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Voorgesteld besluit

1. In het kader van de gebiedsontwikkeling van Schil-West (Spuiboulevard en
omgeving) onderstaande uitgangspunten vast te stellen:
a. het mogelijk maken van het toevoegen van 700 tot 800 woningen aan de
bestaande woningvoorraad in het gebied Schil-West;
b. het mogelijk maken van een gemengd stedelijk programma in het gebied
rond het Centraal Station ten oosten van de Spuiweg;
c. het mogelijk maken van een compact stedelijk woningbouwprogramma in
het gebied ten westen van de Spuiweg;
d. het aanpassen van de verkeersstructuur in Schil-West naar een verkeersluw
gebied met meer ruimte voor fietsers en voetgangers;
e. het toepassen van flexibele parkeernormen en parkeervoorzieningen,
specifiek afgestemd op de behoefte van doelgroepen;
f. het bepalen van de vorm en locatie van de kermis, passend bij de beoogde
gebiedsontwikkeling.
Samenvatting

De gebiedsvisie is het resultaat van een proces van de afgelopen twee jaar, waartoe
uw raad op 10 mei 2016 (RIS-nummer 1684423) een besluit heeft genomen. Wij
stellen uw raad voor de uitgangspunten in het kader van de boogde
gebiedsontwikkeling vast te stellen. Met het vaststellen van de uitganspunten wordt
een aantal strategische keuzes gemaakt die verdere uitwerking van de ontwikkeling
van het gebied mogelijk maakt.
Inleiding

De aanleiding voor de herontwikkeling van de Spuiboulevard wordt gevormd door de
leegstand van een groot deel van de kantoren. Dit gaat ten koste van de beleving
en vastgoedwaarde van het gebied.
Op 26 september 2017 is uw raad geïnformeerd over de conceptgebiedsvisie 2017
(RIS-nummers 1889539 en 1948538). Op basis van deze conceptgebiedsvisie is
vervolgens het gesprek met de stad gevoerd. Tevens zijn onderzoeken uitgevoerd
naar parkeren, verkeer en externe veiligheid. Diverse stappen en uitwerkingen
hebben geleid tot de gebiedsvisie Spuiboulevard en omgeving die als bijlage bij dit
voorstel is gevoegd.
De ontwikkelvisie uit 2016 is conform besluit van uw raad omgezet naar een
concretere en meer uitgewerkte gebiedsvisie. De gebiedsvisie biedt de mogelijkheid
de regie te voeren op de gewenste ontwikkeling van het gebied. Het geeft ruimte
aan de ontwikkelingen die de komende jaren op ons af komen. In de gebiedsvisie is
een aantal uitgangspunten vastgelegd en toegelicht. Wij stellen uw raad voor deze
uitgangspunten te bespreken en - indien uw raad zich kan verenigen met deze
uitgangspunten - vast te stellen. Na vaststelling van de uitgangspunten door uw

Pagina 1/5
O'
V-tP

P«pl«r

FSC FSC* C013230

Datum
Ons kenmerk

2 oktober 2018
WKN/2165293

raad kan invulling worden gegeven aan het vervolgproces, waarbij steeds concreter
gewerkt gaat worden aan de transformatie van het gebied.
Doelstelling

Met dit voorstel beogen wij uw raad in de gelegenheid te stellen uitgangspunten te
formuleren die ten grondslag dienen te liggen aan de beoogde gebiedsontwikkeling,
welke als doel heeft:
1. het bestrijden van de huidige leegstand van een groot deel van het
kantooroppervlakte in de panden aan de spuiboulevard en omgeving;
2. het behouden van (een deel van) de Spuiboulevard en omgeving als een
aantrekkelijk stedelijke en regionale kantorenlocatie voor de moderne
ambtenaar, kenniswerker en dienstverlener met een uitstekende bereikbaarheid,
inclusief de daarvoor benodigde parkeervoorzieningen:
3. het versterken van de stedelijke kwaliteit en verlevendigen van het gebied naar
een gemend stedelijk woon- en werkmilieu met een betere aansluiting op de
bestaande binnenstad, een hoge stedenbouwkundige en architectonische
kwaliteit en waar mogelijk herstel van het oorspronkelijk weefsel.
Argumenten

In de gebiedsvisie is een voorstel opgenomen voor het toe te voegen programma in
het gebied. Dit voorstel gaat niet uit van het fysiek maximaal mogelijke, maar is
gebaseerd op een aantal criteria;
- aansluiten bij de schaal van het gebied;
- een woonprogramma gericht op de nieuwe kenniswerker, meer concreet:
grondgebonden stadswoningen in het hogere prijssegment;
- behoud van een strategisch kantorenprogramma rondom het station.
Op basis van deze criteria wordt het haalbaar geacht om inclusief de bestaande
initiatieven in het gebied circa 700 tot 800 woningen te kunnen toevoegen aan de
bestaande woningvoorraad, alsmede strategische kantoorlocaties rondom Centraal
Station in stand te houden.
Stadskantoor

