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1. Opening en vaststellen agenda, mededelingen
De voorzitter: Geachte leden van de raad, geachte aanwezigen op de publieke tribune,
mensen die met ons thuis meekijken of –luisteren, hartelijk welkom bij deze
raadsvergadering van 24 september 2019, alweer de eerste debatraad na het
zomerreces. Er zijn bij mij geen afmeldingen ontvangen. Ik heb wel begrepen dat de
heer Bosuguy wat verlaat is. Voor de rest zijn we compleet? Nee, nog niet helemaal, zie
ik. Mijnheer Polat is er ook nog niet. Nou, die zullen we straks wellicht gaan begroeten,
maar dat zien we dan. Vooralsnog zijn ze er niet. Een aantal van u zit op een andere
stoel dan gebruikelijk. Dat komt omdat er een aantal teststoelen in de raad aanwezig
zijn en die worden getest, zodat we kunnen kijken als we eventueel over gaan stappen
op nieuw meubilair, of die dan ook een beetje langdurig bevallen. Ik hoop dat ze niet te
lekker zitten, want dat komt de lengte van de vergadering natuurlijk niet ten goede, dus
een beetje Spartaans mag wel, maar iets meer erop vooruit gaan op comfort kan
volgens mij ook geen kwaad. En over bevallen gesproken, ik kijk dan even naar de heer
Gündogdu, die is niet zelf bevallen, maar zijn echtgenote wel. Op 6 september is Melina
Dunya Gündogdu geboren, dochter van ons raadslid en zijn echtgenote. En namens de
hele raad van harte gefeliciteerd, ook vanaf deze plek en ik kom graag samen met onze
griffier Melina bewonderen binnenkort. En het is alweer het vierde raadskindje deze
periode, dus een vruchtbare gemeenteraad, blijf ik maar zeggen. Iets anders waar ik bij
wil stilstaan, heel kort, is World Cleanup Day. Afgelopen zaterdag heeft dat
plaatsgevonden in ik geloof 140 landen ongeveer, wereldwijd. En ook in Dordrecht is
daar flink geklust om de stad mooier en schoner te maken. En ik begrijp dat vrijwel alle
fracties daar ook een bijdrage aan hebben geleverd. En vanuit deze kant wat mij betreft
ook complimenten daarvoor. Prachtig om te zien dat zonder dat er politiek wordt
bedreven, dan de handen ook ineen worden geslagen voor onze stad. Ja, en dan kom ik
aan bij de agenda. Ik heb begrepen dat zowel ChristenUnie/SGP als GroenLinks een
aantal amendementen hebben, behorend bij agendapunt 12, de herziening van de
Structuurvisie. En ik kijk even of dat ook echt zo is. Er wordt geknikt vanuit de
ChristenUnie/SGP-fractie, GroenLinks ook en dat betekent dat we punt 12 van de
agenda daar dan weghalen, want die staat nu nog bij de hamerstukken en daarmee zou
het een bespreekstuk worden en bespreken we die na agendapunt 17.
De heer Van Verk: Voorzitter.
De voorzitter: Gaat uw gang, de heer Van Verk.
De heer Van Verk: Ik heb wat moeite bij deze gang van zaken, want op het moment dat
iets als hamerstuk staat geagendeerd, sla ik het verder over in mijn voorbereiding en
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dat betekent nu dat ik te elfder ure nog me moet gaan verdiepen in de Structuurvisie,
dus wat mij betreft zou het worden verdaagd naar een volgende vergadering.
De voorzitter: Ja, ik begrijp dat u dat zegt. En dat is op zich ook waar hè, als u zegt van
het is een hamerstuk, dan ga ik ervan uit dat het een hamerstuk blijft. Maar het is wel
altijd mogelijk om tijdens de raadsvergadering iets, ja, ik zeg het maar eventjes, te
onthamerstukken en er alsnog een amendement of een motie bij in te dienen. Die zijn
overigens ook vooraf wel verstrekt, heb ik begrepen en ik ga er ook vanuit dat u ter
voorbereiding totdat het een hamerstuk werd, er ook naar heeft gekeken. Maar als u
zegt van ik ben er niet voor, dan wil ik het ook met evenveel liefde in stemming
brengen.
Mevrouw Kruger: Voorzitter.
De voorzitter: Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger: Als ik hierop mag reageren. Het klopt dat dat kort van tevoren is
gestuurd. Het is wel zo dat bij de commissie het al aangegeven is dat mochten er
amendementen zijn en amendementen, net als moties, moeten 24 uur van tevoren
worden toegestuurd, dat het dan in plaats van een hamerstuk een bespreekstuk zou
worden. Dus in die zin had u het kunnen voorbereiden. Aan de andere kan wil ik zeker,
want ik zag ook de VVD knikken, zeggen, omdat ik vind het stuk belangrijk genoeg en
de amendementen ook belangrijk genoeg om het stuk dan op een later tijdstip te
bespreken.
De heer Soy: Voorzitter.
De voorzitter: Ja, gaat uw gang, de heer Soy.
De heer Soy: Even een kleine aanvulling. In de commissie Fysiek hebben wij
afgesproken dat dit stuk doorgaat als hamerstuk, waarbij het partijen vrij staat om er
een amendement over in te dienen, met de afspraak dat we het dan alleen over de
amendementen zullen hebben in de gemeenteraad.
De voorzitter: Dat is op zich gebruikelijke procedure, zoals u die nu schetst. Ik kijk even
rond. Mijn voorstel is dus om het conform wat gebruikelijk is als er amendementen
komen, er toch een bespreekstuk van te maken en dat dan toe te voegen na
agendapunt 17. Is er behoefte om daarover te stemmen? Ja, de heer Van Verk, u wil
daarover stemmen. Nou, dit is dus het voorstel. Dan zou ik graag bij handopsteking
doen, want daar is de techniek niet direct op voorbereid. Wie van u is tegen dat voorstel
om agendapunt 12 van de lijst hamerstukken af te halen en het te bespreken na
agendapunt 17, zodat recht kan worden gedaan aan de amendementen die daarop
worden ingediend? Dat is dus het voorstel, als u daar tegen bent, zou ik graag uw
handen willen zien. Ik zie drieënhalve stem. De heer Van Leeuwen twijfelt nog. Maar in
ieder geval heeft dat geen meerderheid, dus ik stel voor dat we dat voorstel dan volgen
en het straks na agendapunt 17 bespreken. Daarbij geldt overigens dat agendapunt 13,
Scholencluster Noordendijk, pas vastgesteld kan worden als de Structuurvisie is
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vastgesteld. Dus dat agendapunt kunnen we wel als hamerstuk blijven behandelen,
maar dan pas na zeg maar het bespreken van de Structuurvisie. Dus dat verhuist mee
na agendapunt 17. Ik heb ook begrepen dat GroenLinks een motie vreemd aan de orde
van de dag heeft, klopt dat? Omgaan met bezwaren.
Mevrouw Kruger: Ja, voorzitter, dat klopt.
De voorzitter: Deze motie, Omgaan met bezwaren, is afgelopen zondag naar de griffie
gestuurd en u heeft hem gisterochtend allemaal kunnen krijgen. En mijn vraag is of die
kan worden toegevoegd aan de agenda en die zullen we dan toevoegen na agendapunt
18. Kan dat op uw instemming rekenen? De heer Merx.
De heer Merx: Ja, voorzitter, ik meen me te herinneren dat we moties vreemd aan de
orde van de dag, ik ga nou maar de woorden van een ander geacht raadslid herhalen,
zouden indienen als daar toch wel spoed bij is en ik vraag me even af wat hier het
spoedeisende karakter is. Heb ik dat helemaal mis, mevrouw Koene? Hebben we
losgelaten. Ja, daar was ik al bang voor. Nou ja, goed, dat was mijn vraag eventjes en ik
vind het eigenlijk dat zo’n motie het ook verdient om goed eens een keer bediscussieerd
te worden in een commissie, dus dat zou mijn ordevoorstel zijn.
De voorzitter: Ja, dank. Om dat misverstand maar weer eens uit de wereld te helpen: er
is afgesproken dat moties vreemd aan de orde van de dag altijd kunnen, behalve als ze
niet spoedeisend zijn en binnen 48 worden gestuurd. Dus moties vreemd aan de orde
van de dag kunnen binnen 48 uur, vlak voor de vergadering, alleen als ze spoedeisend
zijn. Als ze langer dan 48 uur voor de vergadering aan de griffie worden verstuurd, dan
geldt daarvoor dat ze altijd kunnen worden behandeld. Dat is wat daarover is
afgesproken en zo wilde ik het ook maar weer aan u voorstellen. Dat betekent dat we
wat mij betreft de motie vreemd aan de orde van GroenLinks behandeld kan worden na
agendapunt 18. Is dat verder akkoord? Ja. En dan kijk ik nog even naar de CDA-fractie,
ten aanzien …
Mevrouw Van der Ham: Voorzitter.
De voorzitter: Ja, gaat uw gang, mevrouw Van der Ham.
