgpunten zien we dus wel positief tegen het plan aan. Waarbij wij dan ook onze steun
zullen verlenen. Dank u wel, voorzitter.
De voorzitter: Dank. Ik wil u allemaal het woord geven, maar tot nu toe hoor ik vooral heel veel zelfde zorgen
en aandachtspunten. Dus ik wil u het woord geven als u vooral nieuwe dingen naar voren brengt. En anders
zou ik naar de wethouder willen gaan. De heer Bosuguy.
De heer Bosuguv: Nou, ik wilde alleen even zeggen dat ik meega met de woordvoeringen van de heer Noldus
en de heer Soy.
De voorzitter: Kijk. Dat is fantastisch. De heer De Buck.
De heer De Buck: Ik zal het kort houden. Ik wil graag meegaan met de woordvoering van de heer Kleinpaste.
Ontsluiting is denk ik de belangrijkste punt. En met name ook omdat vanuit de wijk Stadspolders heel veel
fietsers langs de Vissersdijk naar middelbaar onderwijs gaan. Heel veel jongeren, smal dijkje, gevaarlijke
situatie. In dit plan komen er straks twee wegen die vanuit Klein Kruithof en vanuit Vissersdijk op de
Vissersdijk komen. Ik denk dat het best gevaarlijke situaties op gaat leveren. Mijn pleidooi zou zijn, van: kijk als
eerste naar mogelijkheid van ontsluiting via het terrein van de Karwei. Dat zou denk ik voor de veiligheid veel
beter zijn. En zo niet, om het allemaal via Kleine Kruithof te leiden. Dat lijkt me een betere optie dan een
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nieuwe aansluiting voor dit afzonderlijke wijkje te maken. En mijn vraag is eigenlijk: of het College die twee
mogelijkheden ook voldoende onderzocht heeft.
De voorzitter: Dank. De heer Frantzen en dan mevrouw Klein.
De heer Frantzen: De SP heeft vorige keer goed geluisterd naar de bezwaren van de omgeving. En naar ons
idee zou je een beetje moeten geven en nemen. Dus je haalt een paar percelen van het -ik wil niet terug gaan
naar de oorspronkelijke 10- maar we halen er wat af. En dat vervangen we voor waterberging. En zo komen
we beide partijen tegemoet. Misschien moet het iets dichter gepropt worden dan dat nu de planning is. En dat
is wat ik erover wil zeggen.
De voorzitter: Dank.
De heer Kleinpaste: Mag ik de heer Frantzen een vraag stellen?
De voorzitter: Ja, zeker. De heer Kleinpaste.
De heer Kleinpaste: Ik ben benieuwd hoe hij dan de goedkeuring die vanuit het Waterschap aan de huidige
situatie, aan de situatie die ontstaat, duidt.
De voorzitter: De heer Frantzen, even via de voorzitter.
De heer Frantzen: Dank u wel, mijnheer de voorzitter. De huidige prognoses aangaande regenval en
wateroverlast worden alleen maar dringender en stijgen alleen maar. Dus het lijkt mij helemaal niet verkeerd
om een iets grotere waterberging te maken, met het oog op de toekomst. En dat is dan de reden waar ik
voorbij ga aan de net goedkeuring van het Waterschap. Ik denk dat een extra waterberging heden ten dage
sowieso nergens een verkeerd idee is.
De voorzitter: Dat is helder. Mevrouw Klein-Hendriks.
Mevrouw Klein-Hendriks: Dank u wel. De zorgen over de verkeerssituatie en de verkeersveiligheid die zijn ook
gehoord van de kant van de insprekers. Er is ook gewezen op plannen in de toekomst, om het oude
politiegebouw, ook daar woningen te bouwen. En de gemeente heeft op technische vragen van de
Christenunie en de SGP aangegeven dat er bij nieuwbouw met verhoogde kruisingen wordt gewerkt. Om de
attentiewaarde te verhogen. Ik sluit op het punten van de ambitie qua meer woningen aan bij wat eerder
insprekers hebben gezegd. Ook de twijfel ten aanzien van de dood lopen van de situatie. Maar, aan de andere
kant, er worden zag ik net, aanpassingen bij Klein Kruithof gedaan. Om het daar veilig te houden. En tot slot
toch wel: insprekers vreesden toch ook voor het verder dichtbouwen. Dichtbouwen van het perceel door het
vergunningvrij bouwen. Iets wat we eigenlijk niet kunnen controleren met elkaar. Er waren van de kant van de
insprekers wel gedachten hoe dat wel zou kunnen worden ingesnoerd. Het is belangrijk dat we droge voeten
houden. Ook daar aan de Vissersdijk. Ik heb begrepen, inderdaad, ook de beantwoording van technische
vragen, dat er de sloot wordt verbreed en een nieuwe sloot wordt gegraven. En in zo verre in compensatie van
de verharding van oppervlakte zou worden voorzien. En de vraag is dan, het blijft ook wel een beetje hangen,
toch wel: hoe zit dat met mogelijk vergunningvrij bouwen? Is daar ook rekening mee gehouden? We zijn voor
groen! En er is al een watercompensatie-opgave. De vraag is of daar verder toch uitvoering aan kan worden
gegeven?
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De voorzitter: Dank u wel. De heer Oostenrijk. Ik ben echt benieuwd wat u hier allemaal nog aan toe gaat
voegen. U heeft het woord. U moet het vooral niet als een uitdaging zien.
De heer Oostenrijk: Ja, ja. Voorzitter, het realiseren van woningbouw op inbrei-locaties is per definitie lastig.
Dat is niet een fenomeen wat in Dordrecht zich afspeelt, maar dat zullen we overal zien. En daarom is het ook
des te interessanter, hoe kwalitatief zo'n plannetje dan ook wordt ontwikkeld. We hebben vorige week, en
trouwens al eerder in de media, kennis kunnen nemen van hoe het plan eruit ziet. Dat oogt sympathiek in
bouwvorm. En dan kom ik meteen op het woord 'vergunningsvrij bouwen'. Want we hebben het niet, we gaan
niet al besluiten of het 'bouwplan' wordt gepresenteerd. Nee, we gaan besluiten over het bestemmingsplan.
En ik zou toch wel graag een reactie willen horen van de wethouder. In hoeverre deze twee los staan van
elkaar, of zijn ze synoniem? Of te wel: betekent de bepalingen die in het bestemmingsplan zitten, per definitie,
dat dan ook dat geënt is op dit bouwplan? Want, het is al genoemd, je zou kunnen zeggen: als morgen dit
bouwplan wordt ingetrokken, of over een week het bouwplan wordt ingetrokken, nadat we een dag eerder
het bestemmingsplan hebben goedgekeurd, kan er dan een heel ander bouwplan komen, met hele andere
grote hoogtes, met hele andere dakvlakken? Dus ik wil wel even ingezoomd zien, hoe zit het fenomeen
'vergunningsvrij' gekoppeld aan de nu gepresenteerde bouwplannen? Want op dat paard zijn we nu allemaal
gefixeerd. Dus daar wil ik uiterste helderheid over hebben. Dat we instemming over het bestemmingsplan
koppelen aan de nu gepresenteerde bouwvorm. Inclusief, en met name ook, de dakvormen. Want die zijn heel
specifiek. Dat waardeer ik ook, ook de daarin gepresenteerde zichtlijnen. Maar die hebben wel degelijk een
relatie met de bouwvorm. Het tweede punt, over vergunningsvrij, is, en dat is dan ook wel zijdelings genoemd,
van: het kan toch niet zo zijn, dat het vergunningsvrij kan inhouden dat bij wijze van spreken al het open
terrein, rondom de woning zelf, rücksichtslos bebouwd kan worden. Dus ook daarin zou ik dan graag een vorm
van een antwoord willen zien. Wij zijn erg content met de nu gepresenteerde presentatie over hoe het plan in
elkaar zit. Er bekroop me wel een gedachte, maar dat is niet meer als een gedachte, van: had ik dat maar
vorige week geweten. Want dan, wat nu gepresenteerd is, dat heeft een aantal vragen als het ware voor onze
fractie opgelost. En we zijn natuurlijk de afgelopen week allemaal, ik zou zeggen bestookt geweest, terecht,
met vragen van omwonenden. Ik ben ook daar ter plekke wezen kijken. En dan krijg je een aantal signalen
mee, waar je dan iets van gaat vinden. Terwijl nu, in deze presentatie, de heer Soy heeft het ook al genoemd,
er al een aantal zaken op voorhand eigenlijk niet meer geplaatst hoeven te worden. Het is misschien een idee,
om dat in voorkomende situaties, dan toch iets anders in te richten, aan informatieverstrekking. Ten slotte,
toch nog even met het bouwverkeer over de Vissersdijk. Daar is al nodig over gezegd. Bij ons kruipt het gevoel:
regel bij de voorkant de zwaarte van het bouwverkeer. Wat mij betreft uitgedrukt in tonnages, zodat daar
geen misverstand over kan zijn. Verdere detaillering laat ik graag over aan het uitvoeringsproces.
De voorzitter: Dank u. Dan kijk naar de wethouder. Ik weet niet, of wilt u nog dat ik een korte samenvatting
geef? Nee? Dan heeft u het woord.
De heer Sleeking: Nee, voorzitter, want dat heeft u toch bijgehouden, hè? En anders hoor ik het wel. Ja, de
heer Oostenrijk stelt terecht dat we het gaan hebben over het vaststellen van een gewijzigd bestemmingsplan.
En eigenlijk niet alles wat komt kijken bij de bouwvergunning, of de werkzaamheden die worden uitgevoerd.
Het is heel begrijpelijk dat u naar aanleiding van de reacties die vorige week zijn geuit, tijdens een inspreking,
dat u er aandacht voor vraag. Daar is de ontwikkelaar zich terdege van bewust. Dus hij zal ook in overleg
treden met de omwonenden, om te voorkomen dat daar schade gaat optreden. En een nulmeting, waarvan
sommigen van u om gevraagd hebben, die is daar in ieder geval al onderdeel van. En andere zaken die zullen
ook in overleg moeten worden opgelost. Onder andere de maximale belasting als het gaat om de wijk. Die is
vastgelegd op 141. Ja dan nog, dan zullen er wel wellicht aanvullende maatregelen nodig zijn. Om te
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voorkomen dat er schade optreedt. Bijvoorbeeld door heel langzaam te rijden, als daar een hoger gewicht van
toepassing is. Er is op dit moment geen intentie om nog te gaan zoeken naar een andere ontsluiting. Want dit
is het resultaat, eigenlijk, van ook een inspraak met alle omwonenden. En met name vanuit het Klein Kruithof,
zoals u heeft gehoord, wordt duidelijk de voorkeur gegeven aan ontsluiting zoals die nu geregeld is. Hij is ook
zodanig aangepast dat het verkeer, bedieningsverkeer, en ook in het kader van de veiligheid, dat dat afdoende
is geregeld. Dat geldt hetzelfde voor het wateroppervlak, waar sommigen van u zich bezorgd over maken.
Voor een deel ook begrijpelijk. Gezien alle extra maatregelen die we moeten gaan uitvoeren in het kader van
de Klimaatadaptatie. Maar dit plan is daar ook op aangepast, een extra partij, waterpartij toegevoegd. En het
Waterschap is ook akkoord met het ontwerp en de toevoeging van een water, zoals dat nu geregeld is.
De heer Frantzen: Mijnheer de voorzitter?
De voorzitter: De heer Frantzen.
De heer Frantzen: Die toestemming van het Waterschap, is dat binnen de minimale of binnen de maximale
norm?
De voorzitter: De wethouder.
De heer Frantzen: Net aan goedgekeurd? Of valt het ruim binnen de Waterschapsgrenzen?
De heer Sleeking: Ik durf niet te zeggen in hoeverre die de normen dekken. Ze voldoen aan de normen zoals
die gesteld zijn. De vraag is natuurlijk, hoe ver je dat wilt gaan oprekken. Dat geldt in de hele stad. Al naar
gelang zich daar een probleem voordoet. Dat is hier niet voorzien. Met het ontwerp zoals dat nu getekend is.
En wij houden ons dan aan het advies van het Waterschap in dezen.
De heer Frantzen: Maar ik heb bij meerdere plannen in de stad, meerdere malen van uw kant gehoord, dat er
een grotere waterberging is. Dat er met het oog op de toekomst, meer neerslag hoger waterpeil en dergelijke,
dat we daar in andere gebieden in Dordt, daar wel rekening mee houden. Hier gaan we dus van een norm uit.
Is daar in meegenomen eventuele toename in neerslag voor de toekomst?
De voorzitter: De wethouder.
De heer Sleeking: Dat durf ik niet te zeggen. Dat zal ik nog moeten aanvragen, of dat inderdaad zo is. We gaan
ervan uit dat als het Waterschap daar nu positief advies op geeft, dat men rekening houdt met
omstandigheden die ook nog kunnen wijzigen.
De heer Frantzen: En wanneer kunnen we horen of dit ruim gemeten is, of?
De heer Sleeking: Ik wil nog wel even navragen hoe dat precies, technisch gemeten is. Hoe de beoordeling,
voor het in de gemeenteraad behandeld wordt, volgende week.
De voorzitter: Mevrouw Klein-Hendriks, ook nog hierover? Of niet?
Mevrouw Klein-Hendriks: Dank u wel. Niet zozeer hoe hard het gaat regenen in de toekomst, maar wel: met
welke maat rekening is gehouden. De presentaties gaven nog niet aan dat er schuren worden gezet,
buitenkeukens, aan- en uitbouwen. Allemaal toename van verharde oppervlak. En daar doelde ik nu op: is in
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de vierkante meters Compensatie van toename verharding al rekening gehouden met datgene wat er allemaal
maximaal, vergunningsvrij, mag worden aangebouwd?
De voorzitter: Dat kan dan misschien meegenomen worden met dat punt. Ik stel voor dat de wethouder...
De heer Sleeking: Ik vond het een terecht aandachtspunt. Waar ook andere fracties aandacht voor gevraagd
hebben. Voor het vergunningvrij bouwen. Dat is in de hele stad van toepassing. Dat is een landelijke
regelgeving. Ook eigenaren van woningen aan de Noordendijk die kunnen daar een beroep op doen. En dat is
hier niet anders. Óf er moeten zwaarwegende argumenten zijn om het hier verder te beperken. En die zijn er
op dit moment niet. Er is niet voor niks gekozen, denk ik, voor strak aangegeven bouwvlakken waarbinnen de
bebouwing moet plaatsvinden. In dat licht moetje denk ik ook kijken naar het aantal woningen. Als hij een
kleiner aantal woningen zou toestaan, met een groter bouwvlak, dan heb je uiteindelijk hetzelfde effect,
hetzelfde resultaat. En ik denk ook dat het goed is dat voor deze locatie een wat groter aantal woningen wordt
toegestaan. Gezien de vraag waaraan op deze manier kan worden voldaan. Overigens was in het
bestemmingsplan dat vóór 2005 van toepassing was, Bestemmingsplan Corridor, was het aantal woningen niet
aangegeven. Had het perceel wel een woonbestemming, maar het aantal woningen was daarin niet
aangegeven. Dus in eerste instantie is gedacht, in een ander tijdperk, dat hier 10 woningen gerealiseerd zou
kunnen worden. En later is dat, nu stellen we inderdaad voor om dat aantal te vergroten. Dus het is nogal
gevarieerd. De nulmeting heb ik genoemd. Ja, ten aanzien van het bouwverkeer heb ik ook opmerkingen
gemaakt. Dat de ontwikkelaar daar ook in overleg is met omwonenden. Hij is er ook niet bij gebaat, dat er
schade optreedt. Want dan zal hij dat moeten gaan vergoeden. De hoogte, die is bepaald op 11 m. Onder dien
verstande dat het type woningen ook expliciet is aangegeven in het bestemmingsplan. Het is niet mogelijk dat
men met een heel ander bouwplan gaat komen. Dat hij hier zou willen gaan realiseren. Dat wordt vervolgens
ook weer stedenbouwkundig getoetst. En door Welstand. En wij zullen geen goedkeuring geven aan een plan
dat er opeens heel anders uit gaat zien. Waarbij drie verdiepingen met een plat dak worden gerealiseerd. Er
wordt expliciet toestemming gegeven voor dit plan. Ook zoals er in het bestemmingsplan is aangegeven.
De heer: Voorzitter?
De voorzitter: De heer Noldus, u heeft het woord.
De heer Noldus: Ja, dank u wel, voorzitter. Als ik daar een vervolgvraag op mag stellen? Want volgens mij is er
in het concept-bestemmingsplan dat de 11 m hoogte geldt voor een dak in een nokvorm. Indien het drie
verdiepingen betreft. Als we dit plan vaststellen en er zou een ander plan komen, even los van Welstand, en
het zou twee verdiepingen zijn met 11 m hoog, dan zou die nokvorm niet per se van toepassing zijn, zo heb ik
begrepen. En ja goed, als dan het bestemmingsplan reeds vastgesteld is, dan zouden we ons misschien
daarmee in moeilijke situaties kunnen brengen. Kunt u dat bevestigen, of kunt u mij geruststellen daarin?
De voorzitter: De wethouder.
De heer Sleeking: Nou, om een woning te gaan bouwen van 11 m hoog met twee verdiepingen, lijkt me
sowieso niet zo erg efficiënt. Ik ken toch weinig woningen van dit type, die een plafondhoogte van 5-6 m
hebben. Ik weet niet of daar hier, in dit gebied, belangstelling voor is. Maar volgens mij wordt dat in dit
bestemmingsplan dan ook niet mogelijk gemaakt.
De heer...: In het bestemmingsplan staat gewoon dat het de nok...
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De heer Sleeking: Staat dat niet. Moet een nok hebben.
De heer Frantzen: Voorzitter?
De voorzitter: De heer Frantzen, nog een vraag? Over dit? Dan heeft u..
De heer Frantzen: Over dit, deze dakconstructie. Het staat in het bestemmingsplan dat het een zadeldak moet
worden. Maar, houdt dat ook in dat in de toekomst de eigenaren van de huizen dat ook niet mogen
veranderen? Zodat dat blijft?
