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Voorgesteld besluit

een bestemmingsreserve Strategische Investeringen Zuidelijk Stationsgebied te vormen voor het
bedrag van € 3.527.000,-;
een krediet beschikbaar van € 870.000,- te stellen voor het treffen van voorbereidingen ten
behoeve van de ontwikkeling van het Zuidelijk Stationsgebied;
de begroting te wijzigen conform de begrotingswijziging met nummer 219011;
Raadsvoorstel
Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?

ProRail is initiatiefnemer en ontwerpt het entreegebouw (fietsenstalling) in nauwe samenwerking
met de gemeente. Uw raad is bevoegd om middelen voor het proces en realisatie beschikbaar te
stellen.
De gemeente ontwerpt het park met de hoofdfietsroutes en het stationsplein. Uw raad is bevoegd
om middelen voor het proces en realisatie beschikbaar te stellen. Wanneer uw raad middelen
beschikbaar stelt, dragen wij zorg voor de uitvoering van het proces.
Wat is het doel?

Het entreegebouw draagt op unieke wijze bij aan de uitstraling van het station aan de parkzijde.
Door dit gebouw is er geen sprake meer van een "achterkant" van het station maar van een
volwaardige toegang voor alle inwoners van de stad aan de zuidzijde.
Als onderdeel van de gebiedsontwikkeling zorgt dit gebouw voor:
•
•
•
•
•

een entree met allure aan de zuidzijde van het station
de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de zuidelijke stationsentree
voldoende fietsparkeerplaatsen voor de toekomst
de kwaliteit van de buitenruimte
meer sociale veiligheid

Zaaknummer

InProces BBV: 2019-0017943

Het project draagt verder bij aan de ambitie uit de groeiagenda om 10.000 extra woningen te
realiseren. Zonder een goede bereikbaarheid kan deze ambitie niet behaald worden. Ook draagt
het project bij aan de geformuleerde ambities uit de Koersnota Mobiliteit, de ambities uit het
coalitieakkoord, de doelstellingen uit de Fietsnota ’Dordt fietst verder!' en de doelen uit de
begroting 2019.
Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?

1.1 De ambities voor de regio Drechtsteden zijn beschreven in de Groeiagenda 2030. Dordrecht
heeft de ambitie omarmd om binnenstedelijk 10.000 woningen te ontwikkelen. Om deze ambitie te
realiseren, is de bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van OV-knopen een belangrijke
voorwaarde. Met het project Zuidelijk stationsgebied krijgt de fiets- en OV-bereikbaarheid van de
Spoorzone een impuls.
1.2 Ondanks dat er diverse maatregelen zijn getroffen om de problemen ten aanzien van het tekort
aan fietsparkeerplaatsen op te lossen, blijft er structureel tekort aan plaatsen bestaan. Dit heeft tot
gevolg dat geparkeerde fietsen brandgangen, nooduitgangen, de bevoorradingsroute en de
aanrijroute voor hulpdiensten versperren. De verwachting is dat het fietsgebruik naar het station
de komende jaren fors zal toenemen als gevolg van autonome groei, het gemeentelijk fietsbeleid
en de ontwikkelingen in de Spoorzone. Alleen een substantiële uitbreiding van het aantal
fietsparkeerplaatsen, in de vorm van een verhoogde fietsenstalling, kan dit probleem oplossen.
Deze stalling kan tevens een deel van het ontstane tekort aan de noordzijde van het station
opvangen. Om het geschetste probleem op te lossen, is een nieuwe fietsenstalling nodig met in
totaal 2100 plaatsen. Deze nieuwe stalling is eveneens de markering van de entree tot het station
en vormt daarmee een entreegebouw.
1.3 Door de verhoogde ligging van het entreegebouw worden de geparkeerde fietsen uit het beeld
van het Weizigtpark gehaald. De nieuwe fietsenstalling maakt het station daarmee zichtbaar en
beter vindbaar en is hierdoor een impuls voor het gehele gebied. De fietsenstalling zorgt voor een
mooi en volwaardig entreegebouw dat past in het park. ProRail en de gemeente zetten hierbij in op
een duurzaam entreegebouw, door middel van zonnepanelen op het dak. Dit gebouw in het park is
uniek en hierdoor kan er geen sprake meer zijn van "de achterkant van het station". Dit project
loopt, in de voorbereidingsfase, voor op andere steden. Om kans te maken op rijksmiddelen voor
de realisatiefase, is het van cruciaal belang om deze voorsprong te behouden en dat er dit najaar
een definitief ontwerp met een gesloten businesscase ligt. Wij vragen uw raad om die reden om
ons aandeel voor de realisatie alvast te bestemmen.
2.1 Het is van groot belang om een integraal ontwerp voor het Weizigtpark te maken, omdat de
infrastructuur, groenvoorzieningen, waterlopen en entreegebouw nauw met elkaar verweven zijn.
Het is noodzakelijk om nog in 2019 het schetsontwerp Weizigtpark naar een definitief ontwerp te
brengen. Bij dit definitief ontwerp wordt ook onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de
levendigheid en aantrekkelijkheid te vergroten door evenementen. Ook van het
voorkeursalternatief fietsenstalling (deze is als bijlage opgenomen in dit raadsvoorstel) dient dit
najaar een definitief ontwerp te liggen. Wij realiseren ons dat wellicht deze collegeperiode niet de
middelen gevonden worden om het gehele parkontwerp te realiseren. Daarom zal voor de
realiseringsfase vanuit het definitief ontwerp een uitsnede gemaakt worden voor de belangrijkste
loop- en fietsroutes en het stationsplein. Voor het maken van de definitieve ontwerpen moeten
plankosten (projectmanagementuren, onderzoeken) gemaakt worden. Hiervoor wordt uw raad
gevraagd om voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen.
Wat zijn kanttekeningen en/of risico's bij dit voorstel?