Mevrouw Van der Ham: Ja, dank u wel. Het CDA verzoekt agendapunt 16, het
vaststellen Optimalisatietraject Sportboulevard van de agenda te halen. Wij vinden het
voorliggende raadsvoorstel onvolledig en daarmee niet rijp voor besluitvorming. Dat zal
u niet verrassen, dat hebben wij ook na afloop van de commissievergadering
geconcludeerd. Het voorliggend raadsvoorstel focust qua exploitatie volledig op
onderhoud, onderhoudsbudgetten en de daarbij behorende afspraken, maar het CDA
mist scenario’s en/of hoe in een bredere zin aangepast exploitatiemodel kan leiden tot
duurzame exploitatie van onze Sportboulevard, bijvoorbeeld met afspraken over betere
bezettingsgraad, of de inzet van horeca. Het CDA vraagt het college het integrale
exploitatiemodel Sportboulevard op die manier tegen het licht te houden, de uitkomsten
daarvan toe te voegen aan dit dossier en vraagt deze gemeenteraad om een
vervolgbespreking daarvan in commissie en zo nodig raad.
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De voorzitter: Dank u wel. Uw voorstel is dus in ieder geval om agendapunt 15,
Sportboulevard, nu van de agenda te halen. Ik kijk even rond hoe daar door anderen
naar wordt gekeken.
Mevrouw Castelijn: Voorzitter.
De voorzitter: Ja, gaat uw gang, mevrouw Castelijn.
Mevrouw Castelijn: Ben ik toch een plekje opgeschoven.
De voorzitter: Laat ik u eens als eerste het woord geven.
Mevrouw Castelijn: Op zichzelf kunnen we instemmen met het zeg maar van de agenda
halen van het voorstel, met uitzondering van één ding. Wij hebben een motie bij dit
agendapunt. Daarvoor is het niet noodzakelijk om de inhoudelijke behandeling van het
agendapunt te doen, dus wij zouden de motie wel op de agenda willen laten staan.
De voorzitter: Ja, maar even voor de duidelijkheid. We hebben een agendapunt 15, dat
is de Sportboulevard. Wat nu voorligt, is de vraag of we die van de agenda willen halen.
Als u zegt: ik wil alsnog dan een motie indienen, dan zou dat een motie vreemd aan de
orde moeten zijn. En aangezien die dan binnen 48 uur voorafgaand aan de agenda, zou
die spoedeisend moeten zijn. Dus daar moeten we even naar kijken, hoe spoedeisend
die dan is. Dus dat is eventjes … Laten we even de volgorde der dingen. Dus we kijken
eerst of het agendapunt al dan niet van de agenda af gaat. Gaat uw gang, de heer De
Boer.
De heer De Boer: Dank u wel, voorzitter. Beter voor Dordt ziet in het raadsvoorstel een
reparatie, waarvan wij in het verleden al de risico’s van benoemd hebben. En wanneer
het CDA meer comfort krijgt met meer informatie, zullen wij dit steunen.
De voorzitter: Dus u wilt het?
De heer De Boer: Van de agenda.
De voorzitter: Van de agenda. Anderen nog die hierop willen reflecteren? Behoeft dit
stemming of gaan we het van de agenda halen? Mevrouw Koene, gaat uw gang.
Mevrouw Koene: Ja, ik denk: nou zit ik iets dichterbij, maar ja, was ik toch nog niet
sneller in beeld. Nou, voorzitter, ik heb daar wel best wel veel moeite mee. Ik snap de
achterliggende gedachte echt wel van het CDA. Maar als je nou vorige week in de
commissie zit en je komt dan zelf tot die conclusie aan het eind van de commissie, dan
vraag ik me af of je dan op dat moment hebt zitten slapen en dat je dat niet op dat
moment hebt kunnen regelen dan om het nog weer een keer terug te laten komen. Maar
het is dus toch op dat moment doorgesluisd naar de raad.
De voorzitter: Mevrouw Koene, wilt u het op de agenda houden of wilt u het eraf?
Mevrouw Koene: Van mij mag het erop blijven staan.
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De voorzitter: Van u mag het erop blijven staan. Anderen? Gaat uw gang, de heer
Veldman.
De heer Veldman: Ja, dank. Ja, voorzitter, als het CDA die wens heeft, dan kunnen wij
daar wel in mee gaan.
De voorzitter: Op mevrouw Koene na geldt dat voor iedereen? Nee, de heer Van Verk
nog, gaat uw gang.
De heer Van Verk: Voorzitter, ik weet niet of dit voorstel fatale besluitdatums heeft?
Maar ik zou graag de visie van de wethouder op dit voorstel willen horen, gezien de
ontwikkeling.
De voorzitter: Dank u zeer. Dat gaan we straks doen. De heer Den Heijer.
De heer Den Heijer: Ja, wij sluiten ons aan bij de ChristenUnie en het CDA.
De voorzitter: Anderen nog? Niet. Dan wil ik graag het woord geven aan de wethouder,
of dit voorstel nog uitstel kan lijden.
De heer Stam: Ja, dank u wel, voorzitter. Als we naar de Sportboulevard kijken, dat is
eigenlijk een icoon in Dordrecht wat we in 2009 hebben ontwikkeld. We hebben daar
bepaalde afspraken over gemaakt bij die instelling. Daar is heel strak gekeken naar wat
voor voordelen levert dit voor de sportverenigingen op, die daar in dat gebouw zitten?
Waar iets minder naar is gekeken, dat is eigenlijk het beheer van zo’n icoon. Die
Sportboulevard was best wel uniek in heel Nederland en ook zeker voor Dordrecht, want
dat was een samenvoeging van ijs, water en sporthal. Daar was destijds, was dat
redelijk nieuw. Er is gezocht naar exploitanten. Er zijn partijen geweest die erop hebben
aangedrongen om dat vooral in eigen hand te houden. Dat is niet gebeurd. Daar zijn
contracten bij afgesloten met die partijen voor twintig jaar, daar zijn afspraken gemaakt
over het beheer en de beschikbare middelen. Wat mij nu enigszins verbaast, is toch de
vraagstelling met exploitatiemodellen en aanpassingen. Contractueel zitten wij gewoon
vast aan de afspraken die tien jaar geleden zijn gemaakt met Optisport, Optisport die
naar onze mening, en wat ook uit de evaluatie blijkt, gewoon haar werk goed doet. En
als je dan kijkt naar die ontwikkeling van die sporthal de afgelopen tien jaar, bij het in
gebruik nemen van die sporthal is al geconcludeerd: de investering is veel hoger
uitgevallen dan in eerste instantie de bedoeling is geweest. Dat heeft geleid tot een
aantal maatregelen die ook betrekking hebben op de inrichting van het gebruikte
materiaal in het gebouw, die wat iets minder van kwaliteit waren als dat je eigenlijk zou
moeten doen. De afgelopen jaren zie je dan dat de eerste jaren, dat dat niet zoveel
problemen oplevert. In 2016 is er al een keer een lamp naar beneden gevallen, daarop
heeft uw raad ook gevraagd: ga eens kijken wat daar nou allemaal aan de hand is. Dat
komt nu tot uiting in dit voorstel, waarin wij eigenlijk als gemeente vragen van stel die
middelen beschikbaar om te zorgen dat die sporthal gewoon goed blijft functioneren. En
wat mij verbaast, is toch wel de vraag met betrekking tot de exploitatie en Optisport en
de modellen. Want u moet hem eigenlijk puur sec bekijken als icoon, als sporthal die er
staat in de stad, als zijnde een gebouw, een gebouw dat wij in stand moeten houden om
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goed te kunnen laten functioneren, ongeacht wie daar in zit. Dus in die zin, nogmaals, is
het niets anders dan het corrigeren wat in het verleden fout is gegaan, los van alle
exploitatiemodellen. Ik kan me wel voorstellen …
De voorzitter: Wethouder, even, ik begrijp dat u behoorlijk diep inhoudelijk nu erop in
gaat.
De heer Stam: Jazeker.
De voorzitter: Alleen de vraag die voorligt, is: kan het voorstel uitgesteld worden? Want
we zijn de agenda aan het vaststellen en de raad wil in grote meerderheid het voorstel
uitstellen. Stuit dat op technische of uitvoerbare bezwaren? Dat is eigenlijk even de
vraag.
De heer Stam: Voorzitter, ik gebruik nooit zoveel tijd in mijn woordvoeringen en ik ben
nu even iets uitgebreider. Ik bouw op naar een hoogtepunt, laten we het zo maar
zeggen.
De voorzitter: Gaat u verder dan.
De heer Stam: Ik wilde daaraan toevoegen: ik kan me voorstellen dat die vraag, met
betrekking tot een exploitatie en een aanpassing, dat die wel leeft binnen de
gemeenteraad, want het zijn ook de vragen die bij mij leven en binnen de organisatie.