De heer Sleeking: Ja, dat is juist. Want zo is het vastgelegd in het bestemmingsplan. En op het moment dat
men wil afwijken van datgene wat in een bestemmingsplan is vastgelegd, zal men wederom moeten
aankloppen bij de gemeenteraad. En die daar, al dan niet, toestemming op geeft. Een van u heeft ook
aandacht gevraagd, of bevestigd, dat er op -ik dacht dat het mevrouw Klein was- dat er op alle kruispunten
extra markering komt. Dat is ook toegezegd. Om dit gebied ook extra veilig verkeerstechnisch te realiseren. Ja
de procedure. We hebben gisteren een presentatie laten verzorgen over allerlei voorgenomen plannen in de
negentiende-eeuwse schil. Wij kunnen natuurlijk voorzien in die vraag, om in een net eerder stadium,
bijvoorbeeld gekoppeld aan de Zienswijze, nog eens te laten toelichten hoe zo'n plan eruit zien. De
verbeelding weer te geven met een paar plaatjes. Zodat u meer beeld krijgt van hoe het er gaat uitzien. Daar
kunnen wij aan voldoen. Ik vraag me dan af, wel, vanavond, welke nieuwe argumenten u gehoord c.q. gezien
heeft, in die presentatie, die vanuit beantwoording op de Zienswijze dan onvoldoende waren beantwoord.
Want ik dacht dat ook de Zienswijze redelijk uitgebreid waren beantwoord.
De heer Soy: Voorzitter?
De voorzitter: De heer Soy.
De heer Sov: Mag ik daar nog even op reageren? Want hetzelfde hebben we ook meegemaakt bij een ander
project in Krispijn, Bloei van Krispijn. Daar hadden wij ook bepaalde ideeën vanuit de wijk, waar wij in eerste
instantie positief tegenover stonden. We dachten: oké, die blokken omdraaien, spiegelen, dat lijkt ons een
goed plan. Totdat je het hier op het beeldscherm gevisualiseerd ziet.
De heer Sleeking: Ja, ja.
De heer Sov: Nou, dat verandert wel de zaak. En dat heb ik vanavond eigenlijk wederom meegemaakt. Als je
die huizen ingetekend ziet. Dus eigenlijk moeten we al een stap daarvoor, voordat het Sprekersplein wordt
ingepland, moeten wij als Raadsleden eigenlijk al een presentatie gekregen hebben. Dat wij daar een beter
beeld bij hebben. Want wij zijn ook met die mensen daar gaan afspreken. En nu verandert, die visualisatie
verandert wel enorm.
De heer Sleeking: Ja. Overigens heb ik eerder een bijeenkomst belegd met de mensen die een Zienswijze
hebben ingediend. Ook omdat er hier kritiek was op onderdelen van de communicatie. Omdat brieven
onvoldoende, of niet snel genoeg, waren beantwoord. Of niet goed waren binnengekomen, al dan niet via de
griffie. Dus ik heb op dat moment ook excuus gemaakt naar de omwonenden. Want dat soort procedures
moeten ook echt wel zorgvuldig worden uitgevoerd. We staan voor een enorme opgave. Dus ik denk, dat wij
ook vanuit het College, en ambtelijke organisatie, ervan bewust moeten zijn datje problemen beter kunnen
voorkomen. Door aan de voorkant iedereen goed te betrekken en te informeren- zodat men ook echt weet
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wat er gaande is. En dat je niet aan de achterkant wordt geconfronteerd, bij inspraakbijeenkomsten, met nog
een heleboel aanvullende bezwaren. Daar is niemand bij gebaat. Ook een ontwikkelaar niet. Los van het feit
dat hij misschien iets te voortvarend te werk is gegaan bij het in de markt brengen van deze woningen. Maar
nogmaals, dat is zijn eigen risico. En daar voelen wij ons ook niet aan gehouden. Mochten wij uiteindelijk tot
een andere conclusie komen, dan is de conclusie ook dat het genomen risico voor zijn of haar rekening is. Ik
kijk nog even heel even, voorzitter, of ik nog iets vergeten...
De voorzitter: Parkeren.
De heer Sleeking: O ja, parkeren. Ja, parkeren, zoals is toegelicht, vindt plaats op eigen terrein. Dus er kan
nooit sprake zijn van toename van parkeren elders. In ieder geval parkeeroverlast.
De voorzitter: Dank.
De heer Jansen: Voorzitter?
De voorzitter: De heer Jansen, hier op dit specifieke punt, of?
De heer Jansen: Ja.
De voorzitter: U heeft het woord.
De heer Jansen: in mijn woordvoering had ik aangegeven: ruim voldoende parkeergelegenheid op eigen
terrein. Dus niet een norm van 1,2 per huis. Zeker niet bij dit soort huizen. Dat zijn geen mensen die maar één
auto hebben, over het algemeen.
De voorzitter: Wethouder.
De heer Sleeking: Ja, voorzitter, ook hier werken we met vastgestelde normen, normeringen. Die worden ook
hier toegepast. Wij gaan ervan uit, dat dat voldoende moet zijn om deze doelgroepen ook te bedienen. En dat
mensen parkeren op eigen terrein.
De voorzitter: Ik zie de heer De Buck nog. Maar uw vraag is beantwoord, neem ik aan? Ik kijk even rond. Is er
nog behoefte aan een opmerking in de tweede termijn? De heer De Buck.
De heer De Buck: Ja, voorzitter, de wethouder zegt over de afrit, dat dat veilig is. En dat er gesproken is met de
omwonenden, met name op Klein Kruithof. Als we de situatie voorstellen, dan zie je daar een smal dijkje. En
op dat smalle dijkje komen vlak achter elkaar twee kruispunten. Er gaan 's morgens en 's middags gaan er
honderden jongeren langs, op de fiets. Twee kruispunten is dat per definitie gevaarlijker dan wanneer er één
kruispunt zou zijn? Hoe komt u ertoe om te zeggen: we constateren dat het veilig is? En is het inderdaad niet
... dat begrijp ik niet.
De voorzitter: De wethouder.
De heer Sleeking: Ja, voorzitter, wij leven niet in een risicoloze samenleving. Ook als je een weg hebt zonder
kruispunten, of wat dan ook. Ook daar kunnen incidenten voordoen. We gaan ervan uit dat de wegen zo
worden ingericht, dat het ook verantwoord is, om in dit geval fietsers en auto's te combineren. Want daar
wordt ook op getoetst, vanuit de afdeling Verkeer. Niet voor niks denk ik dat de kruispunten die genoemd zijn,
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ook nog een extra markering krijgen. Om die veiligheid nog meer te waarborgen, dan zonder die markeringen.
Maar als u zegt: creëren we nu een 100% veilige situatie? Nee, dat kun je natuurlijk op geen enkel punt
garanderen.
De heer De Buck: Dat is... Voorzitter?
De voorzitter: De heer De Buck.
De heer De Buck: 100% is niet aan de orde. De vraag is, wat veiliger is. Is het veiliger om achter elkaar twee
kruispunten te hebben, of één kruispunt? En ik denk voor de fietsers die daar langs komen, dat één kruispunt
een stuk overzichtelijker is, dan wanneer er twee komen. Is er serieus gekeken naar het alternatief voor de
verkeersveiligheid, om te zeggen: leidt het verkeer langs de ontsluiting van het Klein Kruithof?
De voorzitter: Eigenlijk stelt u gewoon dezelfde vraag. En ik weet niet of de wethouder nog iets toe te voegen
heeft?
De heer Sleeking: Ik constateer dat het antwoord niet bevredigend is, omdat..
De voorzitter: Maar goed, u gaat over de vraag. U gaat over uw vraag en de heer Sleeking gaat over zijn
antwoord. En ja, daar blijft het daarbij. Dus ik weet niet of de heer Sleeking nog wat toe te voegen heeft?
De heer Sleeking: Ik begrijp dat het huidige kruispunt ook niet echt overzichtelijk is. En dat de nieuwe
kruispunten zodanig worden aangepast, dat dat in ieder geval leidt tot een verbetering op die kruispunten.
Dus in zoverre, is er in ieder geval sprake van een verbetering.
De voorzitter: Oké, dan de heer Soy nog, ten slotte.
De heer Sov: Ja, ik heb nog een vraag. Wethouder is ingegaan op de zorgen wat betreft het bouwverkeer en
dat hebben we aangehoord. Mijn vraag over de eventuele mogelijkheid om het terrein van Karwei, het
bouwverkeer daar overheen te laten gaan. Is dat onderzocht, is dat overwogen?
De voorzitter: De heer Sleeking.
De heer Sleeking: Dat wordt nog wel onderzocht. Maar ik kan daar geen toezegging op doen, dat het ook zo
geregeld gaat worden. Het moet binnen, ja, het moet zodanig plaatsvinden, dat het geen schade gaat
opleveren aan de woningen. En daar gaan we de ontwikkelaar ook al aan houden, op basis van de nulmeting.
Ik snap dat het de voorkeur heeft van sommige van u en ook van de bewoners van de Noordendijk.
De voorzitter: Oké, dat is helder. Dan kijk ik even rond. Ik heb zo het vermoeden dat hier verder de Raad hier
niet over hoeft te worden gesproken. Tenzij iemand, of meerdere fracties, daarmee oneens zijn. Dan kan het
denk ik als hamerstuk naar de komende Raadsvergadering. En sluiten we dit agendapunt. Dan gaan we verder,
tenzij u heel erg graag een pauze wilt. Maar ik wilde eigenlijk het volgende punt ook nog doen en dan een
pauze inlassen
5.

Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet realisatie hoofdinfrastructuur WDO - Dordtse Kil IV (2131125)
De voorzitter: Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet realisatie hoofdinfrastructuur WDO -Dordtse Kil IV. Daar
hebben we net ook bij de vaststelling van de agenda kort even over gesproken. Het is geagendeerd op verzoek
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van de fracties GroenLinks en SP. Ik wilde voorstellen dat zij in ieder geval als eerste het woord krijgen. En ook
hier is het verzoek om een korte presentatie. Die al, zonder dat ik het had aangekondigd, wordt opgestart.
Tenzij u daar bezwaar tegen heeft, stel ik voor dat die dan nu ook gehouden wordt. En ook nu wil ik verzoeken
om het kort te houden.
De heer Van Klinken: Dank u wel, voorzitter. Ik ga het heel kort houden. Een aantal korte, toelichtende
opmerkingen op het voorstel. Bekend plaatje. Ga ik dus niet te veel van zeggen. Het gebied Westelijke Dordtse
Oever, van Zeehaven tot en met Kil IV aan de zuidkant. Wel even van belang: de routing van de, ik pak even
mijn stiftje erbij, de A16. Hier kruising met de N3. En even voor de oriëntatie, ik kom daar zo nog wel even op,
hier de zuidelijke ontsluiting die ook onderdeel is van dit voorstel. En hier Kil IV, III en dan het gebied omhoog.
Even de opmerkingen waarbij ik stil ga staan. Toch even voor de helderheid: het complete plaatje als het gaat
om de totale infrastructuur, ik loop ze even langs. Ik begin even van deze kant: Rijkswaterstaat, knoop A16-N3.
Bekend, met de parallelstructuur. Hier de bewuste knoop en hier de parallelstructuur, die helemaal naar
zuidelijke richting verloopt. En eigenlijk bij het benzineverkooppunt hier inweeft op de A16. Wat vervolgens
Rijkswaterstaat doet, is zeg maar, is hier aan de zuidkant nieuwe op- en afritten. U ziet ze hier even vergroot.
Rijkswaterstaat legt dat aan. Je kunt er hier af en je gaat via een bestaand viaduct naar de andere kant, naar
de westkant. In de toekomst wordt hier nog een tweede viaduct voor het fietsverkeer aan toegevoegd. Verder
wat er onderdeel is van de ontsluitingsstructuur, is, dat ziet u hier vergroot: dat is zeg maar de aanhaking van
de combi-variant, de parallelstructuur. Hier op het centrale ontsluitingspunt van Dordtse Kil IV. waarbij je dus
kunt afslaan en dat is hetgeen wat u hier ziet. Werkzaamheden Rijkswaterstaat overwegend. En alleen dit
soort gedeeltes zijn voor de gemeente. Dan even aan de andere kant. Wat zitten hier? Wat gaan wij doen, als
het gaat om de primaire infrastructuur? Aquamarijnweg, Dordtse Kil III, die wordt doorgetrokken in Kil IV, naar
dit centrale ontsluitingspunt, centrale rotonde. Vervolgens wordt hier nog een verbinding gemaakt. U heeft
ongetwijfeld gezien, dat er een diepe dijkweg is aangelegd, in het kader van de dijkverhoging. Die loopt tot
hier. En we maken hier nog een dwarsverbinding, zodat je aansluiting hebt op de Aquamarijnweg. Vervolgens
is het noodzakelijk dat de Rijksstraatweg in zuidelijke richting, dat die wordt verbreed. Dat er een vrij liggend
fietspad wordt gemaakt. En dat we aansluiting zoeken bij de nieuwe op- en afritten die worden gemaakt.
Want andersom ontbreekt er toch wel een hele cruciale schakel. Het spreekt voor zich, dat een grootschalige
ontwikkeling als Westelijke Dordtse Oever, waaronder ook de infra en ook Dordtse Kil IV, dat dat een lange
voorgeschiedenis heeft. Ik noem even: de basis eigenlijk in 2009, ik ga er verder niet inhoudelijk bij stilstaan.
Uitgebreide besluitvorming van het College, Gemeenteraad, 2014. Waarbij ze maar heel veel cruciale stukken
zijn vastgesteld, ook door de Raad. Waaronder onder andere de realisatie-overeenkomst met Rijkswaterstaat
betrekking hebbend op de Combivariant. En vervolgens recente besluitvorming rond de bestemmingsplannen,
vorig jaar juni. Bestemmingsplannen Dordtse Kil IV en A16-N3. En daaraan verbonden grondexploitatie,
vastgesteld in september 2017. Even het beeld op hoofdlijnen. Waar gaat het om als je het hebt over
infrastructuur? In totaal een bedrag € 38,6 miljoen. U ziet hoe dat is opgebouwd, als de dekking. We hebben
een vastgestelde grondexploitatie, waar zeg maar € 15,3 miljoen in wordt gedekt. Bijdrage Provincie, €
8.000. 000, aan te wenden voor de infrastructuur. En het huidige voorstel: de € 15,3 miljoen, die wordt
gevraagd vanuit de Reserveringen, en dat is tevens investeringen WDO. En die is gevoed door een €
17.000. 000 die we als bijdrage van de Rijksoverheid hebben gekregen. Als u dat even doorzet, want op zich is
dat wel even van belang, dan is zeg maar de essentie, zoals u dat ook in het voorstel kunt terug lezen, dat de
hoofdinfra vooral is verankerd in de betreffende overeenkomsten, bestemmingsplannen en de
grondexploitatie. Dat daar ook de verplichtingen uit voortvloeien. Dat voor die € 15,3 miljoen, dat
toerekenbaar is aan de grondexploitatie Dordtse Kil IV, die dus is vastgesteld. En voor € 15,3 miljoen
toerekenbaar is aan de strategische investeringen. En dat heeft vooral betrekking op het huidige voorstel. En
dat de dekkingen voor deze infrastructuur vooral plaatsvindt vanuit de bijdrage van Rijk en Provincie. En daar
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moet ik dan een opmerkingen maken: dat is zoals gezegd Rijk € 17.000.000, beschikbaar gesteld 2012-2013.
De Provincie € 8.000.000. En dat betekent dat dat ook geld is dat gelabeld is aan WDO, aan de infrastructuur
van de WDO. Even heel kort, de planning. Wat van belang is, u weet allemaal dat er beroep is ingesteld bij de
Raad van State. Een drietal partijen. Twee particulieren en Milieudefensie. Zitting is geweest. En we wachten
op de uitspraak. Het is kennelijk druk bij de Raad van State, dus dat betekent dat 'binnen zes weken' dat zat er
niet in. En de tweede keer ook niet. En heel recent is hier voor de derde keer verlengd. Dat wil niet zeggen, dat
die termijnen maximaal worden benut. Dus de uitspraak kan er ook over 14 dagen zijn, maar het kan ook
gewoon zes weken duren. Of daaromtrent. Wat is de planning? Rijkswaterstaat is eigenlijk al voorzichtig
begonnen. Maar start vooral de tweede helft dit jaar, met alle werkzaamheden. Tijdsduur ongeveer twee jaar.
Hoofdinfrastructuur gemeente. Uiteraard doen we dat pas na uitspraak van de Raad van State. En op
voorwaarde dat dat ook een positieve uitspraak is. En wij doen ook ongeveer twee jaar over de aanleg van
deze complete infrastructuur. Daar wil ik het even bij laten, gelet op de snelheid die we moeten maken.
De voorzitter: Hartelijk dank. Dan wil ik het woord geven aan óf GroenLinks óf de SP. Ik weet niet of er nog
voorkeur is? De heer De Buck.
De heer De Buck: Dank u wel, voorzitter. Ik had gevraagd om het niet te agenderen. Ik vind het toch wel aardig
dat ik toch nog het woord krijg. Ik zal het kort houden. We zitten op een lopende trein, dat komt ook wel
duidelijk uit het verhaal van de heer Van Klinken naar voren. GroenLinks is voor een groot deel tot nu toe
meegereden op dezelfde trein. We zijn grondig gaan kijken naar: wat houdt het spoor in waar we op zitten? En
we vragen ons af nu, of we nog wel op het juiste spoor zitten. We hebben twee weken geleden een politiek
café georganiseerd waarin we u allen uitgenodigd hebben om die inzichten te delen. Een aantal van u is
daarbij ook aanwezig geweest. We hebben daarbij gekeken naar drie aspecten vooral. Eén is de ontwikkeling
en de logistiek, de tweede is de ontwikkelingen in de te verwachten werkgelegenheid aansluiting op
werkloosheid in Dordrecht. En de derde is financiële risico's. En als er één ding uitlicht: financiële risico's. Het
huidige plan gaat uit van dat de investering zich terug gaat verdienen vanaf 2035, dan praat je over 17 jaar, als
de terugverdientijd. Als dingen als rentestand, gronduitgiftetempo, of grondprijs tegenvallen, komen onze
berekeningen erop uit dat je €40.000.000 in het verlies zou kunnen duiken. Dus het is bepaald geen zekere
investering. Effecten voor de werkgelegenheid komen er bij op uit dat die kleiner zullen zijn en waarschijnlijk
niet aansluiten op de problematiek in onze stad. Nou, dat zijn ontwikkelingen die wij ons de vraag oproepen: is
dit het juiste spoor? Zou je niet moeten zeggen: de investering is gepleegd, maar zijn mogelijk andere
bestedingen niet verstandiger dan hetgeen wat nu voorligt? Wij denken dat het goed is om daar nog eens heel
goed naar te kijken als gemeente. Dat is de reden waarom wij denken: doe een stukje herbezinning. Neem
deze inzichten ook mee en neem ook mee wat er uit de Raad van State komt. Dank u.