1.1 Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat toetst of het definitief ontwerp van de
fietsenstalling in aanmerking komt voor rijksgelden. Wanneer het definitief ontwerp positief wordt
bevonden, dan draagt het ministerie voor maximaal 40% bij aan de realisatie. Een groot deel van
de rijksgelden is inmiddels vergeven aan maaiveldoplossingen en voorbereidingsgeld bijzondere
fietsenstallingen (waaronder Dordrecht). Het risico bestaat dat het ministerie besluit om geen of
minder realiseringsmiddelen beschikbaar te stellen. Het ministerie gaat toetsen op best scorende
fietsenstallingen en op een gesloten businesscase. Samen met ProRail en Provincie Zuid-Holland
zetten wij in dat Dordrecht als beste scoort en met het vormen van een bestemmingsreserve
kunnen wij een gesloten businesscase aantonen.

Zaaknummer

InProces BBV: 2019-0017943

1.2 Eind november 2018 heeft het ministerie gelden beschikbaar gesteld voor de
voorbereidingsfase om het voorkeursalternatief fietsenstalling uit te werken tot een definitief
ontwerp. Het maken van een definitief ontwerp neemt ongeveer een jaar in beslag. Samen met
ProRail en de Provincie Zuid-Holland koersen wij erop om het definitief ontwerp dit najaar gereed
te hebben voor de besluitvorming van het ministerie.
1.3. De raming is gebaseerd op het voorkeursalternatief (schetsontwerp). Het is mogelijk dat bij
het definitief ontwerp de kosten hoger uitvallen dan de reeds geraamde kosten en de businesscase
niet gesloten blijkt te zijn. Samen met ProRail en de Provincie Zuid-Holland sturen wij op
kostenoptimalisatie.
1.4 Om de fietsenstalling te kunnen realiseren, is een aanpassing van de bestaande keerlus en Qpark aan de oostzijde van de stationsentree noodzakelijk. De mogelijkheid bestaat dat NS, als
eigenaar, hier niet aan wil meewerken of dat er extra kosten gemaakt moeten worden. Samen met
ProRail onderhandelen wij hierover met NS.
1.5 Voor de realisatie van de hoofdfietsinfrastructuur en het stationsplein in het Weizigtpark heeft
de gemeente Dordrecht de mogelijkheid om subsidie van de Provincie Zuid-Holland te verkrijgen.
Bij de Provincie Zuid-Holland is het project aangemerkt als een 'toekomstig uitvoeringsgereed'
(TUG) project. Het risico bestaat dat de provincie de subsidieaanvraag afkeurt, of dat niet alle
infrastructurele onderdelen van het plan subsidiabel blijken. In die situatie is het gevraagde budget
voor de realisatie ontoereikend. De provincie heeft op ons verzoek de subsidie gereserveerd.
1.6 De gemeente Dordrecht is voornemens om een deel van de provinciale subsidie die bestemd is
voor de hoofdfietsinfrastructuur in het park te ontschotten naar de provinciale subsidie voor de
fietsenstalling. Het risico bestaat dat de ontschotting niet door de Provincie Zuid-Holland wordt
goedgekeurd. In dat geval kan er niet gekomen worden tot een gesloten businesscase voor de
fietsenstalling. Dit risico wordt als laag ingeschat, omdat hierover al uitvoerig overleg met de
provincie heeft plaatsgevonden.
1.7 Volgens de huidige plannen zal ProRail met ingang van 1 januari 2021 een zelfstandig
bestuursorgaan zijn. Dit heeft invloed op de BTW positie van ProRail. Het risico bestaat dat hieruit
meerkosten voortvloeien. De staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
heeft in kamerbrieven de intentie uitgesproken dat derden hiervan geen nadeel mogen
ondervinden.
1.8 De uiteindelijke eigenaar van de fietsenstalling dient ook eigenaar te zijn van de grond, ten
behoeve van de BTW-compensatie. Een deel van de grond is van de NS. Voor aanvang van de
bouw moet hier helderheid over verkregen worden, anders loopt de gemeente het risico dat zij de
BTW als extra lasten moeten betalen. ProRail is hierover in gesprek met de NS.
Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?