Echter, contractueel hebben wij daar nu eigenlijk geen bewegingsruimte, dus de vraag
die nu wordt neergelegd door het CDA kunnen we eigenlijk geen invulling aan geven. Ik
kan wel kijken of het mogelijk is dat we in de komende jaren gaan kijken wat voor
modellen er zijn, die wij gaan gebruiken bij eventuele nieuwe aanbesteding. Expliciet de
vraag van kan het nu van de agenda af? Dat kan altijd, maar we lopen dan wel enig
risico met betrekking tot het onderhoud in de lopende exploitatie. Mochten daar onverlet
dingen gebeuren, ja, dan hebben we wel een probleem. Maar dat besluit om het nu of
niet op de agenda te zetten, is aan u.
De voorzitter: Dank u zeer. Mevrouw De Feo.
Mevrouw De Feo-Dudok: Maar het kan toch niet zo zijn dat we extra geld geven aan de
exploitant en dat we daar geen eisen bij mogen stellen wat we van dat geld mogen
verwachten dan?
De heer Van Verk: Voorzitter.
De heer …: Voorzitter, even de vraag …
De voorzitter: Ja, iedereen gaat nu door elkaar. We zijn de agenda aan het vaststellen.
De wethouder heeft gezegd dat het op zich niet op bezwaren stuit om het nu van de
agenda te halen. Hij zegt: er kleven wel wat risico’s aan, die leg ik neer. Dat is
vervolgens aan u. Mijn voorstel zou zijn om over het voorstel om het van de agenda te
halen, dan maar even te stemmen, behalve als er nog iets onduidelijks is over wat de
wethouder net heeft gezegd. De heer Van Verk.
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De heer Van Verk: Het voorstel betreft het boekjaar 2019. We zitten inmiddels in
september 2019, dus het lijkt mij wat vreemd om het nu nog van de agenda te halen,
terwijl het boekjaar bijna afgelopen is, dus ook het begrotingsjaar. Dat is één. En ik ben
benieuwd richting CDA of deze opstelling ook gevolgen heeft voor de
meerjarenbegroting waarin we bij de Kadernota feitelijk al hebben vastgesteld dat de
komende jaren zoveel geld wordt vrijgemaakt.
De voorzitter: Mevrouw Van der Ham, vraag aan u.
Mevrouw Van der Ham: Ik zou aan de heer Van Verk willen vragen om dan de
woordvoering van ons bij de Kadernota nog eens terug te luisteren, waarin we exact
dezelfde vraag hebben gesteld als dat wij nu doen.
De heer Van Verk: Ja, mevrouw Van den Heuvel, dat kan, maar we zijn inmiddels wel
wat verder en u heeft volgens mij samen met een aantal andere partijen ingestemd met
de Kadernota, zonder daar verder een amendement of een motie op in te dienen.
Mevrouw Van der Ham: Ja, ik wil daar gerust op reageren. Wij hebben toen een
voorbehoud gemaakt dat het zo zou kunnen zijn dat het geld nodig blijkt, maar dat we
dat nog niet konden afwegen en dat dat toch eerst moet gebeuren. En precies dat is op
basis van het voorliggend voorstel niet voldoende mogelijk. Vandaar ons voorstel om het
van de agenda af te halen.
De voorzitter: Goed. Anderen nog die hier een beschouwing over willen houden? Dan
stel ik voor dat we er toch even over stemmen. Willen degenen die het op de agenda
willen houden, hun vinger in de lucht steken? Dat zijn er twee. Dat is ook niet genoeg.
Dus dat betekent dat agendapunt 16 nu van de agenda af gaat.
De heer Schalken-den Hartog: Voorzitter, dan wil ik wel kort nog even aangeven aan
wat de heer Stam aangaf, het lopende jaar en de risico’s die we lopen. Als er
onvolkomenlijkheden zijn en zaken zijn die echt moeten worden aangepakt, dan moet
de heer Stam dat toch gewoon doen, al is het alleen maar voor de veiligheid van de
gebruikers van het pand.
De voorzitter: Ik heb die winstwaarschuwing van de heer Stam ook gehoord, dus het is
goed dat u dat nog even benadrukt. Maar het gaat nu van de agenda in ieder geval, met
de consequenties die daarbij zijn verwoord. Dat betekent dat u straks, als er even wat
stilte in de zaal mag zijn, dat zou fijn zijn, dank u, dat we straks agendapunt 17
behandelen, daarna agendapunt 12 en 13, dan agendapunt 18, motie vreemd Omgaan
met bezwaren en vervolgens ligt er dan tot slot nog de vraag van D66 over de motie
Gissen is missen. Die hadden zij ingediend in de veronderstelling dat wellicht
agendapunt 16 behandeld zou worden. In zoverre begrijp ik ook nog dat je zegt van ja,
48 uur van tevoren, dat kon dus niet, want wij wisten niet of het agendapunt behandeld
zou worden. Dus misschien met enige coulance, het voorstel om die motie Gissen is
missen als motie vreemd aan de orde toe te voegen aan het eind van de agenda,
agendapunt 19. Kan u zich daarin vinden? Ja. Ik zie daar instemmend geknik op. Dus
dat betekent dat motie Gissen is missen agendapunt 19 wordt en dat daarmee dan de
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vergadering wordt besloten. Dan kijk ik nog even rond of u allemaal met de herziene
agenda kunt instemmen? Dat is het geval. Dan, voordat we naar agendapunt 2 gaan tot
slot nog de mededeling dat ik straks rond een uur drie zelf de vergadering verlaat, dat
de heer Schalken het voorzitterschap van de vergadering overneemt en dat hangt
samen met het feit dat ik om vier uur, half vijf wordt verwacht in Arnhem voor een
overleg met 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s en minister Grapperhaus en dat de
heer Schalken daarom de vergadering vanmiddag straks zal voortzetten.
2. Vaststellen van de notulen van de commissievergaderingen van 4 september
2019
De voorzitter: Agendapunt 2, de notulen van de commissievergadering van 4
september. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Dat is niet het geval. Dan stellen we
die vast.
BENOEMINGEN/AANWIJZINGEN
3. Benoeming van mevrouw J. van den Bergh tot commissielid
De voorzitter: En dan zijn we aangekomen bij een drietal benoemingen, twee
commissieleden en een raadslid. En we starten eerst met de commissieleden. Met het
afscheid van de heer Van der Plas als commissielid, heeft de Partij van de Arbeid
mevrouw Van den Bergh voorgesteld als nieuw commissielid. En nieuw is misschien een
beetje een gek begrip, want we hebben haar natuurlijk al een aantal keer eerder in ons
midden gezien, zeker geen onbekende en in de wandelgangen al voor de grap Heintje
Davids genoemd. De vraag is: kunt u instemmen met het benoemen van mevrouw Van
den Bergh? Ik zie daarop geen bezwaren en dan zou ik graag mevrouw Van den Bergh
naar voren willen vragen, zodat zij de eed kan afleggen en ik verzoek u allen indien
mogelijk daarbij ook te gaan staan. Ik lees de tekst van de eed voor, daarna kunt u
zeggen: zo waarlijk helpe mij God almachtig. Ik zweer dat ik om tot commissielid van de
raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk
voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik om iets in
dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte
heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet,
dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als commissielid van de raad naar
eer en geweten zal vervullen.
Mevrouw Van den Bergh: Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
De voorzitter: Dan wil ik u vanaf deze plaats heel hartelijk feliciteren en u van een
mooie bos bloemen voorzien. Straks na afloop van alle benoemingen gezamenlijk een
moment schorsen, zodat u de nieuw aangetredenen kunt feliciteren.
4. Benoeming van de heer B.J. van Beusekom tot commissielid
De voorzitter: Met het afscheid van mevrouw Hezemans als commissielid, stelt de fractie
Gewoon Dordt de heer Van Beusekom voor als nieuw commissielid, ook geen onbekende
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voor Dordrecht. Ik heb begrepen dat hij in het verleden ook raadslid in onze stad is
geweest. Kunt u instemmen met het benoemen van de heer Van Beusekom? Dat is het
geval. Dan verzoek ik u, mijnheer Van Beusekom, naar voren te komen voor het
afleggen van de belofte. En u staat allemaal al, dus dat hoef ik niet meer te verzoeken.
Welkom terug, zou ik willen zeggen. Ik lees de tekst van de verklaring en belofte voor,
daarna kunt u zeggen: dat verklaar en beloof ik. Ik verklaar dat ik om tot commissielid
van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of
welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof
dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk
of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan
de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als commissielid van
de raad naar eer en geweten zal vervullen.
De heer Van Beusekom: Dat verklaar en beloof ik.
De voorzitter: Heel hartelijk gefeliciteerd en ook u wil ik graag een mooie bos bloemen
geven.
