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Raadsinformatiebrief
Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?

We willen op korte termijn een samenwerkingsovereenkomst aangaan met de Internationale
Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR). De overeenkomst detailleert de voorgestelde
samenwerking voor het Atelier "De Ark van Dordrecht". Voor dit onderzoek is een dubbele
aanleiding: de woningbouwopgave binnen de Gemeente Dordrecht en de waterveiligheidsopgave
voor de stad. De Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) is een
ontwikkelinstelling en cultureel platform en heeft als belangrijkste doelstelling het doelgericht
inzetten van de kracht van verbeelding en ontwerp voor daadwerkelijke verandering.
Wat is de te delen informatie?

Wij werken al gedurende enkele jaren aan een evacuatiestrategie voor de situatie van een
dreigende overstroming op het eiland van Dordrecht. Momenteel is er behoefte aan het uitwerken
van een alternatief voor het huidige uitgangspunt dat verticale evacuatie (de vlucht naar zolders en
hoge gebouwen) het beste voor iedereen zou zijn. Verticale evacuatie is het huidige uitgangspunt,
omdat het preventief evacueren niet mogelijk zal zijn voor de meeste inwoners. Er is in de meeste
situaties van een dreigende overstroming te weinig tijd beschikbaar om dit veilig uit te voeren.
Evacueren naar een hoge verdieping is veilig, maar daarna zal het lang duren voordat iedereen
gered is of zelf het gebied kan verlaten. Preventief evacueren naar een hoger en nabij gelegen
buitendijks gebied, zoals de Staart, is waarschijnlijk een betere optie. Hooggelegen buitendijkse
gebieden bieden betere condities voor het veilig evacueren en het snel verder evacueren van het
eiland af na een overstroming. Dit perspectief is echter nog niet volledig uitgewerkt, mede omdat
het draagvlak voor evacuatie naar buitendijks gebied nog beperkt is. Het voelt immers "niet
logisch" aan, eerder als een vlucht de verkeerde kant op. De tweede aanleiding voor de
samenwerking met het IABR is de forse woningbouwopgave waar we voor staan. Naast de ruim
4.000 woningen die de komende jaren worden gebouwd, moet nog ruimte worden gevonden
binnen de bestaande stad voor ten minste 6.000 woningen. De Staart heeft bijzondere kwaliteiten
door de ligging tussen twee rivieren en de nabijheid van zowel het centrum als de Biesbosch. De
laatste jaren zijn de ontwikkelingen in het gebied door met name de milieuproblematiek beperkt
geweest. De grote opgave waar we als stad voor staan biedt echter kansen voor een herwaardering
van het gebied en de dóórontwikkeling op het gebied van duurzaamheid, energie en mobiliteit.
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Binnen het Atelier "De Ark van Dordrecht" zal voor de Staart met ontwerpend onderzoek verbeeld
worden hoe toekomstige opgaven in het gebied meerwaarde kunnen bieden door een integrale
aanpak. Het gaat hier om een verkennend ontwerpend onderzoek, waarbij de expertise vanuit het
IABR gebruikt kan worden, samen met een publiek debat in Dordrecht en een klankbordgroep
bestaande uit regionale en lokale organisaties en partijen. Uitgangspunt van het lABR-Atelier "De
Ark van Dordrecht" is dat het in samenhang onderzoeken van oplossingen voor de beide opgaven,
toekomstige waterveiligheid en de huidige woningbouwopgave, meerwaarde zal opleveren bij het in
uitvoer brengen van die oplossingen. Het Atelier wil daarom realistisch en concreet
handelingsvermogen ontwikkelen, dat leidt tot een breed gedragen handelingsperspectief voor de
ontwikkeling van de Staart als grootschalige shelter bij overstromingen en als logische locatie voor
duurzame gebiedsontwikkeling.
Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?

Bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door mevrouw R.E.C. Reynvaan-Jansen
en de heer B.C.M. Stam als vertegenwoordigers van Gemeente Dordrecht, zal er een persmoment
georganiseerd worden over de samenwerking en de verwachte resultaten. Ook zal worden
benadrukt dat het gaat om een ontwerpend onderzoek voor de toekomstige ontwikkeling op de
Staart.
Als het Atelier van start gaat, zal dit doorlopen tot het najaar van 2020. In die tijd zal gewerkt
worden door middel van ontwerpend onderzoek, (publiek) debat, waarbij de klankbordgroep met
vertegenwoordigers van regionale en lokale partners en bedrijven nauw betrokken wordt.
Daarnaast vormen we een stuurgroep bestaande uit de bestuurder-directeur van de IABR, de
wethouder Ruimtelijke Ordening, Binnenstad, Cultuur en Toerisme, Personeel en Organisatie, de
wethouder Sport, Wonen en Openbare Ruimte en de Portefeuiliedirecteur Bouwende Stad, Cultuur
en Binnenstad van de gemeente Dordrecht, om indien nodig bij te sturen, te waken voor de
verankering binnen de ambtelijke organisatie en de kwaliteit van de uitvoering. De uiteindelijke
resultaten worden in het najaar van 2020 gepresenteerd aan de stuurgroep en uiteindelijk het
brede publiek, dit zal in de vorm zijn van ontwerpen, presentaties, een tentoonstelling op het IABR
2020 (inclusief het benodigde materiaal hiervoor) en handelingsperspectief voor een ontwikkeling
van de Staart als duurzaam ontwikkelingsgebied en veilige plek voor alle Dordtenaren. De
resultaten moeten nadrukkelijk een bijdrage leveren aan de bouwopgave en het perspectief bieden
voor de Staart, wat verder gebruikt kan worden in de ontwikkeling van de Staart.
Welke kosten zijn verbonden aan het proces?

Voor het organiseren en uitvoeren van het lABR-Atelier De Ark van Dordrecht is een totaalbudget
van € 450.000,- ex BTW benodigd. Hiervan stelt de IABR € 300.000,- en de gemeente Dordrecht
€ 150.000,- beschikbaar. De gemeente Dordrecht stelt haar bijdrage beschikbaar aan de IABR die
als eindverantwoordelijke voor het Atelier het budget beheert en bewaakt. Binnen dit totaalbudget
vallen nadrukkelijk niet de kosten van de gemeente Dordrecht voor of samenhangende met de
inzet van de stuur- en projectgroep en personeel, lokale manifestaties en publicaties en alle andere
lokaal te maken kosten. De extra kosten voor de gemeente (waaronder personeelskosten) worden
betaald uit de opgave groenblauwe stad, de opgave bouwende stad en de opgave duurzame stad.
De gemeente Dordrecht stelt haar bijdrage beschikbaar aan de IABR in drie tranches. De eerste
tranche ad € 50.000,- ex BTW vervalt na wederzijdse ondertekening van de
samenwerkingsovereenkomst. De tweede tranche ad € 50.000,- ex BTW vervalt op 1 november
2019. En de derde tranche ad € 50.000,- ex BTW vervalt op 1 mei 2020.
De kosten worden gedekt vanuit het reeds beschikbare budget van de opgave Groen-Blauwe stad.
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