De heer Klein paste: Voorzitter?
De voorzitter: Dank u. Ja, dan is de heer Kleinpaste, een vraag. En de heer Gundogdu ook. U heeft het woord.
De heer Kleinpaste: Voorzitter, ik zou de heer De Buck willen vragen om, naast de overwegingen die hij met
ons deelt, ook te willen kijken naar zijn inschatting hoe het precies zit met continuïteit van bestuur. De
betrouwbaarheid van de overheid. Want dat vind ik ook twee criteria die in een langlopend proces relevant
zijn.
De voorzitter: De heer De Buck.
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De heer De Buck: Ja, dat klopt. De plannen zijn begonnen in 2009. Sindsdien is de wereld natuurlijk ook
veranderd. Wij hebben twee jaar geleden het Parijs-akkoord, wat grote consequenties heeft op hoe de
economie van de toekomst eruit ziet, dat is een wereld waar we nu in zitten. Er zijn landelijk plannen nu voor
transitie van Nederland naar de circulaire economie. Met de verwachting dat het 50.000 arbeidsplaatsen gaat
opleveren. In Dordrecht zijn veel bedrijven die in die sector zitten. Dat zijn ontwikkelingen, denk ik, die je ook
kan meenemen. Waarbij je nu kan zeggen: een heroverweging op grootschalige logistiek. Die ook nog sec
gebaseerd is op vrachtwagens en wegverkeer. Of dat op dit moment nog wel het meest verstandig is?
De heer Kleinpaste: Even ter interruptie..
De voorzitter: De heer Kleinpaste, even via de voorzitter graag.
De heer Kleinpaste: Oké,voorzitter, even ter interruptie. Het klimaatakkoord waar u thans melding van maakt,
heeft in ieder geval niet voorkomen dat u de vorige keer anders bent gaan stemmen.
De heer De Buck: Die constatering klopt. Hier is sprake van voortschrijdend inzicht, bij onze partij.
De voorzitter: Oké. De heer Gundogdu heeft een vraag?
De heer Gundogdu: Voorzitter, dank u wel. In het verlengde van wat mijnheer Kleinpaste inderdaad terecht
aangeeft, ik ben juist ook benieuwd hoe de wereld is veranderd in die afgelopen, wat is het nu pakweg een
jaar, zodat uw partij een heel ander standpunt heeft ingenomen dan dat u nu uitspreekt. En los daarvan: deze
plannen zijn begonnen in de jaren '70. Toen al de eerste wervingen hebben plaatsgevonden. Dus er was al een
proces gaande om dit gebied te ontwikkelen. Waarvan wij, bijna volmondig, hebben gezegd: dit is juist iets
waarvan wij denken -als het gaat om een stukje duurzaamheid, maar ook de veranderende wereld, de
werkgelegenheidsopgave die we hebben, de economische ontwikkeling van deze stad en de regio- om dan
juist ervoor te zorgen om dit te ontwikkelen. Volgens mij, toevallig was ik ook de woordvoerder daar vorig jaar
in de gemeenteraad, de meest kritische partij over het proces en hoe we dit daar moesten gaan ontwikkelen,
ik had gewenst dat u daar zat met deze kritische opmerkingen. Maar dat heb ik toen gemist.
De voorzitter: Dank. De heer De Buck, u kunt reageren, maar de heer Oostenrijk heeft denk ik een vraag in het
verlengde. Dus misschien kunnen we die eerst het woord geven en dan...
De heer Oostenrijk: Ja, voorzitter, ook een vraag op dit punt aan de heer De Buck. Kan hij wat explicieter
aangeven wat nu de exacte reden is geweest, dat hij kort voor de verkiezingen het licht heeft gezien over dit
punt?
De voorzitter: De heer De Buck.
De heer De Buck: Dank u wel. Ik merk ... het licht gezien. Nou, dat is breder in onze fractie. Of, in onze partij.
We hebben uitgebreid gekeken naar de keuze, het standpunt wat we twee jaar geleden ingenomen hebben.
Dat is ook binnen onze partij niet onverdeeld gunstig ontvangen, wat een jaar geleden gestemd is. Dat is een
factor. Een tweede is, dat we dus echt heel grondig die financiële analyse gedaan hebben. Ik weet niet of u bij
het financiële, politiek café was? Twee weken terug? Nee. We hebben de modelberekeningen, die de
gemeente heeft uitgevoerd, het model hebben we nagebouwd. En we hebben gekeken: wat voor parameters
zijn gehanteerd? En hoe werkt het uit, als je die parameters verandert? Ik ga niet te ver de details in, maar er
is in die modelberekening uitgegaan van een rentepercentage van 2%. Van nu tot 2035 blijft de rente op 2%
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staan. Je ziet in de wereld om je heen, dat er toch bepaalde dingen veranderen. Is het verstandig om van dat
soort uitgangspunten uit te gaan? Dat heeft bij ons wel het denken in gang gezet. Het tweede is, dat we naar
de logistieke ontwikkelingen hebben gekeken. Je ziet dat de logistieke markt op dit vlak volstrekt overspannen
is, op dit moment. Er is nu sprake van heel veel gemeenten die op dit vlak investeren. Die al niet aan de juiste
arbeidskrachten kunnen komen. Is het verstandig dat we op het toppunt van die piek daar ook in mee gaan?
En de derde is, als je kijkt naar alternatieven, ik noemde die circulaire economie, de ambities van het kabinet
ook op dat vlak. 50.000 banen in een sector die waarschijnlijk veel stabieler groeit naar de toekomst en veel
meer werkgelegenheid oplevert, dan grootschalig dozen versjouwen. Dat zijn wel ontwikkelingen die een rol
spelen.
De heer Oostenrijk: Voorzitter?
De voorzitter: De heer Oostenrijk.
De heer Oostenrijk: Dan ook hier op dit punt een vraag aan de heer De Buck. We hebben het nu over een
beschikkingstelling van een budget voor de hoofdinfrastructuur. We hebben het nu niet over welke
bedrijfsvoering dan ook die gewenst is. Dus initiatieven op circulaire economie zijn daar allerminst uitgesloten.
Sterker nog, ook onze fractie heeft daar in eerdere instantie ook op geduid, dat we daar op moeten inzetten.
Maar u gaat bij voorbaat al de kip slachten. U maakt zelfs de door u gewenste ontwikkelingen onmogelijk.
De voorzitter: De heer De Buck.
De heer De Buck: Ik weet niet of we kippen aan het slachten zijn. Wat ik zou willen, is dat we met een
investering van € 21.000.000, primair in de hoofdinfrastructuur, dat we heel goed kijken van: hoe sluit die
investering aan op alternatieve, meer duurzame bestemmingen? Die waarschijnlijk ook meer houdbare
werkgelegenheid voor onze regio gaan opleveren. Dus dat je echt goed kijkt voordat je € 21.000.000
investeert, van: hoe past dat in een plaatje waarbij je niet alleen je richt op grootschalige logistiek met
vrachtwagens, maar ook kijkt naar andere vormen van bedrijven die je daar kan vestigen. Die waarschijnlijk de
economische structuur van onze stad veel sterker verstevigt. Past dat plaatje?
De voorzitter: Dank u. Wat mij betreft, is dat helder. Ik weet niet, de heer Frantzen, heeft u hier nog iets aan
toe te voegen? Dan heeft u het woord.
De heer Frantzen: Nou wij zijn gelukkig niet van gedachten veranderd. Ons standpunt blijft hetzelfde, in
principe. En we hebben destijds gezegd: we zijn in principe niet tegen een extra afslag vanuit het
industriegebied naar de A16 toe. Hopende dat daarmee de openliggende terreinen, Kil III, kil II, Kil I, alles wat
daar nog niet vol zit, dat dat betere ontwikkeling zou krijgen, voordat we ons gaan richten op Kil IV. Daar zijn
we eigenlijk gewoon bij gebleven. De extra afslag, oké, alle andere infrastructuur op Kil IV niet. Zolang er niet
iets duidelijks is over a. de rechtspraak en b. wij streven gewoon naar een betere invulling van de ruimte dan
het vullen met logistiek. Daarbij heb ik nog steeds niet een aannemelijk bod van een logistiek bedrijf gehoord,
die er zo graag wil zitten.
De voorzitter: Ik wilde eigenlijk eerst de wethouder de gelegenheid geven om te reageren. Ook omdat deze
twee fracties gevraagd hebben, in ieder geval in éérste instantie, om bespreking. En dan daarna kijk ik nog
even rond, of er naar aanleiding daarvan nog reacties zijn. De wethouder. U heeft het woord.
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De heer Burggraaf: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal het kort houden, want ik vind zelf dat de presentatie aan
het begin wel heel duidelijk is geweest in hoe het proces zit en waarom we nu tot dit besluit zitten. En hoe dat
in het volledige pakket zit. Nou, dat is ook al door een aantal andere raadsleden hier gezegd. Het is een logisch
gevolg van alle eerdere besluiten die we genomen hebben. Het enige wat ik nog wil zeggen, is dat, twee
dingen eigenlijk. Eén: er staat in het voorstel duidelijk: we wachten eerst nog even de uitspraak van de Raad
van State af, voordat we met die werkzaamheden gaan beginnen. Het tweede is dat ons beeld van dit terrein
juist nog steeds heel positief is. In het Coalitieakkoord is naast de ambitie op de woningbouw, de 4000
woningen, ook een grote ambitie geuit op het gebied van banenontwikkeling op ons eiland, van 4000. En dat
dit echt een hele belangrijke factor daarin is, om die stap te maken. En ook om die sociaaleconomische positie
van onze stad weer een stuk vooruit te helpen. En dat we juist in de markt alleen maar signalen zien, dat het
goed is dat we snel de ontwikkeling kunnen gaan starten. Omdat het gewoon een heel goed moment is voor
dit type bedrijventerrein. Om ook echt die stappen te kunnen zetten richting die grote aantallen banen. Daar
zou ik het eigenlijk bij willen laten.
De voorzitter: Hartelijk dank. Ik weet niet of er mensen nog nieuwe inzichten met ons willen delen? De heer
Van der Plas, namens de fractie PvdA.
De heer Van der Plas: Dank u, voorzitter. Het gaat hier natuurlijk allereerst om de uitvoering van eerder
genomen besluiten. Wij zijn ook niet van standpunt veranderd. Ik breng het graag nog in herinnering: we
hebben destijds ingestemd met plannen met het oog op werkgelegenheid. Maar wel onder de voorwaarde
van behoud van leefbaarheid in het gebied. Een stem voor bewoners en respecteren van milieunormen. Nu
wordt het gebied uitsluitend ingericht voor logistiek. Als logistiek bedrijventerrein. En met de heer De Buck
zien wij ook wel dat de ontwikkelingen in de logistiek hard gaan. En dat er op veel plaatsen in Nederland ook
distributiecentra gerealiseerd worden. En dat er ook sprake is van nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in de
roboticatoepassing, met effecten op werkgelegenheid. Een vraag aan de wethouder: hoeveel belangstelling is
er op dit moment daadwerkelijk vanuit de hoek van de logistiek? En welke voorwaarden zijn er op het punt
gesteld, destijds? Wij hebben begrepen dat de Provincie harde voorwaarden heeft gesteld om überhaupt met
Kil IV door te gaan. Dat het uitsluitend voor logistieke bedrijven benut zou worden. Maar als er dan nieuwe
ontwikkelingen zijn, denk bijvoorbeeld aan maakindustrie, of circulaire industrie, met meer banen. Welke
mogelijkheid biedt het financiële kader en de financiële afspraken met de Provincie dan? Want wellicht zijn er
dan meer mogelijkheden voor banen. En hoe wordt erop getoetst, als zich daadwerkelijk bedrijven melden?
Laatste vraag, en dat sluit aan bij de presentatie die we in het begin hadden. Er was zo'n zijtakje naar de Kil.
Als we het hebben over het beperken van vrachtverkeer, dan is natuurlijk ook het gebruik van het water een
alternatief. In hoeverre, als je denkt in de termen van multimodaal transport, voorziet de hoofdinfrastructuur
ook nog in mogelijkheden voor transport per water? Dank u.
De voorzitter: Dank u. Ik wijs er wel even op, dat we hier niet praten over Kil IV in totaliteit, maar over een
voorstel over de krediet voor de infrastructuur. En daarom probeerde ik het net ook, door de wethouder
direct het woord te geven, een beetje in te kaderen. Ook naar aanleiding van de politieke vraag die is gesteld.
Met die opmerking kijk ik nog even rond. Ja, de heer Oostenrijk? Dan heeft u het woord. Ja u mag het woord
voeren, daar gaat het niet om. Maar ik kijk ook nog met een schuin oog naar wat we meer te doen hebben.
De heer Oostenrijk: Ja, af en toe denk ik dat u een blinde vlek deze kant op heeft.
De voorzitter: Nee, zeker niet. Nee, hoor. U heeft het woord
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De heer Oostenrijk: Ja, voorzitter. Ik kijk toch met enige, ik beluister met enige verbazing naar de
woordvoering van de heer Van der Plas en trouwens van de heer De Buck. Want ik heb het straks ook al
opgemerkt, we hebben het nu niet over de wijze van welke bedrijven er nu precies komen. We hebben het
wel over de start van de te maken hoofdinfrastructuur. Ik heb ook horen zeggen, dat dat hele traject zo'n jaar
of twee gaat duren. We kunnen vandaag niet precies analyseren welke bedrijfsvoering er over twee jaar
werkelijk zich aan gaan dienen. Een ding is zeker: als we die hoofd hoofdstructuur niet aanbrengen, dan weten
we één ding zeker. Dan krijgen we geen enkel bedrijf op dat terrein. Dus ik denk toch dat als we daadkracht
moeten tonen, dat de daadkracht moet tonen om in ieder geval gesteld te zijn voor -en die discussies zullen
we ongetwijfeld gaan krijgen- wat de meest gewenste bedrijfsvormen zullen zijn, die daar met het oog op de
toekomst, toepasbaar zijn. Ik zou nog wel degelijk pleidooi willen doen voor de beide heren, van: maak ook
circulaire-ontwikkelingen, bio based ontwikkelingen, noem het maar op, gekoppeld aan intensieve
werkgelegenheid, maak die niet bij voorbaat onmogelijk!
De voorzitter: De heer Noldus was eerst, eigenlijk. Maar met woordvoering, of een vraag aan de heren?
Mijnheer Frantzen even het moment.
De heer Frantzen: Met woordvoering, voorzitter.
De voorzitter: Dan heeft de heer Van der Plas volgens mij een vraag, aan de heer Oostenrijk.
De heer Van der Plas: Ik denk dat toch de vraag aan de, pertinent is, in hoeverre de plannen voorzien in
flexibiliteit op het punt van andere economische takken, dan logistiek.
De voorzitter: Dat was ook het punt van de heer Frantzen, begrijp ik? U heeft het woord.
De heer Frantzen: Nee, onze insteek is altijd geweest om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk de
arbeidsintensieve industrie zou komen. Dat is van het begin af aan ons bezwaar geweest tegen Kil IV. En wij
hopen gewoon dat de andere, leegstaande gebieden dat die gewoon nu eindelijk eens gevuld worden. Want
we blijven daar met allemaal open ruimte zitten. Er is ruimte zat. Er is alleen geen ruimte, momenteel, voor
giga grote logistieke bedrijven. Die voor 90% draaien op robotica. Het is namelijk geen toegevoegde waarde
aan de toename van arbeid in Dordrecht.
De voorzitter: Dank. De heer Oostenrijk, als reactie.
De heer Oostenrijk: Ja, die vraag was aan mij gesteld door de heer Van der Plas. Ik blijf eigenlijk een beetje
herhalen. Het niet aanleggen van een hoofdstructuur betekent dus: geen bedrijfsvoering in welke zin dan ook.
Hij overtuigt mij daar...
De heer Frantzen: Mijnheer, mijnheer de voorzitter? Mijnheer Oostenrijk...
De voorzitter: Ja, mijnheer Frantzen, een moment. Ik geef hier het woord. En de heer Oostenrijk mag wel even
zijn zin afmaken. Ja?
De heer Oostenrijk: Dus, ik deel al zijn zorgen, als het gaat over "wat voor soort bedrijfsvoering zou daar
gewenst zijn?" Ik denk ook, en dan kijk ik maar even naar de wethouder, dat daar toch op een redelijke
termijn daar eens een goede, intensieve discussie over gevoerd kan worden. In deze Commissie c.q. de Raad.
Dat is het waard. Maar we moeten nu, op dit moment niet, deze twee zaken met elkaar gaan verwarren.
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De voorzitter: De heer Frantzem
De heer Frantzen: Ik ben toch een beetje onder de indruk dat de heer Oostenrijk niet goed naar mijn woorden
geluisterd heeft. Ik ben tégen elke vorm van ontwikkeling op Kil IV. Maar wij zijn van begin af aan voorstander
geweest van een extra afslag naar de A16, omdat wij vinden dat dat nodig is om eventueel de leegstaande
bedrijfsterreinen gevuld te krijgen. Dat kan een stimulans zijn in die richting.
De voorzitter: Oké. Waarvan akte. De heer Bouman nog. U heeft het woord.
De heer Bouman: Dank u wel, voorzitter. Ik heb met instemming de laatste opmerkingen van de heer
Oostenrijk aangehoord, dat het hier gaat om het aanleggen van de hoofdinfrastructuur. En dus niet om daar
uitwerking, in de zin van de logistieke bedrijvigheid. Zoals we die eerder toegelicht hebben gekregen in het
politiek café, wat zo even ter sprake is gebracht. Ik ben erbij geweest. Ik realiseer me heel goed alle reserves
die daaraan te verbinden zijn. Maar daar hebben we het hier niet over. We hebben het hier over het
realiseren van de mogelijkheden voor bedrijvigheid in dit gebied. En daarvoor is die hoofdinfrastructuur nodig.