5. Afscheid van de heer A. de Buck
De voorzitter: Ja, dan zijn we aangekomen bij het afscheid van de heer De Buck als
raadslid. Ik verzoek u allemaal weer plaats te nemen. Ik blijf daar voor staan en daarna
zullen we het nieuwe raadslid dat hem vervangt, benoemen. De heer De Buck kan
helaas vandaag zelf niet aanwezig zijn. Hij heeft een goede reden. Vanmiddag ontvangt
zijn zoon een belangrijk diploma en daar kan je als trotse vader natuurlijk niet bij
ontbreken. Hij heeft mij gevraagd om een tekst namens hem uit te spreken en dat doe
ik natuurlijk graag, maar eerst zou ik zelf nog enkele woorden van dank uitspreken in de
richting van ons raadslid, de heer De Buck. Als raadslid heeft de heer De Buck zeker van
zich laten horen. Het hele instrumentarium dat raadsleden ter beschikking staan om hun
invloed te laten gelden, heeft hij, ook al is het voor een relatief korte periode, op enig
moment wel ingezet. Ik kan niet alles noemen, maar denk bijvoorbeeld aan de motie
Natuurlijke Wantij-oevers die in mei nog met brede steun werd aangenomen. En in juni
stond op deze plek, stond hij nog, mede namens verschillende partijen uiteraard, om
een initiatiefvoorstel in te dienen Op weg naar een energieneutraal Dordrecht. We weten
verder dat de heer De Buck een fervent zwemmer is en graag geniet van de natuur en
van de schoonheid van onze mooie stad Dordrecht. En hij raakt ook daardoor
geïnspireerd om de leefbaarheid en het groen te behouden voor toekomstige generaties.
Waarmee ik de heer De Buck overigens geenszins in de hoek wil plaatsen van
behoudende politici, want hij staat absoluut voor verandering. We nemen afscheid van
de heer De Buck als raadslid van onze stad en wensen hem daarbij ook alle goeds voor
de toekomst. En vanaf deze plek: nogmaals hartelijk dank en ja, voor al zijn inzet en
voor zijn inbreng als lid van onze raad. En wij zorgen uiteraard dat de heer De Buck ook
een mooie bos bloemen thuisgestuurd krijgt. En dan hecht ik eraan om nu, vanaf deze
plek, ook de tekst van de heer De Buck namens hem zelf uit te spreken. Beste collegaraadsleden, beste belangstellenden op de publieke tribune en thuis, om te beginnen:
dank dat ik bij mijn afscheid van de raad nog een keer het woord tot jullie kan richten.
Ik had hier graag zelf gestaan, maar het toeval wil dat mijn oudste zoon precies
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vandaag zijn diploma ontvangt. Wouter, fijn dat je bereid bent om dit namens mij uit te
spreken. Het is voor mij geen belangrijke beslissing geweest om deze stap te zetten, en
het doet ook verdriet. Anderhalf jaar lang ben ik deel uit geweest van het hart van de
gemeentelijke democratie in onze mooie stad, een bijzondere rol en
verantwoordelijkheid. Mensen uit onze stad hebben mij anderhalf jaar terug gekozen als
volksvertegenwoordiger en hebben mij hun vertrouwen geschonken. Het voelt niet goed
om dan voortijdig weg te gaan. In de afgelopen weken heb ik veel persoonlijke,
hartelijke reacties gekregen. Veel dank daarvoor, dat doet goed. Ik heb me twee jaar
terug aangemeld als kandidaat voor de gemeenteraad vanuit de idealen van GroenLinks.
We putten de aarde uit, het klimaat verandert, plant- en diersoorten verdwijnen in een
ongekend tempo. En tegelijkertijd groeit de tweedeling in onze samenleving, een
scherpe scheidslijn tussen de mensen die pech hebben en geluk en tegenstellingen
nemen toe. Dat vraagt om een sociaal en duurzaam antwoord, een antwoord dat tegelijk
ook veel kansen biedt voor onze stad. Daar wilde ik me voor inzetten. In het verlengde
daarvan ben ik in de raad bezig geweest met allerlei onderwerpen, variërend van
zonnepanelen op basisscholen, duurzame inrichting van Amstelwijck, de bus naar
Utrecht en natuurbehoud op de stadswerven tot voldoende betaalbare woningen ook
bereikbaar voor jongeren en singles. Soms met geluk en succes en soms niet. Maar ik
heb wel ervaren dat je initiatieven kunt nemen en dat je soms het verschil kunt maken,
dat onze gemeenteraad er toe doet. Maar politiek is ook mensenwerk. En net als overal
kunnen er meningsverschillen ontstaan en moeilijke verhoudingen die veel energie
kosten en ervoor zorgen dat je niet op het niveau functioneert dat je wilt. En dan kan
het beter zijn om een stap terug te zetten. Met bestuur en fractie is daarover een
gezamenlijke verklaring opgesteld en daar wil ik verder naar verwijzen. Ik wil de
mensen uit mijn eigen partij bedanken voor de kans die mij gegeven is om hieraan mee
te doen, voor samenwerking en ondersteuning. De collega’s van andere partijen wil ik
zeker ook bedanken. Ik heb vaak samen kunnen optrekken en heb dat zeer
gewaardeerd, zeker ook waar het mogelijk was om een brug te slaan tussen oppositieen coalitiepartijen. En dank ook richting burgers en groepen uit onze stad, die het
contact met mij gezocht hebben en hun inzichten hebben gedeeld, met de bedoeling de
stad verder te brengen. Zeker ook dank voor alle mensen die deze machine met de
gigantische stroom aan informatie draaiende houden en de professionele en zeer
hulpvaardige ondersteuning die mij steeds geboden is. Ik ben blij dat er een opvolger
klaar staat. Jonathan, je hebt veel kwaliteiten en ik wens je heel veel goeds toe, plezier
en succes. De idealen die ik bij het begin noemde, die blijf ik houden. Ik zal proberen
om op andere manieren daaraan invulling te geven. Ik vond het bijzonder om deel uit te
maken van deze gemeenteraad, de hoeksteen van onze lokale democratie en het spijt
me dat ik daar nu voortijdig afscheid van neem. Ik weet dat het vaak taai is, zwoegen
en kleine stapjes vooruit, maar soms ook heel mooie momenten. Ik wens jullie allen
heel veel goeds toe in dit belangrijke werk voor onze stad. Dank u wel. Nou, wat mij
betreft mag er nu een flink applaus volgen voor de heer De Buck.
6. Onderzoek geloofsbrieven de heer J.N. de Lijster
De voorzitter: Ja, en bij het vertrek van een raadslid, zeker als dat tussentijds gebeurt,
hoort ook de komst van een nieuw raadslid, en dat is de heer De Lijster. Agendapunt 6,
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voorgesteld wordt, zoals gezegd, om de heer De Lijster namens GroenLinks te
benoemen in onze raad. En alvorens wij kunnen overgaan tot die besluitvorming, is het
van belang de commissie te horen die de geloofsbrieven heeft onderzocht. En deze
commissie bestaat uit de heren Merx, Van der Graaf en Helweg. En graag geef ik de
heer Merx als voorzitter van die commissie het woord, zodat hij zijn bevindingen met
ons kan delen. Gaat uw gang, de heer Merx.
De heer Merx: Dank u wel, voorzitter. Ja, de commissie heeft de geloofsbrieven
onderzocht, nauwlettend bekeken, de wet ernaast gehouden en wij kunnen mededelen
dat wij geen beletselen hebben kunnen ontdekken voor zover dat al mogelijk was van de
heer De Lijster om hem niet toe te laten tot de raad, dus hij kan wat ons betreft worden
toegelaten als lid van deze gemeenteraad.
De voorzitter: Fijn dat u die dubbele ontkenning nog even bevestigt, dan begrijpen we
precies wat u bedoelt. Dank ook voor het voorbereidende werk wat door de commissie is
verricht.
7. Benoeming de heer J.N. de Lijster tot raadslid
De voorzitter: En dan kom ik eigenlijk bij agendapunt 7, ervan uit gaande dat u allemaal
instemt met de benoeming van de heer De Lijster. Nu er geen beletselen zijn om de
heer De Lijster toe te laten, gaat u daarmee akkoord? Dat is het geval. En dan roep ik
graag de heer De Lijster naar voren voor het afleggen van de belofte. En met de
installatie van de heer De Lijster hebben we ook meteen weer een nieuw jongste
raadslid. Bedankt Rolin voor al het gedane werk. Misschien dat jullie elkaar ondanks
misschien wat politieke meningsverschillen vast wel snel weten te vinden en dan kun je
in de leer bij hoe het is om jongste raadslid te zijn. Maar voor het zover is, eerst de
verklaring en belofte. Ik verklaar dat ik om tot lid van de raad benoemd te worden,
rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of
gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of
te laten, rechtstreeks noch middellijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen
of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal
nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.
De heer De Lijster: Dat verklaar en beloof ik.
De voorzitter: Heel hartelijk gefeliciteerd en ook voor jou de bloemen. En een groot
applaus. Dan verzoek ik nu mevrouw Van den Bergh en de heer Van Beusekom om zich
bij de heer De Lijster te voegen en dan schors ik de vergadering voor een moment ter
felicitatie.
HAMERSTUKKEN
8. Beschikbaar stellen van een krediet tbv verhelpen klimaatproblemen Koloriet
De voorzitter: Ik heropen de vergadering. En ik loop de hamerstukken één voor één
langs. Dat zijn er dan nog vier. En stemverklaringen zijn daarbij uiteraard mogelijk.
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Agendapunt 8, Beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van het verhelpen
klimaatproblemen Koloriet. Kunt u daarmee instemmen? Ja, gaat uw gang, de heer
Noels.