Om verdere invulling aan de ontwikkeling van het gebied te kunnen geven is het
noodzakelijk de locatie van het nieuwe stadskantoor vast te stellen. Hiertoe is uw
raad separaat een voorstel voorgelegd. Vanuit de gebiedsvisie Spuiboulevard en
omgeving wordt gesteld dat de beoogde doelstellingen gehaald kunnen worden als
de gemeentelijke diensten worden verplaatst naar het gebied ten oosten van de
Spuiweg. De gemeente kan dan haar eigendom van vastgoed en openbare ruimte
inzetten om het beoogde nieuwe woonmilieu dichtbij de binnenstad tot stand te
brengen.
Verkeer en parkeren

Het toevoegen van genoemde woningen ten westen van de Spuiweg en het
behouden van strategische kantoorlocaties rondom het Centraal Station heeft
gevolgen voor verkeer en parkeren in de omgeving en het karakter van de openbare
ruimte. In de gebiedsvisie komen deze onderwerpen daarom ruimschoots aan bod.
De inzet is om de wegenstructuur zodanig aan te passen dat de doorstroming op de
ontsluitende wegen wordt verbeterd en het gebied optimaal per openbaar vervoer te
bereiken is. Tegelijkertijd moet er binnen het gebied een verkeersluwer klimaat
ontstaan en moeten de loop- en fietsroutes een veel betere kwaliteit krijgen.
Om de (toekomstige) parkeerbehoefte te kunnen faciliteren wordt uitgegaan van het
hanteren van flexibele parkeernormen. De in de visie genoemde randvoorwaarden
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betreffende het parkeren maken het mogelijk om voor dit gebied met lagere
parkeernormen te kunnen gaan werken. In de gebiedsvisie zijn drie sporen
beschreven hoe hier globaal toe gekomen kan worden.
Locatie kermis

In de toekomst bevinden zich meer woningen langs de Spuiboulevard. Daartoe
wordt onder meer de rooilijn van de Spuiboulevard wordt naar voren geplaatst De
huidige vorm en locatie van de zomerkermis wordt als belemmering gezien om de
beoogde transformatie succesvol tot uitvoering te brengen. Een van de aan uw raad
voorgelegde uitgangspunten richt zich daarom op de vorm en locatie van de kermis
passend bij de beoogde gebiedsontwikkeling. Er loopt op dit moment een
verkennend onderzoek naar de mogelijke vormen, locaties en randvoorwaarden.
Kanttekeningen en risico's

Op dit moment vinden er al meerdere ontwikkelingen in het gebied plaats. Enerzijds
zijn dit kleinere ontwikkelingen waarbij leegstaande gebouwen in het gebied worden
getransformeerd naar woningbouw. Anderzijds vinden er ook grotere ontwikkelingen
plaats. Voor deze ontwikkelingen is het huidige bestemmingsplan het kader. Dit
bestemmingsplan biedt veel ruimte. Hierdoor is het niet altijd mogelijk het gewenste
kwaliteitsniveau te bereiken. Of de gewenste kwaliteit wordt gerealiseerd hangt
vooral af van de bereidheid van de marktpartij hier medewerking aan te verlenen.
Behalve afspraken over parkeren en de te hanteren parkeernorm zijn er weinig
middelen om medewerking af te dwingen. Het vaststellen van de uitgangspunten
zorgt ervoor dat een kader kan worden meegegeven aan de ontwikkelingen die nog
plaats gaan vinden.
Om te komen tot een voor het gebied goede parkeeroplossing is de medewerking
van marktpartijen nodig. In de komende periode worden nadere gesprekken met
marktpartijen gevoerd.
Een ander risico is de onzekere mobiliteitsontwikkeling. Zeker is dat de mobiliteit de
komende jaren gaat veranderen, maar de mate waarin en de richting is nog niet
zeker. Een parkeeroplossing zal dus voldoende flexibel moeten zijn om mee te
kunnen bewegen met de mobiliteitsontwikkeling en wordt bij voorkeur in
samenwerking met marktpartijen gerealiseerd om optimaal gebruik te kunnen
maken van de beschikbare ruimte.
Kosten en dekking