Daarvoor moeten we een krediet ter beschikking stellen en dat speelt dus al jaren in feite. Als we dat nog
langer gaan uitstellen, we wachten nu alleen op instemming van de Raad van State, en voor de rest hebben
we een aantal plannen om daarmee te beginnen. Dan zou ik zeggen: begin dan nou eens een keer.
De voorzitter: Helder Ja, de heer Gundogdu. Oh, en ja, dan de heer Noldus. Ik heb u eigenlijk overgeslagen,
m aar... ja? U heeft het woord gekregen, maar u geeft het door. Dat is heel galant. De heer Noldus.
De heer Noldus: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja allereerst opvallend, dat een aantal partijen die zich vorige week
in deze ruimte op dezelfde woensdagavond voor een windmolen hebben uitgesproken, met als een van de
argumenten dat bij Dordtse Kil IV er, ondanks het plaatsen van windmolens, enorme aantrekkingskracht van
bedrijven al is, zich nu hier toch enigszins sceptisch tegenover stelt. Wat de VVD-fractie betreft, is dit een
belangrijke ontwikkeling.
De heer Van der Plas: Voorzitter, ik ben het niet eens ...
De voorzitter: De heer Van der Plas heeft daarop een opmerking.
De heer Van der Plas: Ik ben het niet eens met het woord sceptisch. Ik heb feitelijke vragen gesteld over de
invulling van het terrein. In het licht van nieuwe ontwikkelingen.
De voorzitter: De heer Noldus, gaat verder.
De heer Noldus: Waarvan akte. Ja, wat ons betreft een belangrijke ontwikkeling voor de verdere
bereikbaarheid van dit ontwikkelgebied, wat toch een belangrijke economische motor ook voor de toekomst
is. En zeker gezien de uitgebreide besluitvormingenprocedure in het voortraject. Zien wij dan ook geen
redenen om het eventuele toekennen van budgetten daaraan niet toe te kennen. Dus wat ons betreft is het
gewoon het toekennen van het budget zoals het begroot is. Met de opmerking uiteraard, maar die is al
geplaatst, rondom de uitspraak van de Raad van State die nog zal volgen. Dank u wel.
De voorzitter: Dank. De heer Gundogdu.
De heer Gundogdu: Voorzitter, dank u wel. Ik begrijp natuurlijk heel goed dat de discussie die we al meerdere
keren met elkaar hebben gehad, dat dat weer op tafel ligt. Maar ik zou toch wel de oproep willen doen aan
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deze Commissie. We hebben volmondig vorig jaar gezegd: wij willen dat de ontwikkelingen beginnen. De
argumenten die lagen op tafel, er waren voor en tegens. Er zijn heel veel rapporten gemaakt: het Havenbedrijf
Rotterdam, Havenschap Moerdijk die had zo zijn inbreng. En het is op een gegeven moment wikken en wegen,
je maakt uiteindelijk een besluit. Daarvan heeft de Raad volmondig gezegd: we gaan dit gebied ontwikkelen.
Het heeft een scope voor 10-15 jaar, het is de grootste investering op ons eiland. Publieke en private
investeringen van € 450.000.000-C 500.000.000. Ik heb het idee, dat we nu vooruit willen, maar wel met de
handrem erop. En ik heb zoiets van: als we dit uitstralen naar buiten toe, hoe kunnen wij dan verwachten dat
bedrijven hier zich vestigen, met de wetenschap dat de Raad nog steeds aan het twijfelen is? Dus ik zou u echt
uitdrukkelijk willen meegeven: inhoudelijke discussie, mag zeker gevoerd worden. Maar we zitten in een
lopende trein en dit is een tranche. Er wordt concreet gevraagd om de infrastructuur vrij te geven, de
middelen daarvoor. En laten we de discussie nu even daar op houden. En ik denk dat we het nooit eens
kunnen zijn, mijnheer De Buck. Met uw fractievoorzitter waren we het wel eens, vorig jaar. Dus ik zou zeggen:
dit is mijn inbreng en wat mij betreft kunnen de middelen vrijgegeven worden.
De voorzitter: De heer Kleinpaste heeft denk ik een opmerking of vraag. Of een woordvoering. U wilt gewoon
iets zeggen, dat kan ook.
De heer Kleinpaste: Ik wil gewoon ook even mijn plasje doen.
De voorzitter: Ja, ja. U heeft het woord. Woordvoering, ja.
De heer Kleinpaste: Nee, dat ga ik zo even doen. We hebben zo pauze. Nee, van een rijdende trein springen is
doorgaans niet zo gezond. En continuïteit van bestuur is wel heel relevant en heel belangrijk. En dat is ook de
reden waarom onze fractie voor dit voorstel is. En vind dat we gewoon door moeten. Kort.
De voorzitter: Dank u. Mevrouw Klein-Hendriks en dan de heer De Vos. Maar ik geef u zomaar in overweging,
dat als u gewoon standpunten herhaalt -want dat gebeurt wel. Dat zou ik anders bij de evaluatie wel even
hebben gezegd.- dat u dat dan ook gewoon voor u kan laten en dan ronden we dit agendapunt af. Maar, u
heeft het woord.
Mevrouw Klein-Hendriks: Dat mag u ook in retro-perspectief, de heer voorzitter. Dank u wel. In het algemeen
is kritische zelfreflectie vind ik wel toe te juichen, dat zeg ik heel eerlijk. Maar met de heer Kleinpaste ben ik
ook van mening: de continuïteit van bestuur is van belang. Ik deel met de wethouder dat de markt signalen
geeft dat er behoefte en vraag is om de stap te zetten en de markt is in ontwikkeling. Het gaat hier om
infrastructuur en het daarvan mogelijk maken. ChristenUnie/SGP stemt in met het beschikbaar stellen van een
budget. En zal de duurzame invulling van het bedrijventerrein blijven volgen.
De voorzitter: Dank. Dan de heer De Vos.
De heer De Vos: Dank u, voorzitter. Eigenlijk haalde u zojuist de woorden uit mijn mond. We herhalen elkaar
op dit moment heel erg. Volgens mij is het belangrijkste, dit gesprek over de infrastructuur. Wat ons betreft
zijn er twee dingen van belang. Het eerste is dat de fijnmazigere infrastructuur wordt aangelegd op het
moment dat een deelgebied wordt ontwikkeld. Dat vind ik terug in het stuk. En er is een risico met de Raad
van State en de uitspraak die daarop volgt. En ook dat vind ik terug in het stuk. Ja, we kunnen inderdaad ons
dansje nog een keer doen. Dat zie ik zojuist ook gebeuren, maar wat ons betreft gaat het stuk gewoon door.
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De voorzitter: Dank. Anderen ... ja, de heer De Buck.
De heer De Buck: Ik wil het kort houden. Met name richting de heer Oostenrijk. De opmerking die u eerder
maakte. Wij zijn niet tegen aanleg van het bedrijventerrein. We zijn ook niet tegen aanleg van een
hoofdinfrastructuur. Maar we zeggen wel dit is een moment waarop je die rijdende trein misschien wel even
stil kan zetten en kijken: moeten we niet een ander spoor op? En als we dat andere spoor opgaan, past dan
deze hoofdinfrastructuur a € 21,5 miljoen, of misschien toch een andere?
De voorzitter: Dank. De heer Oostenrijk nog, als reactie? Kort.
De heer Oostenrijk: Ja voorzitter, het is prachtig dat de heer De Buck zegt: wij zijn niet tegen de aanleg van de
hoofdstructuur. Dus dat kan maar tot één conclusie leiden: dat GroenLinks vanavond toch geneigd is om mee
te stemmen. En dat doet mij deugd, mijnheer De Buck. En verder... Het is... Nou ja, ik zal het nog korter
houden als anderen. Het mag duidelijk zijn dat wij hier vóór zijn.
De voorzitter: Dank, u had tenslotte ook al een paar dingen gezegd. Het mag ook duidelijk zijn: er wordt
vanavond niet gestemd. We gaan wél beslissen wat we met dit stuk gaan doen, maar voordat we het daarover
hebben kijk ik nog even naar de wethouder. Er is in ieder geval vanuit de fractie van de PvdA nog een vraag
gesteld. Dus misschien kunt u daar nog iets over zeggen? U heeft het woord.
De heer Burggraaf: Ja, ik zou eigenlijk willen beginnen met een vrolijke noot. Want de heer Gundogdu zegt
van: ja, we moeten hier wel met voortvarendheid en ook vol vertrouwen naar de markt laten zien hoe we erin
zitten. En dat is eigenlijk mijn conclusie, als ik gewoon iedereen hier hoor spreken, dat dat eigenlijk, ja... We
hebben er nu wel even met elkaar over stilgestaan, maar dat mijn conclusie wel duidelijk is dat iedereen daar
nog steeds vol achter staat. En ook in die vaart daarin nog steeds, ja, vinden. En dan alleen merk ik bij
GroenLinks wat aarzelingen en, nou ja... Een mooie winst gehaald bij de verkiezingen. Dat is zeker zo. Maar,
nou ja goed, dan hebben we het nog steeds wel over vier zetels in de raad. Dus ja, ik wil maar zeggen: volgens
mij is het draagvlak nog steeds zeer breed voor de ontwikkeling die we maken. En dat is denk ik ook gewoon
goed om even met elkaar vast te stellen. Ja en de Partij van de Arbeid vroeg van: goh, in hoeverre maakt deze
infrastructuur het nog mogelijk om ook met... qua multimodale transporten over het water mogelijk te
maken? Daar zit gewoon een verbinding richting het havengebied. Dus ook binnenvaart is daarin uiteindelijk
ontsloten. Ja, en zullen we later nog eens een keer met elkaar hebben over verdere uitrol met vestiging van
bedrijven, maar wil ik wel meegeven dat in 2017 een grote meerderheid het bestemmingsplan heeft
vastgesteld waarin ook is vastgesteld met elkaar dat we primair voor logistieke bedrijvigheid gaan. Nou ja en
dat was 'em.
De voorzitter: Dank. De heer Oostenrijk nog?
De heer Oostenrijk: Ja voorzitter, dat had... die laatste zin had de wethouder nu net niet moeten zeggen. Want
daarmee, ik zou bijna zeggen, 'vervuilt'-ie toch een beetje de discussie. We hebben het vanavond over de
infrastructuur. En we gaan nu niet de discussie aan of we hoofdzakelijk op logistiek aan koersen. Dat vind ik
een andere plek, voor een andere discussie.
De voorzitter: Oké, waarvan akte. Ik stel voor dat we de discussie daarmee niet heropenen. Ik leg de vraag op
tafel. Wat wilt u met dit stuk. Ik heb, om heel eerlijk te zijn, ten opzichte van vorig jaar weinig nieuws gehoord,
zeg ik als voorzitter maar even. Dus ik stel voor het als hamerstuk te behandelen, tenzij er fracties zijn die dat
niet willen. De heer De Buck.
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De heer De Buck: Ja, dit... Hier zie ik zeker parallel met de windturbine van twee weken geleden. Wij zijn tegen
het beschikbaar stellen op dit moment van die... van dit investeringskrediet. Aan de andere kant wil ik het
proces natuurlijk niet gaan lopen frustreren. Dus met de kanttekening dat wij tegen het voorstel in zijn huidige
vorm zijn, ben ik akkoord met het als hamerstuk agenderen.
De voorzitter: De heer Frantzen, van de fractie van de SP.
De heer Frantzen: Wat de SP aangaat kunnen we dat eventueel vergezellen van een stemverklaring.
De voorzitter: Helder. Het staat u altijd vrij om stemverklaringen te doen en daar kunt u gewoon bij zeggen dat
u het ermee oneens bent. En dat wordt dan keurig genoteerd voor het nageslacht. Dan stel ik voor dat we
dat... O, mevrouw Klein-Hendriks, excuus. U heeft het woord.
Mevrouw Klein-Hendriks: Ja, toch nog één vraag. Ik meen naar aanleiding van de windturbine; daar zou... was
ook besloten om het als hamerstuk te doen en met stemverklaringen te werken. En daar is door de griffier, bij
mijn weten, aangegeven dat dat niet kon en dat er een stemming moet komen.
De voorzitter: Ja, ik heb dat ook van u gehoord. Maar ik heb mijn verbazing daar toen ook over uitgesproken.
Volgens mij is dit, wat wij nu aan het besluiten zijn, een heel gebruikelijk proces. En totdat ik hoor dat dat niet
het geval is, wil ik hem gewoon voortzetten. En als de griffie daar een andere opvatting over heeft, dan horen
we het wel. Maar zo hebben we het al heel vaak gedaan. Nou is dat op zich geen heel goed argument, maar...
Tot nu toe werkt het. Dus ik neem nog wel even contact op met de griffie over de windmolens. Daar was ik zelf
niet bij als voorzitter, maar ik wilde hem eigenlijk op deze manier wel afronden. Het wordt een hamerstuk. De
fractie GroenLinks en eventueel SP hebben een stemverklaring aangekondigd. Dan sluiten we dit agendapunt
en we gaan even pauze houden. Ik stel voor een minuut of vijf. Dat u rond vijf voor tien weer terugkomt.

PAUZE
De voorzitter: Beste mensen, als iedereen weer gaat zitten dan vervolgen wij onze besprekingen. Wij zijn
aangekomen bij agendapunt 6: Aanwijzen Zeehavengebied en Louterbloemen als ontwikkelgebied.
6. Aanwijzen Zeehavengebied en Louterbloemen als ontwikkelgebied
De voorzitter: En als ik het goed gezien heb, dan heeft u de vorige keer nog om wat extra toelichting gevraagd.
Even kijken. En dat er... Ik lees het even voor: ...omdat welstandsvrij ten opzichte van inkadering een
principiële keuze is, is de commissie geadviseerd het voorstel als bespreekstuk te agenderen. En de commissie
heeft ook aldus besloten. Maar het zou kunnen dat u gewoon het eens bent met wat er voorligt en dan
kunnen we ook snel verder. Maar dat is geheel aan u. Dus ik kijk even rond, of iemand hier het woord over wil
voeren? De heer Jansen.
De heer Jansen: Ja ik kan er wel kort over zijn. Er ligt inderdaad een... We hebben nou keurig netjes de vooren nadelen van de griffie op een rijtje gehad van het college. Wat ik even mis, bij die voor- en nadelen, is wat
nou het standpunt van het college is in deze, linksom of rechtsom. Daar zijn wij nog wel nieuwsgierig naar. En
één punt van zorg. Wij hebben hier recentelijk met z'n allen, bijna unaniem, de voorkeur uitgesproken voor
een windmolen op Krabbegors. Ik zou het heel naar vinden als... Ik zou het heel naar vinden als we nou kiezen
voor welstand, betekent dat vervolgens het havenbedrijf kan zeggen: ja maar sorry, die past niet binnen de
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welstandsnormen hier. Dus nou kan hij alsnog niet gebouwd worden. Ik hoop dat de wethouder mij daar nog
enigszins in gerust kan stellen.
De voorzitter: Dank u. Andere... Ja, de heer Frantzen. Vraag of woordvoering?
De heer Frantzen: Pardon?
De voorzitter: Een vraag of woordvoering?
De heer Frantzen: Een vraag.
De voorzitter: Ja, een vraag. U heeft het woord.
De heer Frantzen: Wij hebben, ik meen twee jaar terug, een rondgang door het havengebied gehad onder
leiding van de vorige wethouder, Jasper Mos. En daarbij is ons verzekerd dat bij een verdere ontwikkeling we
vrij zouden blijven van gevaarlijke en/of chemische industrie. Ik wil alleen weten of bij de
ontwikkelingsplannen voor het Louterbloemengebied dit ook blijft gelden.
De voorzitter: Ja, dat is dus uw vraag aan de wethouder. Ik dacht eigenlijk dat u een vraag had aan de heer
Jansen. Maar dat geeft niet. Dit is genoteerd. Mevrouw Klein-Flendriks.
Mevrouw Klein-Hendriks: Ja, dank u wel. Ik sluit me aan bij de vraag over de inpassing van de windturbines. En
ook wel de vraag in hoeverre het aansluit bij het ambitie... bij het coalitieakkoord, wat daar is aangegeven in
ontwikkelingen die nog niet eens op zo'n grote afstand van Louterbloemen gaan plaatsvinden. En het voorstel
is om het als ontwikkelingsgebied aan te merken. En de vraag popt zich dan op: wat betekent dat nou
eigenlijk?
De voorzitter: Dank. Anderen? Zo niet, dan ga ik naar de wethouder. De heer Sleeking, u heeft het woord.
De heer Sleeking: Ja...
De voorzitter: Stadpunt...
De heer Sleeking: Ja, voorzitter...
De voorzitter: Chemie en ontwikkelgebied.
De heer Sleeking: Voorzitter, nodig aanvullend is het havenbedrijf hier vanavond ook vertegenwoordigd, dus
die kunnen ongetwijfeld nog uw zorg wegnemen als het gaat om een nieuw bezwaar tegen de windturbine,
denk ik, op basis in ieder geval van dit voorstel. Wat het college u ook positief voorlegt, op basis van de
argumenten die ook in de nog nader... de nagezonden notitie zijn opgesomd, de voor- en nadelen van
welstandsvrij naar ontwikkelgebied, omdat het ook past in de aanpak, de filosofie, van het havenbedrijf die
daar ook ervaring mee hebben en die we het ook alleszins toevertrouwen om dit op die wijze te gaan toetsen.
En in zoverre is dat een afwijking van het eerder door u vastgestelde beleid, dat we overigens dit jaar nog een
keer gaan evalueren. Het bestemmingsplan, mijnheer Frantzen, wijzigt daarmee niet. Dus het betekent niet
dat er ineens zwaardere industrie of iets dergelijks mogelijk wordt gemaakt. Die milieucategorieën die blijven
zoals ze zijn vastgesteld in het fungerende bestemmingsplan. Maar misschien mag er nog even een korte
toelichting worden gegeven op de twee andere vragen?
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De voorzitter: Ja, vanuit ambtelijk bedoelt u?