De heer Noels: Ja, voorzitter, wij kunnen instemmen met dit stuk, omdat we vinden dat
het natuurlijk niet kan dat de kinderen lijden onder de klimaatproblematiek in de school,
maar we vinden de financiële paragraaf en de samenhang met de doordecentralisatie
onderwijshuisvesting onvoldoende helder beschreven en uitgewerkt en kijken daarom
nog steeds uit naar een aanvullende memo.
De voorzitter: Dank u zeer, waarvan akte. Andere stemverklaringen bij dit punt? Ja,
gaat uw gang.
De heer Wisker: Ja, dank u, voorzitter. Wij sluiten ons graag aan bij de woordvoering
van D66.
De voorzitter: Dat was de heer Wisker. Anderen nog? Zo niet, dan zijn we akkoord met
hetgeen erover is gezegd.
9. Vaststellen Startnotitie Uitgangspunten Vastgoedbeleid 2019
De voorzitter: Gaan we naar punt 9, vaststellen Startnotitie Uitgangspunten
Vastgoedbeleid 2019. Zijn daar nog stemverklaringen? Dan is dat akkoord.
10.Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan “Zuidrand van Dubbeldam”
De voorzitter: Agendapunt 10, vaststellen gewijzigd bestemmingsplan “Zuidrand van
Dubbeldam”. Zijn daar nog stemverklaringen? Akkoord.
11.Vaststellen Bestuursrapportage 2019
De voorzitter: 11, Vaststellen Bestuursrapportage 2019. Zijn daar nog
stemverklaringen? De heer Veldman.
De heer Veldman: Dank u, voorzitter. Met deze Bestuursrapportage wordt ook een
omissierecht getrokken ten aanzien van de reservering voor infrawerken rondom de
Krommedijk. Wat CU/SGP betreft wordt het tijd dat die reservering wordt herzien.
De voorzitter: Dank u zeer. De heer Van der Kruijff nog.
De heer Van der Kruijff: Ja, voorzitter, over datzelfde onderwerp, dat gaat inderdaad
over een reservering van 1,7 miljoen euro ten behoeve van de infrastructuur van stadion
FC Dordrecht. Even los of die moet worden herzien, dat weten we nog niet, maar mede
gezien de vele financiële vraagstukken op het moment in het sportdomein en het feit dat
we nog steeds geen concrete voorstellen hebben over de toekomst van het stadion van
FC Dordrecht, betekent dat we hier nu mee instemmen niet dat we een signaal afgeven
dat wij te zijner tijd 1,7 miljoen euro over hebben voor infrastructuur.
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De voorzitter: Dank u zeer. Andere stemverklaringen? De heer Van Verk.
De heer Van Verk: Voorzitter, de fractie van de PvdA sluit zich aan bij de woordvoering
van het CDA.
De voorzitter: Dank u zeer. Anderen nog? Dan is het verder akkoord met hetgeen
daarover is gez… Of niet? Mevrouw Koene nog. Gaat uw gang.
Mevrouw Koene: Nou ja, voorzitter, wij stemmen, of tenminste, wij zijn voor die 1,7
miljoen, dat die gereserveerd blijft. En ik wil alvast wat dat betreft aangeven dat ik erop
hoop dat we behoorlijk bestuur zullen blijven uitvoeren.
De voorzitter: Anderen nog? Zo niet, dan is het akkoord met hetgeen daarover is
gezegd. En de andere twee hamerstukken zijn dus straks bespreekstuk na agendapunt
17.
STUKKEN TER KENNISNAME
14. Raadsinformatiebrief van de burgemeester met bijbehorende stukken over de
jaarwisseling
De voorzitter: Dan komen we bij de stukken ter kennisname, agendapunt 14,
Raadsinformatiebrief van de burgemeester met bijbehorende stukken over de
jaarwisseling.
De heer Merx: Voorzitter.
De voorzitter: Ja, mijnheer Merx.
De heer Merx: Daar wilde ik graag even in herinnering brengen de woorden die we
hebben uitgesproken bij de commissie, dat wij dit idee niet steunen. Ik ga het niet
herhalen.
De voorzitter: Anderen?
De heer Schalken-den Hartog: Ja, voorzitter, dat geldt ook voor Beter voor Dordt
natuurlijk.
De voorzitter: De heer Schalken.
De heer Schalken-den Hartog: De opmerkingen die we hebben gemaakt.
De heer Van Leeuwen: Voorzitter, de burgemeester heeft tot een afgewogen besluit
willen komen wat betreft het vuurwerkbeleid in Dordrecht. Dit is volgens ons redelijk
goed gelukt, waarbij de PVV wel eraan hecht te zeggen dat was ons betreft elke inwoner
de keuze zou moeten hebben om vuurwerk af te steken, behalve dan in een paar
vuurwerkvrije zones. De binnenstad wordt vuurwerkvrij en het is jammer dat mensen
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die toch op hun eigen manier de jaarwisseling willen vieren in de binnenstad, niet
worden gerespecteerd in hun wens. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u zeer. De heer Van der Kruijff nog.
De heer Van der Kruijff: Ja, voorzitter, ik had eigenlijk geen stemverklaring voorbereid,
dat doe je meestal niet bij een raadsinformatiebrief, maar nu de drie tegenstanders
zeggen waarom ze tegen zijn, lijkt het me ook goed dat de voorstanders zeggen dat ze
dit een goed idee vinden.
De voorzitter: Het zijn ook niet echt stemverklaringen, maar het is meer een verklaring,
laat ik het zo maar zeggen. Maar mijnheer Van der Kruijff, gaat uw gang.
De heer Van der Kruijff: Ja, ik praatte door u heen, sorry, of andersom. Wij wilden dus
verklaren dat we het eens zijn met dit voorstel en we hadden in de commissie
geconcludeerd dat dat voor de meerderheid van de commissie en ik schat ook in de
raad, geldt.
De voorzitter: Anderen nog? De heer Noels.
De heer Noels: Wij sluiten ons aan bij de stemverklaring van het CDA.
De voorzitter: Mevrouw Koene.
Mevrouw Koene: Ik sluit me aan bij de heer Merx.
De voorzitter: De heer Veldman.
De heer Veldman: Ja, voorzitter, wij staan er ook positief tegenover, maar wachten
werkelijke voorstellen af.
De voorzitter: En voor de duidelijkheid, er komen geen werkelijke voorstellen, want
verder is het een collegeaangelegenheid. Mevrouw Van Benschop.
Mevrouw Van Benschop: Ja, dank u wel, voorzitter. Ook GroenLinks sluit zich aan …
De voorzitter: Mevrouw Van Benschop is de enige die te horen valt. Gaat uw gang.
Mevrouw Van Benschop: Ook GroenLinks sluit zich aan bij de woorden van het CDA.
De voorzitter: Anderen nog? Dan is daarover gezegd wat erover gezegd is.
15.Raadsinformatiebrief over Evaluatie regeling exploitatievergunningen
De voorzitter: Dan gaan we naar agendapunt 15, Raadsinformatiebrief over de evaluatie
regeling exploitatievergunningen. Nou, daar nemen we ook kennis van.
STUKKEN TER BESPREKING
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17.Vaststellen aanvullende prijsvraagreglement ten behoeve van de tweede
visieronde en doorgang ontwerpronde Huis van Stad en Regio
De voorzitter: En dan zijn we aanbeland bij agendapunt 17, en ik had gezegd dat ik bij
dat moment de vergadering zou overlaten onder voorzitterschap van de heer Schalken.
Sommigen van u zie ik vanavond nog bij het presidium, dan wel bij de voortzetting als
het een avondvergadering zou worden. Dat gun ik u niet, maar wie weet. En ik wens u
allen een goede voortzetting van deze vergadering. Ik schors de vergadering voor enige
ogenblikken.
De voorzitter: Beste mensen, ik heropen de vergadering. We zijn toegekomen aan
agendapunt 17 en dat is het vaststellen van het aanvullende prijsvraagreglement ten
behoeve van de tweede visieronde en doorgang ontwerpronde Huis van de Stad en de
Regio. Het voorstel is besproken in de commissie Grote Projecten op 11 september
jongstleden, onder voorzitterschap van mevrouw Koene. En naar aanleiding van deze
bespreking heeft het college over de ambitie nog toevoegingen gedaan aan de Nota van
Inlichtingen. De vraag die voorligt, is of de opmerkingen van de commissie voldoende
zijn verwoord in de tekst van het college. Als dit het geval is, dan hoor ik dat graag, een
reactie. En als er meerderen wat willen zeggen, dan denk ik dat we gewoon een rondje
maken. Zijn er mensen die hierover het woord willen voeren? Ja, dat zijn er meerdere.
Dus dan starten we bij de ronde van de eerste ronde en dat is Beter voor Dordt, de heer
Gündogdu.
De heer Gündogdu: Voorzitter, dank u wel. Ik zal het kort houden en ik heb een tweetal
vragen aan het college. Voorzitter, het proces van transformatie …
Mevrouw Koene: Voorzitter, even. Ik heb begrepen dat er op dit punt een amendement
ingediend gaat worden, het lijkt me verstandig als we dat eerst doen.