Om te komen tot een schetsontwerp voor het Weizigtpark met een goede hoofdfietsroutestructuur
en een stationsplein, heeft een uitvoerig alliantieproces met stakeholders plaatsgevonden. Naar
aanleiding van deze participatie gesprekken zijn de plannen verder uitgewerkt tot een definitief
schetsontwerp. Het door ons vastgestelde schetsontwerp en een verslag van het alliantieproces zijn
in de bijlagen van dit raadsvoorstel opgenomen.
Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?

Raadsinformatiebrief over de kansen van het stationsgebied Dordt Centraal station (nr. 1800738
d.d. 21 februari 2017)
Raadsinformatiebrief inzake aanpak Zuidelijk Stationsgebied (nr. 2044710 d.d. 19 december 2017)
Begroting 2019 (nr. 2274345 d.d. 30 oktober 2018)
Raadsvoorstel Dordt fietst verder! (nr. 1550745 d.d. 29 september 2015)
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Hoe wordt dit betaald?

Vanwege de totale omvang van het project en de verwachte hoge kostenramingen die hiermee
gemoeid zijn, is ervoor gekozen om de ontwikkeling van het Zuidelijk Stationsgebied op te delen in
verschillende fasen. Gekozen is om als eerste de focus te leggen op de stationstoegang en de
hoofdfietsroutes (ten behoeve van het onder andere oplossen van de fietsproblematiek).
De kosten voor het huidige ontwerp van het entreegebouw, het stationsplein en de hoofdfietsroutes
zijn geraamd op € 10,95 miljoen, waarvan € 870.000,- aan voorbereidingskrediet voor 2019. Aan
deze projectonderdelen wordt gewerkt met diverse partners (ProRail, Provincie Zuid-Holland en de
Regio Drechtsteden), waarbij de voorlopige inschatting is dat deze kosten als volgt verdeeld
worden over de partners:
Gemeente Dordrecht
ProRail (Rijksoverheid)
Provincie Zuid-Holland
Regio Drechtsteden
Totaal

jc 3,53 mln

|€ 3,55 mln
k 3,27 mln
j€ 0,60 mln
je 10,95 mln

In de bestemmingsreserve Stadsvernieuwing (Kadernota en Begroting 2017) en de algemene
reserve Grondbedrijf (Fietsnota "Dordt fietst verder") is geld gereserveerd voor projectonderdelen
van het Zuidelijk Stationsgebied. Bij de Begroting 2019 is daarnaast een nieuwe
bestemmingsreserve Spoorzone/Spuiboulevard ingesteld. Voorgesteld wordt om het aandeel van
de gemeente Dordrecht als volgt te financieren:

Zoals eerder al aangegeven, zijn deze kostenramingen en beoogde partnerbijdragen momenteel
nog aan diverse aannamen onderhevig. Eén van de belangrijkste eisen om in aanmerking te komen
voor financiering vanuit de Rijksoverheid is het kunnen aantonen van een gesloten businesscase.
Door het reserveren van voldoende middelen (conform huidige ramingen) en het vormen van een
aparte bestemmingsreserve Zuidelijk Stationsgebied vanuit bovenstaande reserves, trachten wij zo
volledig mogelijk te voldoen aan deze eis en dit zichtbaar te maken voor onze externe partners.
In de komende periode zullen de plannen verder uitgewerkt worden, waarna naar verwachting in
het najaar 2019 duidelijkheid zal ontstaan over de mogelijkheden tot rijksfinanciering. Zodra hier
meer duidelijkheid over is en de kosten voor de uitvoering van de plannen verder uitgewerkt zijn,
zal een voorstel aan uw raad voorgelegd worden voor de uitvoering van deze projectfase.
Rondom de beheer- en onderhoudskosten dienen nog gesprekken gevoerd te worden over de
onderlinge verantwoordelijkheden. Tevens kunnen de bedragen op dit moment nog niet met
zekerheid worden vastgesteld. Zodra hier meer over bekend is, zullen deze posten als
areaaluitbreiding bij de Kadernota meegenomen worden.
Wat is het vervolg op het raadsbesluit?

Het maken van een definitief ontwerp op basis waarvan dit najaar bij het Rijk en Provincie ZuidHolland realiseringsgelden gevraagd gaan worden.

burgemeester