De heer Sleeking: Vanuit het havenbedrijf.
De voorzitter: O vanuit... Sorry, vanuit het havenbedrijf. Dan heeft u het woord.
De heer Dalmeiier: Ja, dank u wel. Goed, mijn naam is Rik Dalmeijer, volgens mij... de meeste gezichten ken ik
nu. En ik hoop u mij ook van Havenbedrijf Rotterdam, gebiedsmanager. Dank u wel, voorzitter. Nou goed, kijk
het beeldkwaliteitsplan dat stellen we niet op om dingen tegen te houden. Dus dat wil ik eerst maar eens even
benoemen. Het beeldkwaliteitsplan is om het gebied mooier te maken en het vestigingsklimaat omhoog te
krijgen. Dus mochten wij een windturbine, in dit geval, langs het Q-Team, ons kwaliteitsteam, krijgen, dan
zullen we altijd kijken in hoeverre dat qua kleurstelling, of qua... past binnen dat gebied. En daar zullen we dan
een advies of een reactie op geven. En niet of-ie er wél of niet moet komen.
De heer Jansen: Voorzitter?
De voorzitter: De heer Jansen, u heeft het woord.
De heer Jansen: Ja, u... Mijnheer Dalmeijer u geeft aan: qua kleurstelling en qua 'eh'. Met dat 'qua eh' bedoelt
u niet per ongeluk 'qua hoogte', mag ik hopen?
De voorzitter: De heer Dalmeijer.
De heer Dalmeiier: Nee, volgens mij is er nu een... Momenteel is juist die hele bestemmingsplanwijziging en
daar komt die hoogte ter sprake. En die komt daar straks niet nog eens een keertje terug in de hele
welstandsdiscussie... of beeldkwaliteitsplan, nee.
De voorzitter: Uw toelichting was hiermee ook ten einde? Want anders mag u verder gaan.
De heer Dalmeiier: Ja, er was nog een vraag...
De voorzitter: Ja, over van de ChristenUnie-SGP over wat het fenomeen 'ontwikkelgebied' nou exact behelst.
Maar ik weet niet of u dat moet toelichten of de wethouder, of nog iemand anders, maar... Ja, nog iemand
anders dus. U heeft het woord.
De heer Van der Stel: Goeiedag, ik ben Jeroen van der Stel. Ik werk als stedenbouwkundige bij de gemeente. In
de welstandsnota van 2015 zijn een aantal gebieden benoemd als ontwikkelgebied. En dat zijn de gebieden
die nog in ontwikkeling moeten komen, zoals Dordtse Kil IV, stadswerven, gezondheidspark. Dat soort
gebieden, die hebben meer regie nodig op het ontstaan van de uiteindelijke gewenste beeldkwaliteit. Daar zijn
dus ook beeldkwaliteitsplannen aan gekoppeld. Omdat het havenbedrijf het initiatief heeft genomen om de
zeehaven verder tot bloei te brengen, hebben wij ook gemeend, als... of heeft het college gemeend dat de
zeehaven ook in aanmerking komt om te worden benoemd als ontwikkelgebied met een apart
beeldkwaliteitsplan.
De voorzitter: Oké, dank. Mevrouw Klein-Hendriks heeft daarover een vraag. U heeft het woord.
Mevrouw Klein-Hendriks: Ja, mag ik nog wat vragen? Want inderdaad, het is nagenoeg volgebouwd.
Tenminste, ik neem aan dat er niet nog heel veel meer wordt bijgebouwd of dat het park Louterbloemen of
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zoiets onderhevig is aan verandering, wat dat betreft? Maar... Dus of... Dus nogmaals concreet: ja, ik snap dat
er misschien aangepaste welstandscriteria wenselijk zouden zijn vanuit ondernemers, waar misschien in het
verleden juist is gezegd van: nou, we willen zo min mogelijk regels vanuit de ondernemers. Nee, ik snap nog
niet... Er zijn eigenlijk weinig open plekken van: hoe... wat betekent dan inderdaad 'ontwikkelingsgebied'? Wat
vinden we er echt aan ontwikkelingen plaats? Op welke plekken waar volledig gewoon de... dit
beeldkwaliteitsplan op van toepassing is?
De voorzitter: De wethouder.
De heer Sleeking: Nou ja, in de eerste plaats is in de hele ontwikkeling van de WDO, daar zijn deze gebieden
ook aangewezen voor revitalisering. Dus voor herstructurering. Dus in zoverre zit er dan een actief beleid op.
Dat kunt u ook zien als u nu door het gebied loopt'...', daar wordt fors in geïnvesteerd om het gebied een
betere uitstraling te geven. En dat is natuurlijk sowieso goed voor de aantrekkingskracht voor nieuwe
bedrijven in dit gebied, of voor bedrijven om zich te vernieuwen. Dus in zoverre ondersteunt dat wel de
ontwikkelingsstrategie die hierachter zit.
De voorzitter: Dank, de heer Gundogdu heeft ook nog een vraag. U heeft het woord.
De heer Gundogdu: Ja, dank je wel voorzitter. In het verlengde wat de wethouder aangeeft: we kunnen wel
onderstrepen, zeg maar, de beeldkwaliteit en het verblijfkwaliteit te verbeteren, maar ik ben vooral ook
benieuwd wat dat betekent voor de ondernemers die daar concreet nu zitten. Want hoe verregaand zijn de
afspraken die er gemaakt gaan worden? Wat betekent dat, concreet, bijvoorbeeld voor de kosten die
ondernemers moeten maken om te voldoen aan die beeldkwaliteit?
De voorzitter: De wethouder. Dan kunnen we hem denk ik afronden.
De heer Sleeking: Ja, die vind ik wel lastig om te beantwoorden. Er zijn bepaalde toetsingscriteria, straks in het
beeldkwaliteitsplan, waar men aan moet voldoen. Dat is denk ik in het belang van het geheel van
ondernemers in dat gebied, om daar een bijdrage aan te leveren. Net zoals dat in andere delen van de stad is,
waar we de andere vormen van welstand hebben die er ook op gericht zijn om de kwaliteit te borgen of te
versterken in dit geval. Of wilde je daar nog iets aan toevoegen soms?
De voorzitter: De heer Dalmeijer, u heeft het woord. Ja, dat... Ik ben zo coulant.
De heer Dalmeiier: Dank u wel, voorzitter. Nou, het is dus... Het beeldkwaliteitsplan heeft dus niet als doel om
de ondernemers om extra kosten te jagen. Soms... Ik denk dat, nou, in negentig procent van de gevallen heeft
het... is het een advies en is het een... om mee te nemen van: nou, we hebben bijvoorbeeld een duidelijke
richtlijn van 'low on colour'. Dus dat betekent: nou, het gaat over een kleurtje van je pand. Of van je tank die
je net neerzet. Wees daar rustig met kleur. Ga daar geen bonte verzameling van roze, paarse, blauwe, gekke
kleuren inbrengen. En, ja, breng rust in het bedrijventerrein. Eenduidigheid, herkenbaarheid. We hebben
bijvoorbeeld... doen we ook een voorstel voor het hekwerk, met een bepaalde RAL-kleur. Nou, een hekwerk
moet je sowieso maken, dus gebruik dan allemaal hetzelfde hek. In die trant moet je het zien.
De voorzitter: Oké. Ik zie verder... O, de heer Frantzen nog. U heeft het woord.
De heer Frantzen: Hebben we ook een bepaalde bouwhoogte voor ogen? Gaan we boven een bepaalde norm?
Blijven we onder een bepaalde norm? Wat is het hoogste punt in de buurt, vergelijkbaar?
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De voorzitter: Ik zie de heer Sleeking...
De heer Sleeking: Ja, het antwoord daarop is vrij eenvoudig: dat wordt niet geregeld in het beeldkwaliteitsplan
maar in een bestemmingsplan. En dat we gaan we hiermee niet wijzigen. Dus dat blijft ongewijzigd.
De voorzitter: Helder. Mevrouw Klein-Hendriks nog.
Mevrouw Klein-Hendriks: Ja, toch nog één vraag. Het gaat wél over windturbines, maar er is volgens mij in het
beeldkwaliteitsplan een andere plek aangegeven waar windturbines mogen komen. Is dat correct? Of vindt er
toch nog een keer een slag plaats... Nummertje vijf was het, ik zeg het even uit mijn hoofd. Of vindt er toch
nog een keer een kwaliteit... een verbeteringsslag bij. Om te zeggen van: nou, we hebben structuurvisie Wind,
we hebben dit, we hebben dit, we incorporeren dat nog even in het beeldkwaliteitsplan.
De voorzitter: De wethouder.
De heer Sleeking: Het huidige coalitieakkoord sluit meer dan vijf windmolens uit. Dus u moet daar dan toch
nog minstens vier jaar op wachten voordat dat aan de orde is.
De voorzitter: Maar ik interpreteer de vraag van mevrouw Klein-Hendriks iets anders, namelijk dat dit stuk, de
windmolen waar eerder over gesproken is, op een andere plek positioneert dan waar-ie nu besloten is. En de
vraag, tenminste zó interpreteer ik 'm, is of dat nog rechtgetrokken wordt. U heeft het woord. Maar...
De heer Sleeking: Of het beeldkwaliteitsplan daar nog op wordt aangepast?
De voorzitter: Ja, maar dat is mijn interpretatie hoor...
De heer Sleeking: Oké. Dat weet ik niet.
De voorzitter: Dat kan ook fout zijn.
De heer Sleeking: Ik kijk even naar links.
De voorzitter: U heeft het woord.
De heer Dalmeiier: Ik kijk ook even naar mijn gemeentelijke collega, Jeroen van der Stel, maar volgens mij
staat er niks over een windturbine in het beeldkwaliteitsplan. Maar als dat wel zo is, dan moeten we dat
misschien aanpassen. Maar dat moet ik dan eventjes... moet u mij daar eventjes op wijzen.
De voorzitter: Maar zullen we dat dan buiten de vergadering doen. Dan kijk ik even...
De heer Oostenrijk: Maar voorzitter?
De voorzitter: Ja? De heer Oostenrijk.
De heer Oostenrijk: Weer even de term 'beeldkwaliteitsplan'. Er werd net gememoreerd van, en dat
ondersteun ik: er moet een zekere gelijkvormigheid zijn in uitstraling, de RAL-kleuren et cetera. Het enige wat
ik dan over die windmolen kan zeggen is van: dat moet dan ook, qua kleurstelling, goed passen bij de verdere
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condities van het beeldkwaliteitsplan. En verder kan ik alleen zeggen: het doet mij goed dat dit nu ontwikkeld
is, al is het maar dat mijn achterkant op pagina 21 daarin vermeld staat. Dus in die zin ben ik gerustgesteld.
De voorzitter: Oké, dank. De heer Oostenrijk komt ook voor in het plan. Waarvan ak... En de RAL-kleur van zijn
overhemd en zo. Nee. Dan gaan wij nu dit afronden. Ik kijk even rond. Hamerstuk, schat ik zo in? Daar zijn
geen opmerkingen tegen. Dan houden we het hierbij en over de positie van de windmolen wordt nog even
gefilosofeerd. Dan gaan wij verder met agendapunt 7, over de raadsinformatiebrief over de tachtig kilometer
op de N3.
7. Raadsinformatiebrief over antwoord minister op brief 80 km/uur op de N3
8. Raadsinformatiebrief Stedenbouwkundige visie geluidsschermen A16/N3/spoor
9.

Raadsinformatiebrief over de geluidbelastingkaarten EU 3e tranche
De voorzitter: En ik stel voor dat we zeven, acht en negen in één keer behandelen, met uw welnemen. En dan
krijgen we ook een nieuwe portefeuillehouder, de heer Van der Linden. O, twee zelfs. En... O... En de heer
Sleeking ook nog. Fantastisch. Ja, als iedereen ge-herpositioneerd is. Ja? Dan kijk ik even rond of er iemand het
woord wil voeren over deze drie... Dat doen we dus wel in één keer hè? Dus we doen niet drie
woordvoeringen over drie stukken, maar... Mevrouw Brandhof, u heeft het woord.
Mevrouw Brandhof: Voorzitter, ik wil het graag hebben over de tachtig kilometer op de N3. In de brief die we
hebben gelezen is... staat dat de minister heeft besloten om geen tachtigkilometerzone in te richten. En
GroenLinks wil toch graag benadrukken dat de wethouder daar toch voor blijft lobbyen. Nou, zoals iedereen
weet leidt de slechte luchtkwaliteit tot vroeg-sterfte, door de fijnstof. En, ja, we willen heel graag dat een
kleine stap, als dit al een kleine stap zou zijn, zoals in de brief staat, dat-ie toch genomen wordt. Want iedere
stap in de goeie richting is een stap voor een betere gezondheid voor de inwoners van Dordt.
De voorzitter: Dank u. Andere woordvoeringen? De heer Soy.
De heer Sov: Ja, ik heb begrepen dat er drie stukken tegelijk worden besproken. Wij willen graag inzoomen op
het verhaal over de geluidsschermen op de N3. Daar heb ik ook al schriftelijke vragen gesteld in de richting van
het college. In de stukken lezen we dat het college voornemens is om in te schrijven voor... richting
Rijkswaterstaat in te schrijven op geluidsschermen. Wat betreft, als we inzoomen op de N3, alleen op de afrit
richting de Merwedestraat. Onze fractie die ontvangt wel regelmatig berichten over geluidsoverlast in de
wijken Sterrenburg en Oudelandshoek. In het laatste geval ben ik zelf ervaringsdeskundige, dus ik weet dat
daar wel geluidshinder momenteel aanwezig is. Nu wordt er in het voorstel beschreven dat er gewerkt gaat
worden met stil asfalt. Maar dan nog is het de vraag van: ja, als we op één plek toch gaan investeren in
geluidsschermen, ondanks het feit dat er stil asfalt gerealiseerd gaat worden, waarom dan niet gelijk die
andere twee wijken meenemen? Waarom niet op meer plekken inschrijven? Het kan zijn dat we als gemeente
daar misschien extra moeten bijdragen, maar dan is dat nog steeds een politieke vraag die de raad moet
beantwoorden: zijn wij als raad bereid om meer te investeren op... in geluidsschermen langs de N3 om het
woongenot voor de mensen die daarachter wonen te vergroten?
De voorzitter: Dank u wel. De heer De Vos en dan de heer Kuhlman.
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De heer De Vos: Voorzitter, dank u wel. Wat deze drie raadsinformatiebrieven die we hier bespreken gemeen
hebben, zijn de thema's 'geluid' en 'luchtkwaliteit'. Twee thema's die hun effect hebben of de leefbaarheid in
grote delen van onze stad. Immers, zijdelings,'...' Wielwijk worden geraakt door de A16. En onze stad wordt
doorkruist door de N3. Om met het laatste te beginnen: we zijn teleurgesteld in het antwoord van de vorige
minister op ons verzoek om de N3 een tachtig kilometer per uur-weg te maken. Raadsbreed is er een motie
aangenomen om hiervoor te gaan. Ja, met de geluidbeperkende maatregelen van Rijkswaterstaat voldoen we
aan de norm. Maar wat ons betreft is de norm... is de kunst niet om de norm te halen, maar om er zover
mogelijk onder te komen, in het belang van iedereen die daar woont. Voorzitter, wat ons betreft gaan we deze
lobby, om van de N3 een tachtig kilometer per uur-weg te maken, voortzetten.
De voorzitter: Dank. De heer Kuhlman, fractie VVD.
De heer Kuhlman: Dank, voorzitter. Om te beginnen wil ik graag benadrukken dat de VVD erg blij is dat onze
stad via de N3, de A16 en het spoor verbonden is met de rest van de regio en het land. Tienduizend
Dordtenaren maken hiervan gebruik, bijvoorbeeld onze stadsgenoten die buiten Dordrecht wonen... werken.
Als de A16, de N3 en het spoor er nog niet hadden gelegen, dan zou de Dordtse VVD ogenblikkelijk voorstellen
om ze aan te leggen. Goede, en vooral snelle, verbindingen zijn essentieel voor Dordtenaren en de Dordtse
bedrijven. Daarom zijn wij ook tegen een snelheidsverlaging op de N3, een van de belangrijkste verbindingen
van onze stad met de rest van de regio en het land. De snelheidsverlaging zorgt voor langere reistijden voor
Dordtenaren en onze Dordtse bedrijven en dat is slecht...
De heer De Vos: Voorzitter?
De heer Kuhlman: Voor de Dordtse economie.
De voorzitter: Mijnheer De Vos heeft een vraag aan u.
De heer De Vos: Interruptie. Ik heb uitgerekend: de snelheidsverlaging van honderd naar tachtig kilometer per
uur levert een min op van, ik geloof, vierenvijftig seconden. Anderzijds levert het wel een voordeel op van tien
tot vijftien procent geluidsreductie in de wijken die erachter liggen. Hoe ziet u die twee in verhouding met
elkaar?
De voorzitter: De heer Kuhlman.
De heer Kuhlman: Die geluidsreductie, daar kom ik zo op. Maar die seconden die tellen zich elke dag op voor
de Dordtse bedrijven, voor de Dordtenaren. Dus daar wil ik heel... Ik wil heel zorgvuldig omgaan met de tijd
van de Dordtenaren. Vandaar dat we niet voor een snelheidsverlaging zijn. Maar, ik ga verder, natuurlijk zijn
we ons ervan bewust dat de snelwegen en het spoor ook overlast geven. Hoewel er positieve ontwikkelingen
zijn, met elektrische auto's, maken treinen en auto's nu eenmaal geluid. Als je vlakbij een snelweg of bij het
spoor woont, en je wordt niet goed beschermd door het geluid, dan begrijpen we: dan kan dat heel vervelend
zijn. Daarom wil de Dordtse VVD dat er effectieve geluidsschermen komen die onze stadsgenoten, en
toekomstige stadsgenoten, optimaal beschermen tegen geluidsoverlast. En ik noem hier met nadruk ook onze
toekomstige Dordtenaren. Voor het voortbestaan van onze voorzieningen, voor de draagkracht van deze stad,
is het essentieel dat onze stad stopt met krimpen en weer gaat groeien. Dankzij de Dordtse VVD en onze
coalitiepartners gaat dat ook gebeuren en komen er in de komende jaren veel nieuwe huizen bij. De kritische
lezers van het coalitieakkoord hebben natuurlijk gezien dat dat best een beetje passen en meten wordt om
goede locaties aan te wijzen voor die broodnodige nieuwe huizen. Het is doodzonde als we nu vergeten om
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geluidsschermen te plaatsen voor de locaties waar straks gewoond gaat worden. De Dordtse W D wil daarom
dat er ook geluidsschermen worden geplaatst op de locaties van potentiële nieuwe woonwijken en buurtjes,
bij de snelwegen en het spoor. Ik vraag de wethouder om de plannen voor de geluidsschermen zó aan te
passen, dat ook de bouwambitie van onze stad hierin tot z'n recht komt. In de stukken die de wethouder en
zijn ambtenaren voor de behandeling van deze vergadering hebben meegestuurd, wordt uitgebreid ingegaan
op verschillende typen geluidsschermen. Welke schermen, qua uitstraling, het beste passen bij de beleving
van de automobilist. Welke schermen bijdragen aan de continuïteit van de ruimtelijke eenheid van ons eiland.