De voorzitter: Dank u wel voor de aanvulling. Inderdaad, u heeft gelijk. Er is een
amendement en er is ook een motie. Wellicht eerst het amendement en dan de motie en
dan een rondje maken? Ja. Het amendement, en dat is van D66. Gaat uw gang.
De heer Noels: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik licht eerst even kort het amendement toe.
Nou, die ambitie zoals de gemeenteraad die verwoord heeft, die staat volgens
onvoldoende in het prijsvraagreglement. En wat wij willen voorkomen is dat de
geselecteerde partijen aan de slag gaan met een ontwerp dat niet aansluit bij de
ambities en de wensen die wij wel met elkaar hebben gedeeld, onder andere in de
laatste commissie Grote Projecten. We willen onduidelijkheid in dit proces voorkomen,
om te zorgen dat die vier geselecteerde partijen niet met een ontwerp aan de gang gaan
dat niet past bij de ambities van de raad. En met het amendement, waar we u vandaag
ook nog wat uitgebreider over gemaild hebben, schrappen we eigenlijk een aantal
belemmeringen en voegen we een aantal ambities, die we met elkaar gedeeld hebben,
voegen we toe. De belangrijkste daarvan zijn dat wij niet willen dat het gebouw
architectonisch aansluit op andere gebouwen in het bouwblok, maar dat het een
iconische drager van het gebied wordt. We hebben de relatie met de
gebiedsontwikkeling Spuiboulevard toegevoegd, we hebben het idee van een functiemix
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expliciet toegevoegd aan de ambitie, omdat wij geloven dat het zonde is om op deze
locatie alleen een kantoor neer te zetten. Daarmee wordt niet de waarde toegevoegd die
deze plek wel nodig heeft. En we hebben de relatie met het Beverwijcksplein
toegevoegd. En daar wil ik het qua amendement even bij houden.
De voorzitter: Dank u wel. Dit wordt amendement 1 en het amendement heet Scherp op
kwaliteit. Er was ook nog een motie en voor zover ik begreep is dat een motie van
GroenLinks. Wilt u de motie toelichten en indienen?
Mevrouw Kruger: Ja, voorzitter, graag. Ja, ik zit even te twijfelen, want ik heb ook een
woordvoering op zich het stuk die, ja, de motie die dien ik in naar aanleiding van een
reactie op het stuk, dus ik zit even hoe u het wil?
De voorzitter: Ja, het is inderdaad wat door de griffier mij ook wordt ingefluisterd, is dat
we het alleen beperken tot de behandeling van de moties en de amendementen en geen
volledige woordvoering met elkaar gaan houden. Dus dan moet u hem nu inderdaad
indienen en dan kunt u straks nog reageren.
Mevrouw Kruger: Oké.
De voorzitter: Ja?
De voorzitter: Oké, nou, wij als GroenLinks dienen een motie in, Anticiperen op
onvoorziene bodemverontreiniging. Er is al aangegeven van goh, maar waarom moet
dat nu bij dit onderwerp? En dat zal ik u uitleggen. We hebben bij de bespreking van de
Grote Projecten, hebben wij als GroenLinks aangegeven van wat wij missen in dit stuk
en niet alleen bij nu het ontwerpronde Huis van de Stad en Regio, maar op andere
projecten ook, missen we een paragraaf over bodemverontreiniging. Wij maken ons
zorgen over de mogelijkheden die er zijn om het reinigingsprogramma, het hoe noem je
dat, bodemreinigings… saneringsprogramma, dank je wel, om dat op tijd en degelijk uit
te voeren. Vandaar onze motie, waarin we vragen om een fonds te vormen waaruit
onvoorziene bodemsanering kan worden gefinancierd en hiertoe uiterlijk in het eerste
kwartaal van 2020 met een raadsvoorstel te komen waarin onder andere wordt
ingegaan op de benodigde omvang van het fonds, wie onder welke voorwaarden van het
fonds gebruik kunnen maken en hoe het fonds bij aanvang en tijdens de looptijd wordt
gevuld.
De voorzitter: Dank u wel. Dit is dan motie 1. O ja, motie 3 al, ja. Ik hoorde net op links
al een reactie van dat het een bespreekstuk is en dat daarmee alles aan de orde mag
komen, maar ik begreep ook dat in de commissie was afgesproken dat de bespreking
zich zou beperken op de vraag die voorligt wat betreft de opmerkingen van de
commissie, of die voldoende zijn verwoord in de tekst van het college. Dus volgens mij
is dat …
Mevrouw Jager: Ja voorzitter, maar er staat wel heel duidelijk: spreektijd in eerste
termijn twee minuten, spreektijd in tweede termijn één minuut. Wat wordt daar dan
mee bedoeld als niemand wat mag zeggen?
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De voorzitter: Nou, volgens mij kunt u in die twee minuten, kunt u op ingaan op de
motie en het amendement ook. Ja? Nog even voor de motie 3, hoe heet die? Anticiperen
op onvoorziene bodemverontreiniging. Het lijkt me goed dat we nu gewoon een rondje
gaan maken. En zoals afgesproken is dat twee minuten in de eerste termijn en één
minuut in de tweede termijn, als die nodig is. Ik geef het woord aan de heer Gündogdu.
De heer Gündogdu: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ga vooralsnog even nog niet reageren
op amendementen en de motie, want dan wil ik even antwoord van het college horen,
voordat ik daarop reageer. Voorzitter, ik was al begonnen, maar kort even inleidend. Het
proces van transformatie van Spuiboulevard is reeds gaande. In de diverse
raadsvergaderingen hebben we met elkaar gedeeld over de toekomstvisie van de
Spuiboulevard en de rol die het Huis van de Stad daarin zou moeten bekleden. We zijn
het volledig mee eens dat de ambitie en het iconische dat zo’n pand, het Huis van de
Dordtenaren en de Regio, dat dat ook wel degelijk moet uitstralen. Wel hebben we wel
een duidelijke kanttekening vanuit Beter voor Dordt. Wat ons betreft is het huidige
begrote budget daarvoor, die 43,8 miljoen, wel bepalend.
De voorzitter: Bij interruptie, de heer Noels.
De heer Noels: Ja, ik was eigenlijk een beetje verrast toen ik dat bedrag van die 43,8
miljoen zag staan. Want toen ik namelijk eventjes gewoon terug ging kijken in de
stukken, toen kwam ik tot de conclusie dat ik nooit een kader heb vastgesteld,
financieel. Het enige dat ik weet, is dat we nu in de begroting 1,6 miljoen euro per jaar
aan exploitatielasten kwijt zijn. Dus wat maakt zeg maar dat u dit kader nu ineens
leidend vindt? Welke onderbouwing heeft u daarbij?
De heer Gündogdu: Voorzitter, het college stelt voor, op basis van berekening van
experts, dat dit het bedrag is waarvoor dit huis gebouwd zou moeten worden, dus
vandaar ook mijn vraag en verzoek aan het college, die 43,8 miljoen, ik neem aan dat
daar experts naar hebben gekeken en er is ook gecalculeerd, heb ik gelezen, dat dat wel
het bedrag is wat we wel meegeven aan de indieners en dat we niet straks tot
verrassingen komen te staan. Want dan kom ik zeg maar, ik maak even de link naar het
iconische, op enig moment staat ook dat het budget mogelijk overschreden zou kunnen
worden, eenvoudigweg omdat wij toch wel kiezen voor een iconisch gebouw. Nou, ik wil
op voorhand absoluut niet namens Beter voor Dordt een blanco cheque geven, aan welk
bedrag dan ook. We houden ons hieraan vast. En wij denken dat, laten we die indieners
van een prototype, dan wel een schetsontwerp echt uitdagen met de kaders zoals we die
hen nu meegeven. Vervolgens, voorzitter, toch wel ook een opmerking over de
bouwhoogte. Wij hebben in het recente verleden heel vaak discussies met elkaar gehad
hier, onder andere in de commissies, dan wel hier in deze raad, over de bouwhoogtes.
Vrij recent nog over het ANWB-gebouw op de Spuiboulevard en ik heb natuurlijk het
amendement van D66 ook wel gelezen. Ik wil iedere vorm van verwarring dan wel die
duidelijkheid die we richting de stad moeten creëren, wil ik vandaag ook bespreken met
elkaar, want ik vroeg me af: hoe hoog mag hoog zijn? Ik kan me herinneren dat we ook
voor de Spuiboulevard hebben gezegd: 25 meter is de max, met mogelijk een exces van
tien procent, maar dat we wel aan de voorkant aan de initiatiefnemers wel duidelijk
aangeven: dit is het maximale. Dus ten eerste een vraag aan het college, maar ook
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uiteraard uw reactie, mijnheer Noels. En vervolgens, mijn tweede vraag, is de hoogte,
mogelijk de hoogte van het nieuwe gebouw, ook maatgevend voor de toekomstige
ontwikkelingen voor de Spuiboulevard? Want daar hebben we met elkaar nog niet van
gedachten gewisseld.
De voorzitter: De heer Gündogdu, uw tijd is om. Komt u tot een afronding?
De heer Gündogdu: Dit was de laatste. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel. Dan ga ik naar de woordvoering van de VVD.