Het voorstel heeft geen gevolgen voor de begroting voor 2019. Voor de jaren 2016
tot en met 2018 was een totaalbudget van € 800.000,- beschikbaar voor uitwerking
van de gebiedsvisie. Hier wordt voor 2018 een tekort op verwacht van € 150.000,-.
Dit tekort wordt opgevangen binnen de exploitatiebegroting 2018. Uw raad ontvangt
een separaat voorstel inzake de kosten voor de vervolgfase en de nog uit te werken
producten in 2019 en 2020 als onderdeel van het bestedingsvoorstel SI
Spoorzone/Spuiboulevard.
De voorgenomen ontwikkelingsrichting in de gebiedsvisie heeft, op langere termijn,
financiële gevolgen voor vier verschillende componenten:
1. Grondexploitatie van bouwlocaties; Om inzicht te krijgen in de haalbaarheid van
de grondexploitatie is een concepthaalbaarheidsstudie opgesteld. Deze geeft een
beeld van de verwachte kosten en opbrengsten van ontwikkeling van gronden in
gemeentelijk eigendom. Uitgangspunt daarin is dat de huidige locatie van het
stadskantoor en hellingen worden ontwikkeld als woongebied. Op basis van de
gegevens die nu bekend zijn komt de haalbaarheidsstudie uit op een
geprognotiseerd saldo van afgerond € 3 miljoen negatief op eindwaarde.
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2. Investeringen in infrastructuur en openbare ruimte-, In de gebiedsvisie wordt
uitgegaan van wijziging van de infrastructuur en herinrichting van de openbare
ruimte om de verkeerstructuur en verblijfskwaliteit te verbeteren. De totale
investering hiervan is geraamd op afgerond € 9 miljoen tot € 14 miljoen Hierbij
is uitgegaan van herinrichting van de Spuiboulevard, Spuiweg, Hellingen/
Papeterspad en kruising Singel-Stationsweg.
3. Exploitatie van het stadskantoor; In een separaat raadsvoorstel wordt nader
ingegaan op de exploitatie van het stadskantoor.
4. Exploitatie van parkeergarages; Er zijn voor nu verschillende parkeeroplossingen
denkbaar die alle een verschillend financieel perspectief kennen op basis van het
type parkeervoorziening en de vastgoedkosten. Zoals ook in andere dossiers
maken we als onderdeel van het vervolg inzichtelijk aan welke knoppen gedraaid
kan worden en wat hiervan de financiële gevolgen zijn.
De financiële prognoses kennen in deze fase nog een ruime bandbreedte,
afhankelijk van uitwerking en nader te maken keuzen kunnen de uitkomsten nog
wijzigen.
Duurzaamheid

Duurzaamheid is een integraal onderdeel gebiedsontwikkeling. Hierbij wordt ingezet
op een hoog ambitieniveau. Zie voor de invulling hiervan de gebiedsvisie.
Communicatie en inclusief beleid

Op basis van de scenario's uit de ontwikkelvisie van 2017 is eind januari van dit jaar
het gesprek met de stad gevoerd tijdens de SpuiSafari. De resultaten van de
SpuiSafari zijn te vinden op de website www.SDuiboulevarddordrecht.nl. Uw raad is
op 9 mei 2018 geïnformeerd over de resultaten van de SpuiSafari
(RIS-nummer 2131128). De resultaten zijn opgenomen in het visiedocument en zijn
herkenbaar in de uitgangspunten. Hierna is met Stichting de Stad afgesproken om
op basis van de resultaten van de SpuiSafari ontwerpend onderzoek te doen en een
aantal onderwerpen verder uit te werken.
Bij verder ter hand nemen van de ontwikkeling van de Spuiboulevard en het
uitwerken van de deelproducten wordt telkens bekeken op welke wijze
belanghebbenden betrokken dan wel geïnformeerd worden. Het is evident dat een
breed draagvlak randvoorwaarde is voor een succesvolle gebiedsontwikkeling. Dit is
met nadruk een van de vervolgopgaven.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

De ontwikkeling van het gebied Spuiboulevard zal een periode van circa 10 jaar
beslaan. De komende periode wordt gewerkt aan het haalbaarheidsonderzoek naar
de parkeeroplossing, uitwerking van de te nemen verkeersmaatregelen, de verdere
inpassing van de kermis, wordt een beeldkwaliteitsplan gemaakt en wordt een
stedenbouwkundig- en verkeersontwerp uitgewerkt voor de Spuiboulevard, Spuiweg
en Hellingen/Papeterspad. Daarnaast worden ontwikkelkaders opgesteld voor de
verschillende deelgebieden.
Een van belangrijkste producten is een integraal plan van aanpak waar voor 2019
en 2020 de onderzoeken en stappen in een ontwikkelproces worden gezet. De
volgende concrete werkzaamheden en onderzoeken krijgen hierin een plaats voor
2019 en 2020:
- realisatiestrategie;
- ontwikkelkaders voor deelplannen/gebieden;
- beeldkwaliteitsplan;
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verkeersstructuurplan;
verkavelingsstudies huidige locatie stadskantoor;
ontwikkelkader nieuw stadskantoor;
opstellen schetsontwerp Openbare Ruimte (Spuiboulevard, Spuiweg en
Hellingen/Papeterspad);
locatiestudie kermis;
haalbaarheidsonderzoek naar parkeervoorziening (inclusief financiële
uitgangspunten en doorwerking in de PEX, varianten);
startnotitie flexibilisering parkeernormen;
bepaling reductiefactor parkeernormering Schil-West;
uitwerking financiële kaders voor besluitvorming (Grex, PEX, exploitatie en
investeringsagenda).

Uw raad wordt betrokken bij het vervolg en specifiek waar het kaderstellende
besluiten betreft. In het eerste kwartaal van 2019 wordt voorts een
themabijeenkomst rondom de gebiedsontwikkeling Spoorzone voorgesteld.
Bijlagen

1. Ontwerp besluit
2. Gebiedsvisie Spuiboulevard en omgeving
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