Bij de keuze voor de typen geluidsscherm, staat er voor de Dordtse VVD maar één belang voorop: dat van de
Dordtenaren die naast de weg, of bij het spoor, wonen. Wij willen dat we in elke situatie steeds voor de beste
en de meest effectieve... het beste en meest effectieve scherm wordt gekozen. Zodat bewoners, en de
potentiële bewoners, goed worden beschermd. Want voor de beleving... Wat voor beleving de schermen voor
de automobilisten op de weg oplevert, is voor ons echt van secundair belang. Een zo goed mogelijke
bescherming van de bewoners van de woningen staat voor ons voorop. Het idee om... in de stukken... dat...
De heer De Vos: Voorzitter?
De heer Kleinpaste: Voorzitter?
Voorzitter: Het roept vragen op. De heer De Vos. En dan de heer Kleinpaste.
De heer De Vos: Ja, ik vind dit betoog... om de bewoner in de wijken daarachter centraal te stellen vind ik
prachtig. Maar ik kan het echt niet rijmen met het pleidooi om de N3 een honderd kilometer per uur-weg te
houden. Dus als je maar iets verder dan het scherm woont, heb je daar gewoon, ondanks dat scherm, direct
last van. Dus ik zie die twee niet samenvallen.
De voorzitter: De heer Kleinpaste.
De heer Kleinpaste: Ja voorzitter, er wordt nadrukkelijk bepleit om die schermen dan zo te maken dat het met
name voor omwonenden een prettige aanblik geeft. En dat we daar niet uitgaan van wat de automobilist
daarvan vindt. Maar er zijn geluidschermen die dat effect hebben op de automobilist, dat ze op de rem
trappen en langzamer gaan rijden. Hoe zit het dan met uw pleidooi voor die hogere snelheid?
De voorzitter: De heer Kuhlman.
De heer Kuhlman: Het gaat mij om... De weg die is er om er snel overheen te kunnen rijden, om Dordrecht
goed bereikbaar te houden. Dat is... Nee, nee, nee... Maar er zit een bepaalde volgorde in. Kijk, we kunnen wel
zeggen: zonder... Als die weg er niet zou zijn, zou je geen geluid hebben. Wij zijn er een groot voorstander van
dat die wegen er liggen en dat je daar op een goeie manier gebruik van kan maken. Dat betekent niet stilstaan
maar rijden. Vervolgens is het natuurlijk ook zo, inderdaad, datje last hebt van die weg. Dat is een gegeven. En
dan is het zaak om vervolgens, daar hebben we het nu over, over die geluidsschermen, om daar op een zo
goed mogelijke manier invulling aan te geven. Dat kun je op verschillende manieren doen. In dat hele stuk
staat er van alles over...
De voorzitter: De heer Gundogdu heeft ook een... O, sorry. De heer Soy. Ik... En er staan te veel microfoons
open. De heer De Buck, u heeft niet het woord, dus u moet even uw microfoon uitdoen, dank u. De heer Soy.
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De heer Soy: Ja voorzitter, ik wil de VVD en de heer Kuhlman in beperkte mate bijstaan wat betreft de
honderd kilometer kunnen wij elkaar ook in vinden. Maar wat betreft de beleving... Want als je het stuk goed
leest, dat was voor mij ook de trigger om dit stuk te laten agenderen, als je het stuk goed leest dan staat er: als
je op de N3 rijdt dan zie je de mooie groene structuur van Dordrecht en de interwijkse karakter, zeg maar, dat
de wijken met mekaar verbonden worden door het groen. Dat was voor mij ook een reden dat gewoon van; ja
joh, wat is nou belangrijker: de beleving van de automobilist, dat-ie een paar bomen ziet langs de N3? Of de
mensen die daarachter wonen die beschermd moeten worden juist voor het geluid dat wordt veroorzaakt
door de automobilist? Dus op dat punt kunnen wij elkaar wel vinden.
De voorzitter: Maar wat is uw vraag nou... Want u onderbreekt de heer Kuhlman in zijn vlammend betoog. Dat
mag natuurlijk, maar dan moet u eigenlijk een vraag stellen. Zo niet, dan geef ik het woord aan de heer De
Buck. U heeft het woord.
De heer De Buck: Dank u. Ja, u noemde twee dingen, die pik ik op. Eén dan zegt u van: nou, waar het ons eens
en vooral om gaat, is om de Dordtenaren die naast de weg wonen. En aan de andere kant zegt u: mensen
hebben last van die weg. Dat laatste vind ik een understatement. Als je het hebt over honderd a tachtig
kilometer, dan praat je over een levensduurverkorting, levensduurverkorting van twintig dagen, gemiddeld.
Mensen overlijden door fijnstof. En dat is meer bij honderd kilometer dan bij tachtig kilometer. Het is niet
alleen last. Mensen die er vlak langs lopen, en we hebben een ziekenhuis langs de N3, dat levert wel degelijk
ook forse gezondheidsschade op. Dus mijn vraag is van: hoe rijmt u die twee dingen; uw grote aandacht voor
de mensen die hier in Dordrecht wonen en komen wonen met uw pleidooi voor honderd kilometer?
De voorzitter: De heer Kuhlman.
De heer Kulman: Dank. Kijk, het gaat ons erom dat je die weg daar hebt om er gebruik van te maken. Die ligt er
niet voor niets. Vervolgens, gegeven het feit dat daar... dat je daar gelukkig overheen kan rijden en ook
snelheid kan maken, heb je wél die geluidschermen nodig. En als het dan gaat om die geluidschermen, dan, en
daar vind ik ook de heer Soy, is het zo dat je... dat het niet van belang is, of tenminste laat ik het voor van
secundair belang is hoe dat beleefd wordt vanuit de auto. Maar dat die geluidschermen er, wat ons betreft,
vooral staan om mensen in de wijken te beschermen tegen het geluid. En daarom willen we dat er steeds
wordt gekozen voor de beste en meest effectieve oplossing die op dat moment beschikbaar zijn. En het idee
dat op sommige stukken, want zo las ik dat terug in het verhaal, dat er sommige bestaande geluidschermen zo
mooi en speciaal zijn dat de nieuwe geluidschermen die er gaan komen, of nieuwe geluidschermen daar in de
buurt, dat die er precies zo uit zou moeten zien, dat staat ons niet op dezelfde manier... staat ons niet aan.
Het... Onze stad heeft heel veel mooie en bijzondere monumenten om trots op te zijn, maar ik zie geen enkele
reden om te doen alsof bestaande geluidschermen een soort monumenten zijn die behouden moeten blijven.
De tijd staat namelijk niet stil. Er zijn vandaag de dag innovatieve geluidschermen beschikbaar, waardoor er
meer mogelijk is dan een aantal jaar geleden. De Dordtse VVD pleit daarom voor een keuze voor schermen die
goed hun werk doen. Het is mooi meegenomen als ze er aardig uit zien, daar is niets mis mee. Maar in de
eerste plaats moeten ze zo goed mogelijk hun werk doen. En ze hoeven er daarom dus niet per se uit te zien
als schermen die al eerder geplaatst zijn of passen bij een bepaalde lijn. Geluid tegen houden, dat is het
belangrijkste.
De heer Oostenrijk: Voorzitter? Voorzitter?
De voorzitter: Ja, de heer Oostenrijk. U heeft het woord.
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De heer Oostenrijk: Ja, het pleidooi van de heer Kuhlman ontroert mij bijna.
De heer Kuhlman: Goed om te horen.
De heer Oostenrijk: Alleen: aan wie richt hij zijn pleidooi? Want hij doet daarnet of als wij hier als gemeente
Dordrecht verantwoordelijk zijn voor het plaatsen van welke geluidschermen dan ook. Er is al gememoreerd
naar een vorige bewindsvrouw die ons wat dat betreft gekapitteld heeft in onze mogelijkheden. Ik weet niet
meer van welke partij die was hoor, maar... We zitten wel met dat probleem opgescheept. Dus mijn vraag is:
aan wie richt u uw pleidooi?
De heer Kuhlman: Ja, heel duidelijk: aan...
De voorzitter: Eén moment, de heer Kuhlman, u krijgt het woord van mij zo meteen, nadat ik mevrouw KleinHendriks het woord heb gegeven. U heeft een vraag aan een van de beide heren?
Mevrouw Klein-Hendriks: Aan de heer... Voorzitter, ik heb een vraag aan de heer Oostenrijk. Want uit de
stukken blijkt wel dat de gemeente Dordrecht stedenbouwkundige visie op de schermen heeft gemaakt,
waarbij het eigenlijk voorstelt om juist net ze niet te hoog te doen zodat de vrachtwagen of automobilist er,
zeg ik even gekscherend, overheen kan kijken. Dus wat dat betreft hebben we wel in beeldvorming en
beeldkwaliteit daar kennelijk een rol in.
De heer Sov: Voorzitter...
De voorzitter: De heer Soy.
De heer Sov: Aansluitend daarop: ik ben mijn betoog ook begonnen met het feit dat wij als gemeente
Dordrecht richting Rijkswaterstaat hebben ingetekend op alleen geluidschermen bij de afrit richting de
Merwedestraat. Dus we hebben wel degelijk invloed, althans, ja, of het wordt overgenomen of niet, maar ja
goed: je hebt drie basisvarianten. Daarom begon ik ook met de vraag van: als we meer zouden willen dan wat
vanuit Rijkswaterstraat mogelijk is, is het misschien een idee om ook meer te willen investeren. Dus richting de
heer Oostenrijk: het heeft wel degelijk richting het college een verzoek om de ambitie hoger te leggen dan
waar-ie nu ligt.
De voorzitter: Oké, helder. Dan vervolgt de heer Kuhlman zijn betoog.
De heer Kuhlman: Ja, ik heb het idee dat de vragen voldoende zijn beantwoord, dus ik vervolg graag. En dan
wil ik afsluiten. Ik begon m'n verhaal met het grote belang van de bereikbaarheid van deze stad. En daarom wil
ik ook afsluiten met de vraag aan de wethouder of hij er alsjeblieft voor... alles aan wil doen om aan... onze
stad bereikbaar te houden bij het komende onderhoud aan de snelwegen.
De voorzitter: Dank. Dan de heer Bouman, dan mevrouw Klein-Hendriks. De heer Bouman, u heeft het woord.
De heer Bouman: Voorzitter, de eerste vraag is: zijn wij vóór of tegen het terugbrengen naar tachtig
kilometer? Nu, mijn partij heeft al bij de afgelopen verkiezingen duidelijk aangegeven daartegen te zijn, daar
is niks aan veranderd. Dan wat betreft de geluidschermen. Zijn geluidschermen mooi, zoals een van de vorige
sprekers aangaf? Nu, dat vind ik absoluut niet. Ze zijn spuuglelijk. Alleen de één is soms lelijker dan de andere.
Zijn ze effectief? Daar zet ik ook mijn vraagtekens bij. Je kunt er iets aan doen door bijvoorbeeld
geluidschermen te maken die groen zijn, met dus... met planten enzo bekleed zijn. Maar dat is niet de
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gebruikelijke situatie zoals wij die in de stukken hebben... zijn tegengekomen. Is het noodzakelijk? Nou, ik ben
zeker geen voorstander van ongelimiteerde uitbreiding van het aantal schermen, want we zien ze overal in het
land, in steeds grotere mate en steeds lelijker, steeds hoger, over steeds langere afstanden. Ik ben ze zelfs wel
tegengekomen waar daarachter helemaal niks is, waar gewoon ook boerenland is. Nou ja, dan vraag ik me
werkelijk af: waar zijn we... waar zijn we hier mee bezig? Dit is geen goeie weg. Alleen als het absoluut
noodzakelijk is, ja dan moet er een geluidscherm... en dan moet het ook effectief zijn en moet dat niet onnodig
storend, onnodig lelijk zijn. En bovendien, dat is één punt, dan ben ik klaar: de elektrische auto die rukt op en
het zal niet lang duren als we allemaal in elektrische auto's rijden, dan zijn die geluidschermen overbodig.
De voorzitter: De heer De Vos heeft een vraag neem ik aan? Of...
De heer De Vos: Ja, mij ontging aan het begin van het betoog van de heer... Mij ontging aan het begin van het
betoog van mijnheer Bouman heel even of de PVV nu voor honderd of tachtig kilometer per uur is?
De heer Bouman: Voor honderd kilometer.
De heer De Vos: Voor honderd kilometer per uur. Maar ik hoor u ook zeggen dat u de geluidschermen
spuuglelijk vindt. Dan is het gevolg daarvan volgens mij, dat wij de inwoners die achter de N3 wonen
opzadelen met meer geluid. Hoe ziet de PVV dat dan?
De voorzitter: De heer Bouman.
De heer Bouman: Wij gaan niet iemand opzadelen met meer geluid. Er ontstaat meer geluid door bepaalde
verkeersbewegingen en als gevolg daarvan kunnen we al of niet ertoe besluiten bepaalde maatregelen te
treffen. Naar mijn mening is het aanbrengen van een ongelimiteerde hoeveelheid geluidschermen niet het
juiste antwoord daarop.
De heer De Vos: Nou, volgens mij is één...
De voorzitter: Mijnheer De Vos.
De heer De Vos: Sorry, voorzitter. Eén van de antwoorden erop, en het makkelijkste antwoord misschien ook
wel, is juist om die snelheid terug te brengen. Want dat heeft gewoon direct resultaat op geluid.
De voorzitter: De heer Bouman.
De heer Bouman: Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Alleen mijn partij is daar niet voor.
De voorzitter: Helder.
De heer Sov: Voorzitter, mag ik daar...
De voorzitter: De heer Soy...
De heer Frantzen: Voorzitter...
De voorzitter: Eén moment. De heer Soy heeft eerst het woord.
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De heer Sov: Ja, een vraag in de richting van de heer Bouman. U wil én de honderd kilometer niet verlagen
naar tachtig én u wilt geen geluidschermen, terwijl ik wel degelijk heb aangekaart dat er geluidsoverlast wordt
ervaren in twee verschillende wijken. Wat... Waarom kiest u, als PVV, niet voor het beschermen van deze
bewoners tegen geluidsoverlast?
De voorzitter: De heer Bouman.
De heer Bouman: We vinden dat het nodig is, dat heb ik zo-even ook aangegeven en dat zal mogelijk bij de
wijken die u aangeeft het geval zijn. Daar zouden eerst metingen over moeten zijn die dat aantonen. Maar, ja,
als het nodig is dan moeten er natuurlijk wél geluidschermen komen. Maar niet over alle wegen en langs alle
spoorwegen en... Het wordt steeds meer. En dat heeft dus twee aanzienlijke nadelen. Nee, die wil ik echt even
in m'n antwoord melden. De ene is dus de zichtbaarheid van de ene verkeersdeelnemer ten opzichte van de
ander, die wordt daardoor beperkt. En dat is slecht voor de verkeersveiligheid. En het andere is dat de
zichtbaarheid van het landschap, en we zijn toch allemaal trots op het landschap in Nederland, dat wordt
daardoor aan het oog onttrokken doordat er schermen voor staan.
De voorzitter: De heer Soy.
De heer Sov: Ja, hele korte reactie. Volgens mij heb ik ook niemand horen pleiten om de hele N3 of de hele
A16 vol te bouwen met schermen aan weerszijden. Maar onderzoek inderdaad waar dat nodig is. En van twee
wijken weet ik gewoon toevallig dat daar wél regelmatig geluidshinder wordt ervaren en dat dat naar ons
wordt gemaild of op een andere manier ons bereikt. Dus daar moet je wel wat mee.
De heer Bouman: Dan zijn we het daarover eens.
De voorzitter: Had de heer Frantzen nog een vraag, denk ik?
De heer Frantzen: Misschien moet ik mijnheer Bouman ook uit de droom helpen dat elektrische auto's de
oplossing zijn. Want een auto, wat je hoort van een auto zijn de banden. En niets meer dan dat. En hoe harder
er gereden wordt, hoe meer herrie er van de banden af komt. En of dat nou elektrisch gebeurt of via een
explosiemotor, dat maakt totaal niet uit.
De heer Bouman: ...Een elektrische auto hoor, dan hoor ik eigenlijk niks. Dus dan hoort u kennelijk iets anders
dan ik.
De heer Frantzen: Ga... Als u naast... met uw raampjes open naast een Tesla gaat rijden, dan kunt u z'n banden
horen, maar niet z'n motor. Hetzelfde heb je met mijn hele kleine vrieskist op wielen. Die hoor je ook
nauwelijks de motor van, maar de banden wel.
De voorzitter: Goed, dank voor de technische toelichting door de heer Frantzen aan de heer Bouman. En
anders gaat u samen nog een keer luisteren bij de N3. Dan gaat de woordvoering wat mij betreft nu naar
mevrouw Klein-Hendriks. U heeft het woord.
Mevrouw Klein-Hendriks: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik meen... uit de technische beantwoording heb ik ook wel
begrepen dat inderdaad bij hogere snelheden gewoon de banden bepalender zijn dan het motorgeluid.
Waarop ik mijn buurman aanstootte en zei: misschien een elektrische Harley Davidson is ook wel leuk. En die
schijnt er al eentje rond te rijden, dus.
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De heer Frantzen: Nee, hij... het prototype is er.