De heer Noldus: Ja, voorzitter, dank u wel. Allereerst, reflecterend op de vraag die
voorligt, reflecterend op de bespreking in de commissie Grote Projecten, waar breed
gedragen toch wel werd: is dit nu de ambitie die we voor dit gebouw, op deze locatie,
voor zien? En nou goed, dat kreeg van een aantal partijen, ook van ons inderdaad bijval.
Wij zijn blij met de memo die is nagestuurd en zoals de vraag voorligt, is daar voldoende
invulling aan gegeven? Wij zijn op dit moment, zijn wij tevreden met de manier waarop
de ambitie voor dit gebouw, voor deze locatie, op dit moment in de memo beschreven
is. Tegelijkertijd herkennen we ook veel positiefs uit het voorstel van D66. Ik denk veel
wat daar in staat, is ook ter tafel geweest in de commissie, het sluit ook aan op de
omgeving en op de uitdaging die we denk ik ook met zijn allen moeten neerleggen om
niet het nieuwe gebouw, het nieuwe Huis van de Stad, aan te laten sluiten bij de grauwe
betonnen kolossen zoals ze er nu staan, maar vooral deze te betrekken in de nieuwe
omgeving die we willen dat de Spuiboulevard wordt. Tegelijkertijd zien we in de memo
ook heel scherp de koppeling dat we niet te veel naar het iconische moeten sturen, om
te voorkomen dat we dadelijk alleen maar inschrijvingen krijgen die allemaal niet passen
binnen het financiële kader. Dus in dat kader hechten wij eigenlijk meer waarde aan
zoals het in de memo beschreven staat dan het amendement zelf.
De voorzitter: De heer Noldus, er is een interruptie van de heer Noels.
De heer Noels: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ben toch een beetje aan het zoeken, zeg
maar. Want ten eerste, de afgelopen periode hebben we lang gesproken over een
nieuwe locatie voor het stadhuis en zo. En één van de dingen die daarbij telkens ter
sprake kwam, is van het gebouw moet iconisch zijn en dat was ook eigenlijk een beetje
het argument om te kiezen voor deze locatie aan de Spuiboulevard, omdat het daar
waarde aan zou kunnen toevoegen. En eigenlijk kwam pas bij de memo van het college,
kwam voor het eerst eigenlijk toen naar voren van ja, maar die ambitie die wij hebben
met het Huis van de Stad, die gaan we wel kaderen. En als die ambitie en het iconische,
als dat strijdig gaat zijn met het budget, dan kiezen we voor het budget. Met mij doet
dat, dat ik dan ook geneigd ben om een hele andere afweging te maken. Want als we
een blokkendoos gaan bouwen, dan heb ik hem liever op de Dordtse Kil IV dan op de
Spuiboulevard. Dus in die zin denk ik van laten we dan wel gewoon met elkaar ook wat
scherp zijn op, ja, op wat we nu willen.
De voorzitter: De heer Noldus.
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De heer Noldus: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik denk dat het terecht is om dat inderdaad
in een breder perspectief ook zo te bezien. Wat ik heb begrepen ook in de
commissiebespreking, is dat het mogelijk is om voor het budget zoals het voorligt een
iconisch pand te realiseren, past binnen de kaders die zijn meegegeven. Zo staat het
ook in de memo. Waar onze angst vooral zit, is als we het budgettaire karakter, als we
dat loslaten, dat we eindigen met fantastisch mooie Eiffeltorens op de Spuiboulevard, die
uiteindelijk geen invulling zijn voor het budget wat we daarvoor hebben. Dus ik begrijp
het punt van de Noels en ik ben ook benieuwd naar de reactie van het college, op welke
wijze daar invulling binnen het budget mogelijk is.
De voorzitter: Er is nog een interruptie van de heer Noels.
De heer Noels: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb dan gewoon één vraag, zeg maar:
heeft de heer Noldus, had hij dan tot op zeg maar dat korte alineaatje van de wethouder
kwam, had hij toen ooit iets gezien van een bedrag dat nodig zou zijn om dit stadhuis te
realiseren? Ik niet. En daarbij heb ik nog één opmerking, heb ik. In het amendement
laten wij ook de financiële paragraaf die in het prijsvraagreglement staat, laten we
bewust ongemoeid. Het gaat er vooral om dat we die uitdaging steviger weg willen
zetten bij de vier partijen.
De voorzitter: De heer Noldus.
De heer Noldus: Voorzitter, dank u wel. Nee, ik denk dat, kijk, als je zoiets qua uitvraag
in de markt zet, dan heb je natuurlijk van tevoren, heb je een aantal dingen getoetst,
daar zijn experts bij betrokken geweest en dan weet je van tevoren binnen welke, ja,
binnen welke bandbreedte je inschrijvingen kunt verwachten. Het college is bang, als we
hier te veel in mee gaan, dat we geen aanbiedingen krijgen die recht doen aan het
budget wat er is. En daar hechten wij ook aan. Dus met het vertrouwen van het college
dat er een mooie inschrijving zou kunnen komen, wat past binnen de locatie, binnen de
ambitie en binnen het budget, vinden wij in dit geval de memo van het college hier ver
genoeg in gaan.
De voorzitter: De heer Noels, voor de laatste keer.
De heer Noels: Had u dan die afweging zeg maar niet, toen we dat hele traject zeg maar
met elkaar hebben doorlopen hè, van de stadssafari, van met elkaar gebiedsvisie
Spuiboulevard en omstreken, waarin echt het nieuwe Huis van Stad en Regio wordt
gepositioneerd als de drager van het gebied, zeg maar. Had u dan vooraf niet zeg maar
met elkaar hier in de raad, in plaats van in het college het willen hebben over wat die
ambitie ons waard is? Ik heb namelijk het idee dat de memo die de wethouder nu
beschikbaar heeft gesteld, die doet mij twijfelen of we nu op het juiste spoor zitten.
De voorzitter: De heer Noldus, laatste reactie.
De heer Noldus: Ja, voorzitter, als reactie dan. Ik herken het gevoel van de heer Noels.
En we waren in de commissie, waren we het ook daarover met elkaar eens. Ik denk dat
het goed was geweest om daar misschien in een iets eerder stadium, al voordat dit naar
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de markt is gestuurd, daarover met elkaar te spreken. Tegelijkertijd zitten we nu in een
proces richting de markt, waarin we mooie ontwerpen gaan ophalen, die hopelijk passen
binnen onze ambitie, de locatie en het budget. En met de reactie van het college dat er
op deze manier daar voldoende invulling aan wordt gegeven, ja, zijn wij voornemens om
het voorstel van het college met de memo daarin te volgen.
De voorzitter: Dank u wel.
De heer Noldus: Voorzitter, afrondend wil ik nog even kort wat zeggen over de motie
van GroenLinks. En wij zijn ook wel vooral benieuwd naar, misschien door de indieners,
of door het college, wat daar exact nou de aanleiding is om dit nu te regelen. Naar onze
opvatting is het reinigen van bodem een verantwoordelijkheid van de eigenaar en is het
altijd op die manier, ongeacht wie nu de eigenaar van die grond is en in dit geval, mocht
de gemeente eigenaar van de grond zijn, hoort het volgens ons gewoon in de
grondexploitatie. En wij vragen ons af of nu het fonds een middel is om dit nu te gaan
regelen. En als we dat dan toch breder willen bezien, of nu deze aanleiding de situatie is
om dit al te gaan inzetten, of dat eerst nog een bredere bespreking in de commissie op
dit onderwerp dient plaats te vinden.
De voorzitter: Dank u wel, de heer Noldus. Behoefte aan een reactie vanuit de kant van
GroenLinks, op de vraag van de heer Noldus?
Mevrouw Kruger: Voorzitter, ik zal het zo in mijn woordvoering beantwoorden.
De voorzitter: Dank u wel. Dan ga ik naar de woordvoering van het CDA, de heer Van
der Kruijff, gaat uw gang.
De heer Van der Kruijff: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het CDA staat volledig achter
de plannen om van de Spuiboulevard en uiteraard ook de achterliggende negentiendeeeuwse schil een prachtige entree van de stad te maken, dat is de bedoeling. En door
het nieuw te bouwen Huis van Stad en Regio kan daar een mooie impuls aan gegeven
worden, met een, zoals dat dan in jargon is gaan heten, een iconisch ontwerp. Het CDA
kan zich vinden in de tekst die het college hierover heeft geschreven naar aanleiding van
de bespreking in de commissie en die wil toevoegen aan de Nota van Inlichtingen. En we
denken dat het ook verstandig is om een verhouding aan te geven tussen kwaliteit en
bouwbudget en wij zijn het daar wel mee eens. Je moet oppassen dat je er geen
karikatuur van gaat maken, dat je opeens zegt: als je dat niet losser laat, dat je dan een
blokkendoos krijgt. Wij denken dat het een heel fatsoenlijk budget is van tientallen
miljoenen euro’s en dat je er echt wel meer voor gaat krijgen dan een blokkendoos en
dat het ook verstandig is aan architecten om een …
De voorzitter: Mijnheer Van der Kruijff, er is een interruptie van de heer Noels.