Mevrouw Klein-Hendriks: Het prototype. Sorry. Ik hoor het geluid ook van de VVD, mijnheer Kuhlman. De
bereikbaarheid staat op de N3 onder druk en ik denk dat gewoon ook de N3 door veel Dordtenaren wordt
beschouwd als dé weg om van een woning naar hun werk te gaan, of dan... waar dan ook. En de grote
frustratie is gewoon, in toenemende mate, dat je eigenlijk überhaupt niet vooruitkomt op de N3 en dat alles
vaststaat. En dat eigenlijk ook gewoon de toegangswegen ook vollopen, dat mensen sluipwegen gaan
gebruiken. En dat leidt gewoon allemaal tot overlast, tot ergernis. Ik denk in zoverre, dat een statement om
gewoon vooral hard te blijven rijden eigenlijk ook idioot is, omdat... je komt gewoon niet snel vooruit op deze
weg. En misschien moetje eerder gaan nadenken over dynamische snelheidscontroles, dan alleen maar die
tweeënvijftig seconden sneller willen rijden. De effectiviteit van de geluidschermen, daar volg ik wel helemaal
wat ook de VVD aangaf. En ik heb me verbaasd over de notitie... stedenbouwkundige notitie. Ik heb me ook
ergens wel verbaasd over de geluidschermen rondom de afrit Staart aan de Merwedestraat, omdat ik denk
van: willen mensen daar... ik heb daar geen contact mee gehad, maar willen mensen daar wonen wanneer ze
totaal omgeven zijn door geluidschermen? Hoe financieel doelmatig, nuttig en noodzakelijk is het, daarnaast,
om die woningen op die manier te omkooien met geluidschermen? Er zijn gegevens. En wat dat betreft zijn er
heel uitgebreide gegevens ook: dank u wel daarvoor, ook naar aanleiding van vragen die ik heb gesteld ook
uitgebreide beantwoording, ook dank daarvoor, over van: wat doet nou geluid in Dordrecht? Wat doet het
geluid van de wegen? Wat doet het geluid van de spoorwegen? Wat doet het geluid van, nou luchtvaart zit er
dan net niet bij, maar ook van de N3: alles is bij mekaar genomen. Ook van de bedrijven. En dan doet geluid
heel veel. Dan zie je dus heel veel gebieden die onder enorme geluidsdruk staan. En het is goed om daar ook
alert op te zijn en de maatregelen te nemen die mogelijk zijn om die geluidsoverlast, die ook echt wel
gezondheidsschade heeft, om die zo goed mogelijk te beperken. Of dat nou is in de toekomst, met waar we
gaan bouwen, maar het is toch ook met name in bewoners die ik heel veel hoor in de wijken Sterrenburg, in
de wijk Oudelandshoek-Stadspolders, die gewoon ook prettig willen blijven wonen hier in Dordrecht en aan de
ene kant gewoon over de N3 bereikbaarheid... ze willen ook daar overal naartoe kunnen gaan. En aan de
andere kant ook gewoon rustig gewoon willen blijven slapen met eventueel in de zomer de ramen open. En,
nou ik vind dat wel een zorg waar we, en als dat dan moet door geluidsstil asfalt of door hogere, groenere
geluidwallen: prima. Wel een vraag, ook wel aan de wethouder. Uit de technische beantwoording heb ik
begrepen: bij de Sterrenburg, daar hebben we niet parallel aan de N3, tot aan de Copernicuslaan, de
geluidschermen, die bedoel ik niet. Maar je hebt grondlichamen. Die liggen daar tussen de A16 en de N3. En
uit de beantwoording begreep ik dat die toch waarschijnlijk wel blijven liggen. Mensen die mij daarom
vroegen, uit de wijk Sterrenburg, die zeiden: ik hoop maar dat ze er blijven liggen, want ze fungeren gewoon
als een soort van geluidscherm voor... als geluidswal voor ons. Dus toch even de vraag van: ja, is dat dan ook...
kunnen we dat dan ook tegen de inwoners zeggen? Van: nee, die grondlichamen die blijven daar liggen. Of,
wat ik ooit eerder heb begrepen: het zijn gronddepots, die gaan weg. Dus, nou daar toch ook wel weer
aandacht voor. En, ja, ook met name voor de... En ook met name voor de, ja, toch de geluidschermen. En daar
waar Dordrecht meer kan doen voor de inwoners van Dordrecht, zou ik echt pleiten om ook dat meerdere te
doen.
De voorzitter: Dank u. U mag uw microfoon uitzetten. Ik weet niet of iemand anders nog het woord wil
voeren? Anders gaan we naar de wethouder. En we hebben er twee, dus ik weet niet wie aftrapt. De heer Van
der Linden, u heeft het woord.
De heer Van der Linden: Ja, dank u wel, dat zal ik dan doen. En een deel van de vragen gaat vooral over
bereikbaarheid en, nou, de werkzaamheden N3 en de snelheid daar. En een deel over de... het visiestuk. Nou,
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een aantal van u geeft aan: jammer dat het niet gelukt is met de... met ons pleidooi voor tachtig. Nou, we
hebben ook in het nieuwe coalitieakkoord dat wel als uitgangspunt genomen: tachtig, op basis van een
uitspraak van de vorige raad die in grote meerderheid is ondersteund, blijft dat voor ons wel het oogmerk. We
weten ook dat we niet de enige regio, de enige stad zijn die hiervoor pleit. Er is wel een kaart beschikbaar
waar, nou, zeker twintig of vijfentwintig stedelijke gebieden op staan waar gezegd is: ja, je mag hier honderd,
maar eigenlijk zouden we liever tachtig willen. We hebben het te doen met een regeringsbeleid wat... daar
wat terughoudend in is. Laat onverlet dat we hier zeker voor kunnen blijven pleiten. Als ik kijk naar lobbyinspanningen die we doen op allerlei gebied, is dit denk ik niet een heel kansrijke. Want de beweging bij de
minister op dit dossier is niet zo groot. Dat wil niet zeggen dat we niks kunnen doen.
De heer Frantzen: Voorzitter?
De voorzitter: Ja, de heer Frantzen.
De heer Frantzen: Is het geen verstandig idee, als meerdere gemeentes deze wens hebben van tachtig
kilometer, om daarin samen... samen in...
De voorzitter: De wethouder.
De heer Van der Linden: U kunt langzamerhand een beetje in mijn hoofd kijken en dat vind ik een enigszins
beangstigende gedachte. Dus ik ga proberen u dan te verrassen, maar... Nee kijk, er zijn denk ik twee of drie
sporen die we kunnen bewandelen. Het eerste wat... Sinds vorig jaar hebben wij concrete meetgegevens over
hoe hard overal gereden wordt. U weet dat, dat hebben we ook besproken in het kader van snelheden in de
binnenstad. Dan zie je ook een aantal punten waarvan we weten: hier wordt te hard gereden. Maar we zien
dat nu nauwkeuriger, met vier nauwkeurige metingen. We hebben die statistieken ook over de snelheden die
gemeten worden op de N3. Daar heb je natuurlijk de uitschieter die honderdtachtig rijdt, nou absurd. Maar je
hebt ook de V85, de snelheid die door vijfentachtig procent van de weggebruikers wordt gehanteerd, en die
ligt op sommige delen van de dag echt beduidend hoger dan honderd. Dus dan is, naast datje met honderd al
een bepaalde geluidsbelasting en fijnstofproblematiek hebt, heb je eigenlijk honderdvijf of honderdtien. Ja,
dan wordt het nog iets erger. De N3 is niet een weg die zich van nature leent voor een hele grote
trajectcontrole, want er zijn heel veel op- en afritten. Maar ik vind dat we best, in de contacten die we hebben
met het OM, nog eens kunnen aangeven: dit is een stedelijke weg, eigenlijk, een stedelijke rondweg, zo kan je
hem wel beschouwen. Nou, we weten heus wel dat het OM niet gaat over honderd of tachtig, maar ze gaan
wel over handhaving. Dat pleidooi kunnen we echt wel voeren. Want honderd is dan weer beter dan
honderdacht of honderdtien. Dat is één. Het tweede, dat heeft u al opgemerkt. Ik denk dat er heel veel steden
zijn die met dezelfde opgave zitten als wij, zeggen: wij willen uitbreiden, wij willen bouwen, we willen ook fijn
wonen in onze stad en dan is geluid een van de elementen, naast fijnstof. Is er nou geen manier te vinden om
de discussie te voeren over, ja, een stedelijke snelweg, stedelijke rondweg, en de snelheid die daarbij past?
Dus die connecties kunnen we zeker maken, want heel veel steden willen binnen hun contour uit gaan
breiden, willen ook meer aandacht voor leefkwaliteit. Natuurlijk even letten op welke steden dat dan zijn en
hoeveel aandacht je daaraan geeft, maar die route kunnen we zeker volgen. Nou, dat...
De heer Frantzen: Voorzitter?
De voorzitter: De heer Frantzen.
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De heer Frantzen: In Rotterdam heb je de Ringweg-Oost. Die is een hele tijd tachtig kilometer geweest en toen
is het een paar jaar lang honderd kilometer geweest. Toen heeft omgeving Schiebroek, Zestienhoven en
dergelijke, daar behoorlijk bezwaar tegen gemaakt en nu is-ie weer tachtig. Zou u niet eens bij Rotterdam
kunnen informeren hoe dat proces gegaan is?
De heer Van der Linden; Weten we hoofdlijnen wel. De problematiek was daar vele malen ernstiger. In één
zin. Echt, fijnstofproblematiek was daar veel heviger dan bij ons. Blijft interessant overigens, dat iets wat het
ene jaar wel, een paar jaar later weer niet en dan toch weer wel kan. Maar de thematiek was daar echt
heviger dan bij ons en in bijna elke andere stedelijke omgeving waar deze discussie speelt. Maar inderdaad,
wel een interessant gegeven. Dan even naar geluid zelf. U weet we hebben vorig jaar een overeenkomst
ondertekend met Rijkswaterstaat over de aanpak N3. De N3 is technisch versleten, dus we zijn blij dat daar
wat aan gebeurt. Daarbij wordt naar alles gekeken. Niet alleen de kwaliteit van het asfalt, maar ook naar de
bermen en de... onder andere de geluidschermen. En de wettelijke plicht ligt er om weer te voldoen aan de
eisen die de Wet Milieubeheer stelt. Dat gaat dus inhouden dat op heel veel plekken de geluidschermen
worden gerepareerd. Op een aantal plekken ook dubbel zoab wordt neergelegd. En dan ligt-ie er weer tiptop
bij, wat fijn is voor de bereikbaarheid van Dordrecht, want tachtig procent, vijfentachtig procent, van de
mensen op de N3 komt uit Dordrecht en gaat ook weer in Dordrecht ergens naar toe, of uit de regio. Dat
moeten we ons wel beseffen. Het zijn onze eigen inwoners die voor de eigen inwoners veel problemen
veroorzaken voor een groot deel. Kom ik zo nog even op terug. Nou, dan ligt die weg er weer goed bij. Laat
onverlet dat als je nieuwe dingen gaat doen, nieuwe woonwijken gaat ontwikkelen, bijvoorbeeld de
Amstelwijck, dat je dan die belasting natuurlijk weer verhoogt. En dan kom ik ook even op de vraag van de
heer Soy: wat kost nou een geluidscherm? Dat hangt van heel veel dingen af. Want soms kun je met een klein
geluidscherm... of een laag geluidscherm volstaan. Soms moet je hem heel hoog bouwen. Je wil soms, en dan
gaat de heer Sleeking zo meteen nog op in, soms iets doen aan de kwaliteit van de uitstraling van zo'n scherm.
Dat werkt kostenverhogend natuurlijk. Een basisscherm, van twee meter hoog, laten we zeggen: één
kilometer kost 1,6 miljoen. En dan heb je een simpel scherm. Veel geld, maar als je het vertaalt in
grootstedelijke ontwikkeling die we gaan plegen, ja dan hebben we natuurlijk wel meer investeringen moeten
doen, dan is dat iets om mee te nemen.
De heer Soy: Voorzitter...
De heer Van der Linden: Je kan natuurlijk ook heel veel doen met bebouwing tegen de route aan. Er zijn
voorbeelden van kantoren...
De voorzitter: De heer S...
De heer Van der Linden: Ik maak mijn zin even af, als het kan. Kantoren en ander gebouwen die gewoon ook
als geluidscherm fungeren.
De voorzitter: De heer Soy.
De heer Soy: 1,6 Miljoen, dat is als je het zelf volledig betaalt, klopt dat?
De heer Van der Linden: Dat is wat een scherm van een kilometer, van twee meter hoog, in de basisuitvoering
ongeveer moet kosten. En natuurlijk, er zijn allerlei kostenverhogende aspecten te verzinnen. Ik kan me ook
voorstellen dat als je het in een heel groot project stopt met allerlei bouwwerkzaamheden, dat je dan nog iets
van de prijs af kan halen. Maar dit is een soort stelregel. Dan nog heel even over de...
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De voorzitter: De heer Soy heeft nog een... even een dingetje?
De heer Sov: Even een aanvullende vraag. Die 1,6 miljoen, dat is als je het zelf betaalt. Maar goed,
Rijkswaterstaat die betaalt ook geluidschermen. Nu hebben wij ervoor gekozen om alleen bij één afrit in te
schrijven, terwijl als we misschien hadden geprobeerd: 'nee' heb je, 'ja' kan je krijgen. Waarom hebben we
niet op meer plekken ingeschreven? En... om te... Want als Rijkswaterstaat wél meewerkt, en je kiest voor een
basisvariant, dan kost het onze gemeente niks. Maar heb je aanvullende eisen; transparant of groen of wat
dan ook, dan moet je als gemeente bijbetalen. Maar waarom hebben wij niet in ieder geval voor een
basisvariant op meer plekken ingeschreven?
De voorzitter: De wethouder.
De heer Van der Linden: Ik vraag me even af wat u bedoelt met 'inschrijven'. Kijk, de N3, de aanpak daarvan,
die wordt gewoon... die is gebaseerd op stelregels die er zijn. Asfalt moet aan bepaalde kwaliteiten voldoen
en, ja, daar heeft Waterstaat zich maar toe te verhouden. Geluidschermen hebben ook een bepaalde functie
en er zijn eisen in de Wet Milieubeheer ten aanzien van de geluidsbelasting van gevels en andere
voorzieningen. Rijkswaterstaat heeft gewoon maar te zorgen dat de weg daar weer aan voldoet. En als het
klaar is, dan voldoet-ie daar ook aan, eerstkomende, pakweg, tien jaar in ieder geval. En daar zijn de
maatregelen op gebaseerd.
De heer Sov: Voorzitter, als ik mag?
De voorzitter: De heer Soy. Ja, maar dat is wel de laatste keer. Over dit punt althans.
De heer Sov: Ja, laatste keer op dit punt. Er zijn normen en we gaan uit van de normen en de investeringen
baseren we op de normen. Maar als we nu kijken: voldoen we nü, momenteel, aan de normen?
De heer Van der Linden: Nu voldoen we niet aan de normen, want langzamerhand zakt een scherm wat weg.
Of, doordat de weg heel slecht is, wordt het geluid wat heviger. Of... In de loop van de jaren zijn er natuurlijk
hier dan ook nieuwe dingen bijgebouwd. Dus Waterstaat gaat de situatie... heeft de situatie in ogenschouw
genomen. En heeft het maatregelenpakket wat ze nemen ten aanzien van asfalt, ten aanzien van bermen, ten
aanzien ook van geluidschermen, afgestemd op de wettelijke normen die goed omschreven staan, waarvan
we ook heel veel gegevens hebben, in de stad. En op dit moment worden dus op een aantal plekken in de stad
de norm al overschreden. Nou, de onderhoudsplicht die Waterstaat dan heeft, duidt er ook op dat je dan weer
het zo moet doen: iets ophogen, iets vervangen, inclusief zoab, dat je weer helemaal aan die wettelijke norm
voldoet. En natuurlijk hopen wij dat dat dan heel lang zo blijft. En we weten ook wel: ja, de stad ontwikkelt,
vervoer ontwikkelt, motoren is niet het maatgevende, banden zijn maatgevend. Banden veranderen overigens
ook. Maar je hoopt dan zo lang mogelijk weer het effect te hebben van voldoen aan de normen. Nog één
opmerking. Natuurlijk, want de heer Kuhlman wijst daar ook al op en een aantal van u: bereikbaarheid kun je
op veel manieren faciliteren. De N3 is handig, want heel veel Dordtenaren maken er gebruik van. Niet alleen
om weg te komen richting de rest van het land, maar ook om binnen de eigen stad vervoerd te worden. Zowel
een automobilist als de andere inwoners hebben er baat bij als ze meer gaan fietsen en als ze alle andere
vormen van openbaar vervoer enzovoorts ook gaan hanteren. Ook de automobilist heeft er baat bij als andere
automobilisten vaker de fiets pakken. En dat kan ook, want bijna al het verkeer... heel veel verkeer op de N3 is
binnenstedelijk verkeer of binnen-regionaal verkeer. En dat gaat heus niet allemaal de fiets pakken, dat snap
ik ook wel. Maar iets meer zou mooi zijn. En daar blijven onze inspanningen op gericht.
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De voorzitter: Ja, de heer Jansen, ik zie allemaal vingers. Maar eigenlijk wil ik... Heeft u vragen aan de heer
Sleeking? Of gewoon algemeen? Want... Of, ik bedoel de heer Van der Linden, excuus.
De heer Jansen: Ja, mijnheer de voorzitter. Ja, een kleine aanmerking op de heer Van der Linden. Ja, nee...
Daar wou ik daar ook nou niet over de bus hebben. Ik weet niet of u wel eens langs de N3 fietst? Het is niet
een heel vrolijk fietspad. Bovendien ga je een keer of twintig naar grondniveau en moet je vervolgens de klim
in de fiets weer omhoog doen, terwijl je... ja ik heb het weleens geprobeerd... terwijl je... terwijl de N3 zelf op
hoogte blijft. Misschien dat daar bij de aanpak van de N3, qua fietspad, ook naar te kijken is. Dat het fietspad
wat aantrekkelijker is om op te fietsen, zonder elektromotor erop.
De voorzitter: Eén moment. Ik geef eerst even mevrouw Klein-Hendriks... die had ook een vraag, klopt dat?
Het is niet verplicht, maar...
Mevrouw Klein-Hendriks: Nou, eigenlijk een opmerking... Ik zou... Ik zit me nog steeds te bedenken: die
matrixborden aan de A16 en aan de A15 waarop steevast staat dat je toch echt sneller over de N3 bent dan
over de A16 en over de A15. Kunnen we daar dan niet op gaan zetten van: 'Dordrecht fietst. Doet u met ons
mee voor het behoud van een mooie stad?' ofzo.
De voorzitter: Dan de heer Van der Linden in reactie op de heer Jansen over het ongelijkvloerse fietspad, zeg
maar.
De heer Van der Linden: U weet dat we in het gesprek met Rijkswaterstaat een aantal dingen hebben
benoemd en ook verkend van: ja, kunnen we werk met werk maken? U weet ook, en dat is gewoon een
gegeven, dat de financiën van onze stad op allerlei manieren worden aangesproken en dat we tot nu toe niet
de ruimte hebben gevonden die we best zouden willen hebben om een heleboel maatregelen op en langs de
N3, bijvoorbeeld voor de fiets, maar bijvoorbeeld ook bij ongelijkvloerse kruisingen, te nemen die, nou, het
comfort verhogen. Ik ben het met u eens; fietsen is langs de N3 niet altijd goed voor de ademhaling. Het is wel
heel goed voor het terrein oefenen, ja. Ja, dat is ook wat waard. Inderdaad de verwijzing van: waar ga je langs?
Ja, die is wel gebaseerd op landelijke regels die de Rijkswaterstaat toepast. En als u zegt dat dat niet zo is, dan
hoor ik graag hoe het dan wél zit.
De voorzitter: Maar ik stel voor, dat...
Mevrouw Klein-Hendriks: We zien ze niet overal staan. We zien ze alleen hier staan.
De voorzitter: Dat we dat dan ook even buiten de vergadering doen. De heer Jansen nog. Ja, dat mag. Maar
met een oog op de klok: hou het kort.
De heer Jansen: Ik hou het heel kort. U heeft het over de financiën. Volgens mij heeft mevrouw Van Veldhoven
aangegeven heel veel geld beschikbaar te stellen voor de aanleg van fietspaden. Misschien dat u daar eens
even aan kunt kloppen voor...
De voorzitter: De heer Van der Linden.
De heer Van der Linden: Dat... Ik houd het ook heel kort, voorzitter. Dat klopt. En er is veel geld beschikbaar. Er
zijn ook ontzettend veel vragen, dat weet ik zeker. Wij horen daar... Wij gaan daar ook bij horen. Maar dat geld
is altijd combinatiegeld. Dus veertig procent vanuit dat budget naast zestig procent eigen budget en/of
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gecombineerd met provinciaal of regiogeld. Dus dat is altijd knutselen. Elk jaar halen wij projecten binnen op
dat gebied. Het probleem bij de N3 is, we hebben een aantal hele mooie ideeën om die kruising met de
provinciale weg m et'...' enzovoort, kunnen we echt ontkoppelen: fiets- en snelverkeer. Alleen dan heb je het
wel echt over meerdere miljoenen. En die ruimte hebben we tot nu toe niet gevonden. En dat is jammer, maar
een gegeven.
De voorzitter: De heer Kuhlman. Op dit punt, neem ik aan?
De Kuhlman: Op het antwoord van de wethouder. Ik heb hem tot nu alleen gehoord over de bescherming van
bestaande bebouwing. Moet ik daar dan als antwoord in lezen, op de vraag die ik gesteld heb voor wat
betreft... om de geluidschermen ook aan te passen op de bouwambitie van de stad, dat daar niets is aan
doorgegeven richting Rijkswaterstaat?
De voorzitter: De wethouder.
De heer Van der Linden: Ik ga daar kort op reageren. En daarna, denk ik, het woord aan de heer Sleeking. De
onderhoudsplicht van Rijkswaterstaat is vooral gericht, of is eigenlijk uitsluitend gericht op het voldoen aan de
normen zoals ze nu gelden, dus ten aanzien van de bestaande bebouwing. En als wij zelf zeggen, en dat snap ik
ook, want de hele landbouw... als wij zelf zeggen: wij hebben een leuk plan. Wij gaan tot op twee meter
afstand van de N3 een hoop dingen bouwen. Dan hebben we daar wel zelf een verplichting in om dan aan de
geluidsnormen te voldoen. Dat is jammer...
De heer Frantzen: Mijnheer de voorzitter.
De heer Van der Linden: Maar wel hoe het werkt.
De voorzitter: De heer Frantzen nog.
De heer Frantzen: Is het in verband met nieuwe ontwikkeling, nieuwe wijken die nu nog niet achter een
geluidscherm liggen, niet een aanbeveling om de ontwikkelaar van het gebied te laten zorgen voor de
geluidsbescherming van de toekomstige wijk?
De voorzitter: Ik hoor een heel aantal keer 'ja'. Ik weet niet van wie, maar... Was daar een wethouder bij? De
heer Sleeking.
De heer Sleeking: Zal ik een poging doen? Ook als reactie op de opmerkingen die zijn gemaakt op agendapunt
8, daar waar het gaat om het stedenbouwkundige visie geluidschermen A16, N2 en spoor. U weet, denk ik,
allen nog hoe lang we hebben moeten wachten op de realisatie van een geluidscherm langs de A16, ter
hoogte van Wielwijk. Daar moesten eerst wat Kamerleden komen logeren voordat ook de Tweede Kamer
ervan overtuigd was dat de situatie onhoudbaar was. Zo is het eigenlijk nog steeds. Er zijn beperkte middelen,
beperkte Rijksmiddelen beschikbaar om geluidswallen, -schermen, te realiseren. En daarbij krijgen de hoogst
belaste gevallen ook de hoogste prioriteit. En daar zit je natuurlijk altijd met de discussie rondom normen en
beleving. Want opmerkingen die zijn gemaakt over wijken, uit Sterrenburg, Oudelandshoek, die zijn natuurlijk
herkenbaar. Het kan wel aan de norm voldoen, maar dan kun je het nog wel op een andere manier beleven.
Als wij op andere plekken willen gaan bouwen, dan moeten we op dat moment ook kunnen voldoen aan de
normen die de wet stelt. Dus dan zal je ook gedwongen moeten zijn om geluidsmaatregelen te treffen. Daar
worden we op allerlei manieren al mee geconfronteerd. Het is niet zo dat we nu richting het Rijk zeggen: ja,
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we willen daar en daar gaan bouwen, gaan jullie daar maar eerst even een geluidscherm realiseren, want dan
kunnen wij aan de gang. Zo zal het niet gaan werken. Want ook daar zal een afweging gemaakt worden. Zullen
we ook met elkaar moeten kijken naar die bouwprojecten, naar de ontwikkelaars, hoe je daar tot oplossingen
kunt komen. En in relatie tot deze stukken, die opmerkingen zijn ook wel gemaakt, ook door mevrouw Klein,
als je... als u goed gekeken heeft naar bijvoorbeeld de afrit van de N3 naar de Staart, daar ligt daar nog één
blokje huizen tussen. Daar ligt ook nog een mooie groenstrook tussen. Kies je er dan inderdaad voor, en ik
vrees dat dat ook ten kosten zou gaan van de groenstrook die daar nog is, want je hebt ook ruimte nodig om
zo'n geluidscherm erop te bouwen, kies je er dan voor om op die plek een geluidscherm van zes meter te gaan
bouwen, waardoor die mensen eigenlijk totaal ingesloten zijn door zo'n geluidscherm en het ook nog maar de
vraag is wat dan vervolgens het effect is van de Merwedestraat op zo'n blokje huizen, omdat het geluid ook uit
alle kanten weer terugkomt. Diezelfde discussie die hebben we eigenlijk ook al gehad bij het stuk op de
Havenstraat. Ook daar waren plannen van de NS om daar schermen, ik geloof van vijf, zes, zeven meter
hoogte, te gaan realiseren.
De heer De Vos: Voorzitter?
De heer Sleeking; Ja, daar is het ook aan de omwonenden die daarop reageren, die dan eerder de voorkeur
geven aan wat lagere schermen, omdat ze ook het zicht niet helemaal kwijt willen raken...
De heer De Vos: Voorzitter?
De voorzitter: De heer De Vos.
De heer Sleeking: Dus daar staan de belangen van de bewoners ook centraal.
De voorzitter: De Vos en dan de heer Soy.
De heer De Vos: Ja, ik hoor u zeggen inderdaad dat het maar de vraag is of de geluidschermen op die plaats bij
de N3 goed is. Maar dat zie ik wel terug in de plannen. Hoe rijmt u die twee dan met elkaar? Want ik voel heel
veel voor het verhaal wat u nu vertelt, eigenlijk.
De voorzitter: Even de heer Soy ook.
De heer Sov: Eigenlijk dezelfde vraag, want die plannen die heeft het college ingediend. Als u dat eigenlijk niet
nodig vindt, althans niet wenselijk op die plek, had dan elders op de N... langs de N3 om geluidschermen
gevraagd richting Rijkswaterstaat.
De voorzitter: De heer Sleeking.
De heer Sleeking: Ja, volgens de normen is het daar wél noodzakelijk. En dan is er nog de keus welke
uitvoering kies je dan? Dan ga je inderdaad voor die zes meter? Of kies je voor een geluidscherm van, pak 'm
beet, twee meter? En wat betekent dat ook voor de leefbaarheid op zo'n klein stukje woon... Volgens mij
staan er vijf of zes woningen op dat stukje. En wat is dan daar het effect voor? En in z'n algemeenheid, die
vraag is net ook al aan de orde geweest: wat heb je daar ook met elkaar nog extra voor nodig om de
leefbaarheid in onze wijken op een hoger peil te brengen? Misschien komt die discussie weer aan de orde als
wij het hebben over de verkoop, de voorgenomen verkoop van de Eneco-aandelen. Daar hebben we ook een
bepaald kader met elkaar afgesproken. Maar als je de leefbaarheid in onze stad op enkele belangrijke punten
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zou kunnen verbeteren door zo'n investering, die volgens de normen niet noodzakelijk is, maar volgens de
beleving wél, en zeker als je daar nog nieuwbouwplannen wil gaan ontwikkelen, ja dan komt die keuze wellicht
opnieuw aan de orde in de prioriteitstelling. En ja, de kosten die zijn nu daarvan duidelijk. Het gaat om
ongeveer een ton, anderhalve ton, per honderd meter, dus het gaat nog wel ergens over.
De voorzitter: Goed. Ik kijk even rond. Mevrouw Klein-Hendriks nog.
Mevrouw Klein-Hendriks: Ja, toch nog een vraag over die gekke geluidschermen dan, of, nou ja, ik weet niet
hoe ze er precies uit komen te zien. Maar is ook overwogen om... of: hoe gaat dat dan, om in gesprek te kijken
van: nou, kunnen we niet daar iets doen met die woonfunctie, dat-ie daar verplaatst? Want het is toch wel
ergens zoiets van: ja, wil je daar mensen inderdaad met dat reflectiegeluid van de Merwedestraat... ja, gaat
dat wat oplossen? Wil je dat... Vinden we, als Dordrecht, dat dat gewoon een goed leefklimaat is daar?
De heer Soy: Voorzitter, aansluitend hierop...
De voorzitter: De heer Soy.
De heer Sov: Ik heb de tekening hier voor me. Ik kan de afstanden niet zo goed inschatten, maar stel dat je
over vierhonderd meter geluidschermen praat, voor die vijf woningen, dan gaat het om tachtigduizend euro
per woning wat we investeren in geluidschermen, als je dat deelt door vijf woningen.
De voorzitter: De wethouder.
De heer Sleeking: Ja, voorzitter, er wordt natuurlijk in sommige gevallen ook gekozen voor maatregelen aan de
woningen zelf, aan gevels zelf. In dit geval hebben we inderdaad wel specifiek besproken: ga je voor een
dergelijk klein aantal woningen een dergelijke investering vragen? Ja, dat is de afweging die je ook met elkaar
moet doen. Het zijn niet onze woningen. Het zijn particuliere woningen. Dus dan zou je ze moeten onteigenen,
of verwerven. Ja, reken dat maar uit, wat dat gaat kosten. Dat loopt ook in de tonnen, om zo'n rijtje te
woningen te gaan verwerven en mensen weer elders huisvesting te bieden.
De voorzitter: Dank. Volgens mij is één vraag nog niet beantwoord. En dat is zeg maar de verhouding tussen
esthetiek en effectiviteit. Maar misschien heb ik dat gemist. Of we nou vooral mooie schermen moeten
hebben waar je overheen kan kijken, of effectieve schermen die de achterliggende wijken vooral beschermen?
De heer Sleeking: Ja, die vragen en opmerkingen hebben met name ook betrekking, denk ik, op de
stedenbouwkundige afweging en de visie die daaraan ten grondslag ligt. Als je kijkt naar de A16, wat de
realisatie van dat scherm betekend heeft voor de zichtbaarheid van Dordt, een groot deel van de stad is
eigenlijk onzichtbaar geworden door dat scherm, dan is er in eerste instantie gekozen voor een mooi
transparant scherm wat vervolgens helemaal onder de graffiti zit, niet onderhouden wordt door
Rijkswaterstaat, waardoor je in feite een gesloten scherm hebt dat er niet uitziet. Dus ja, ik denk toch datje
met elkaar wel moet kijken naar een beetje kwalitatieve uitstraling van die schermen. Dat het ook geen
ratjetoe wordt van van alles en nog wat, dat wordt ook in het stuk aangegeven, als je kijkt naar het stuk
voorbij Amstelwijck, een stukje verderop staat al een scherm; ga je dan weer nieuwe vormen van schermen
toepassen? En wordt het daarmee niet nog veel... stedenbouwkundig ook nog veel rommeliger dan het al is?
En moet je toch iets voor eenvormigheid kiezen langs dat traject? Ja, wij denken dat we daar
stedenbouwkundig toch wel aardig naar gekeken hebben. Maar ik heb uw opmerkingen ook gehoord. Ik kies
vooral ook voor effectiviteit, want daar gaat het om. De mensen verdienen leefbaarheid in hun wijken. En
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uiteindelijk zou dat toch moeten prevaleren boven de uitstraling van een scherm. Die hebben wij goed
gehoord.
De voorzitter: Dank. Dan denk ik dat we hiermee deze bespreking kunnen beëindigen. We hebben drie
raadsinformatiebrieven.
De heer De Vos: Voorzitter?
De voorzitter: O, de heer De Vos nog.
De heer De Vos: Nou, één ding is toch niet helemaal bevredigend voor mij. En dat is de lobby die wij... of eerst
de motie rondom de tachtig op de N3. Is niet gelukt in eerste instantie. Ik hoor wel wat dingen van: we kunnen
met andere gemeenten gaan kijken hoe we dat kunnen oplossen. Hoe kunnen wij, als raad, de wethouder
helpen om die lobby weer in volle kracht vooruit te krijgen?
De voorzitter: De wethouder.
De heer Van der Linden: Goeie vraag. We hebben rond het Intercity-dossier elkaar goed weten te vinden in de
richting van onze Tweede Kamerfracties en dat heeft wel geholpen. Specifiek ten aanzien van onze Intercitybereikbaarheid. En natuurlijk; we willen meer, bla bla bla. Maar dat heeft wel geholpen, een paar keer. Dit is
een veel algemener probleem. Ik denk dat wij onszelf even de tijd moeten geven om dit met... in de contacten
met andere steden te bespreken. Zitten die hier ook heel erg mee? Of niet? En dan een keer de actie richting
de Tweede Kamer te doen. Lijkt me wel goed, want we hebben nu een jaartje ongeveer kunnen we die data
van de politie zien met de snelheden. Dat betekent best iets, vind ik, als je... als de V85 op honderdtien ligt in
plaats van honderd. Dat doet wel iets met geluid. Dus dat vind ik één route die... die gaan we gewoon
proberen. OM Is niet heel erg makkelijk, maar dat kunnen we gewoon goed beargumenteren. En die andere
route, daar zou ik even de tijd voor willen nemen. En dan ook niet met topprioriteit, want we hebben heel veel
dingen te be-lobbyen. Maar het is wel wat contact waard. En dan kunnen we daar over een halfjaar ofzo eens
even over praten, zou ik zeggen. Ja?
De voorzitter: Dank. Ja, mevrouw Klein-Hendriks, ik wilde hem eigenlijk gaan afronden, maar...
Mevrouw Klein-Hendriks: Ja één vraag voorzitter, als het mag, die nog open bleef staan. Dat waren die
gronddepots, of grondwallen aan de zuidkant, laten we maar zeggen.
De voorzitter: Dat klopt, maar...
De heer Van der Linden: Er ligt een wal, zeg maar, parallel aan de N3. En dat is eigenlijk bedoeld als een
geluidscherm. En een eindje verderop liggen nog wat losse wallen... of losse bulten. Wat daar de functie van is
weet ik niet. Nee. Maar die keurige wal langs, ik zeg maar, Wilgenwende, dat blijft keurig liggen. En daar komt
ook steeds meer groen op. Verderop weet ik niet. Dat zouden we even kunnen uitzoeken, als technische
vraag.
De voorzitter: Oké, misschien kan dat technisch na worden gegaan? O. Ik hoorde iets op links. Maar mijn vraag
was eigenlijk meer of deze raadsinformatiebrieven dan ter kennisname aan de raad kunnen worden gestuurd.
Ja? Dan is dat het besluit van deze commissie. En dan zijn wij aan ons laatste agendapunt toegekomen.
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10. Rondvraag
De voorzitter: Maar ik wil dat best wel behandelen, maar dat wil ik dan eigenlijk doen als de
internetverbinding uit staat, dan kunt u net wat vrijer met elkaar spreken. Dus ik doe eerst de rondvraag. Is er
iemand die iets heeft voor de rondvraag? Ik kijk rond. Niet.
11. Sluiting
De voorzitter: Dan sluit ik de vergadering. En dan blijft iedereen nog heel even zitten voor het laatste punt,
wat mij betreft, behalve als u zegt: we zijn het helemaal beu. Maar dan heeft u geen evaluatie. Ja. Ik dank de
wethouders.
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 11 september 2018.
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