De heer Noels: Ja, voorzitter, ik ben benieuwd op welke informatie de heer Van der
Kruijff dat baseert. We hebben met elkaar, hebben wij het nog nooit over het budget
gehad voor het nieuwe Huis van Stad en Regio, alleen maar over de ambities. En nu in
dit document, komt in één keer dat budget tevoorschijn, zonder dat er ook maar enige
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onderbouwing aan ten grondslag ligt die ik kan inzien als raadslid. Dus ik weet niet of
het voor dit budget mogelijk is om die ambities, die we eerder met elkaar gedeeld
hebben, om die te realiseren. Dus bijvoorbeeld voor mij voelt het wel ongemakkelijk, ik
ben benieuwd waar dan de heer Van der Kruijff dat vertrouwen wel uit put.
De plaatsvervangend voorzitter: De heer Van der Kruijff.
De heer Van der Kruijff: Ja, waar ik het vertrouwen uit put is: dit is de prijsvraag voor
de tweede ronde. We hebben ook al een eerste ronde achter de rug en daar zijn een
heel aantal inschrijvingen op naar voren gekomen, waar we er nu vier op geselecteerd
hebben die er heel fatsoenlijk uitzien. Dus als je daarop voortborduurt mag je ook
verwachten dat er vervolgens iets heel fatsoenlijks wat je wil uit gaat komen, anders
hadden we er nu niet vier kunnen selecteren.
De plaatsvervangend voorzitter: Dank u wel, de heer Van der Kruijff. Een vervolg van de
heer Noels.
De heer Noels: Ja, ik ben dan benieuwd, want wat ik namelijk zie is dat er inderdaad
heel fatsoenlijke inschrijvingen uit naar voren kwamen, maar dat de reactie van het
college daarop is dat er voor het eerst financieel gekaderd moet worden, omdat we bang
zijn dat het uit de klauwen loopt, financieel. Dat is wat ik zie. Want nu krijgt het college
de behoefte om in een nota van inlichtingen duidelijk een budget mee te geven. Eerder
was dat er niet, dus zouden jullie twee misschien met elkaar kunnen samenhangen?
De plaatsvervangend voorzitter: De heer Van der Kruijff.
De heer Van der Kruijff: Naar mijn inschatting niet. Het college heeft aangegeven in de
commissiebehandeling dat ze altijd in gesprek met de vier inschrijvers, die nu
geselecteerd zijn, het iconische – misschien met andere woorden – onderstreept hebben
en hebben ons zelfs proberen te overtuigen dat het helemaal niet nodig was om dat nog
toe te voegen. Maar ja, wij hebben daar als commissie op gestaan. Vervolgens krijgen
we dat nu in een tekst en dat staat er, dan moet je er op een gegeven moment ook het
vertrouwen hebben dat het college, dat in contact is met die inschrijvers, er terecht van
uit gaat dat er ook conform die eisen daar goede aanbiedingen opkomen. Ik maak me
daar geen zorgen over en mocht u gelijk gaan krijgen, dan zou het kunnen, dan zien we
dat bij de oplevering van wat binnenkomt en kunnen we daar altijd nog aan de hand van
die inzichten verdere stappen nemen. Een ander punt van het amendement ging over de
bouwhoogte. Daar moet het voor ons nu niet …
Mevrouw Kruger: Voorzitter?
De heer Van der Kruijff: … weer over gaan hebben.
De plaatsvervangend voorzitter: Bij interruptie, mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger: Ja, ik wil toch nog even reageren op wat de heer Van der Kruijff zegt,
want het is mooi: als het dan blijkt dat het anders is. Ik vind het een beetje de
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omgekeerde wereld. We sturen mensen met een opdracht weg, die niet helemaal
volledig is en als dan blijkt dat het niet helemaal gegaan is zoals wij dachten dat het zou
gaan, dan gaan we alsnog criteria meegeven. Dus die zin denk ik dat we, zeker dat de
heer Noels gewoon een punt heeft en dat de heer De Kruijff … Ja, mooi dat u zoveel
vertrouwen heeft, maar ik denk dat we gewoon duidelijk moeten zijn.
De plaatsvervangend voorzitter: De heer Van der Kruijff.
De heer Van der Kruijff: Wij vinden dat we heel duidelijk zijn met de tweede
prijsvraagreglement en een nota van inlichtingen die eraan toegevoegd wordt. Wij
vertrouwen er ook op dat daar ontwerpen op naar voren komen die voldoen aan onze
verwachtingen. Waarom ik die laatste zin uitspreek, dat is meer vanuit
risicomanagement: mocht dat toch niet zo zijn, heb je altijd nog een uitweg. Maar dat is
niet omdat ik denk dat dat gaat gebeuren. Inzake de bouwhoogte hebben we volgens
mij in een eerdere nota van inlichtingen al extra ruimte gegeven en hoeven we daar nu
niet in deze tweede nog wat extra’s bovenop te gaan doen. Nog even een wat
technische vraag: het amendement van D66 amendeert feitelijk het
prijsvraagreglement. In de commissie heeft de wethouder aangegeven dat dat technisch
niet kan, want dat is al uit, dat reglement, en dat procedureel het enige mogelijk is, een
nota van inlichtingen eraan toe te voegen. Dus ik vraag me dan af of technisch zo’n
amendement wel kan of zin heeft of waar dat toe leidt, want volgens mij zitten we dan
in een procedurele klem.
Mevrouw Koene: Voorzitter?
De plaatsvervangend voorzitter: Reactie van mevrouw Koene.
Mevrouw Koene: Ja, want dat vind ik een lastige, hè, wat er nu gebeurt.
De heer Van der Kruijff: Ik ook.
Mevrouw Koene: Want dan zijn we gelijk denk ik bij de kern van het verhaal en dat is
dat er dus een reglement is verstuurd aan de vier architecten, terwijl hier nog helemaal
niet gepasseerd is. Dus dat gaat dan bij voorbaat al fout, dus als het zo is dat dat niet
meer te amenderen is, volgens mij hebben we dan toch ook nog wel wat te stellen met
het college, lijkt me. Of niet?
De plaatsvervangend voorzitter: De heer Van der Kruijff.
De heer Van der Kruijff: Daar kun je op een paar manieren naar kijken, want als het
college gezegd heeft dat je kunt amenderen, maar dat dat procedureel zijn beslag krijgt
door het opstellen van een nota van inlichtingen, die dezelfde rechtskracht heeft als dat
prijsvraagreglement en in feite een addendum is.
Mevrouw Koene: Ja, voorzitter?
De plaatsvervangend voorzitter: Bij interruptie, mevrouw …
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Mevrouw Koene: Daar hebben we het over het algemeen slechte ervaringen mee, met
dingen als wens bijvoorbeeld uitspreken of achteraf aanvullende eisen uitspreken. Er had
gewoon gewacht moeten worden totdat het hier door de raad was gegaan.
De plaatsvervangend voorzitter: Dank u wel. De heer Noels had … Nee? Oké, gaat uw
gang, de heer Van …
De heer Van der Kruijff: Goed, voorzitter, ik heb het geformuleerd als een vraag en ik
weet niet hoe dat zit, dus ik ben gewoon benieuwd naar het antwoord en ik verwacht dat
straks vanuit het college. Als laatste punt, een motie van GroenLinks over het
anticiperen op onvoorziene bodemverontreiniging door het instellen van een fonds. Wij
vinden dat aan de hand van dit dossier een beetje als een incident voorbijkomen. Wij
denken dat dat meer op zijn plaats is en willen dat eigenlijk ook aan GroenLinks vragen
om dat mee te nemen bij de behandeling voor de begroting voor 2020, waarbij wij
overigens op voorhand denken dat je dat beter kunt gaan regelen met een
risicoreservering wegens verontreiniging met PFOA’s of andere gevaarlijke stoffen, als
dat je dat met een fonds gaat regelen. Maar goed, die discussie moeten we maar dan
gaan voeren, maar niet nu, is ons voorstel.
De plaatsvervangend voorzitter: Dank u wel, heer Van der Kruijff. Dan gaan wij naar de
woordvoering van D66, wie …? De heer Noels.
De heer Noels: Ja, voorzitter, dank u wel. Het college vraagt ons raad een
prijsvraagreglement vast te stellen voor het ontwerp Huis van Stad en Regio. We
constateren echter dat de waarde daarvan nihil is. Het document is immers al verstuurd
naar de vier geselecteerde partijen. Wij vinden dat een vervelende gang van zaken en
kunnen ons ook niet vinden in de suggestie om de vier geselecteerde partijen op een
andere manier bij te praten. Wij zien inhoudelijke tekortkomingen in het reglement en
als de bespreking vandaag leidt tot amendering, dan kan het college het gewijzigde
reglement wat ons betreft ook gewoon doorsturen, desnoods met het excuus dat het
college vergeten is de raad op een juiste manier te vragen om besluitvorming. Het
reglement zoals dat vandaag voorligt is onvoldoende ambitieus. Het gebouw moet, zeker
nu het op deze triple A-locatie wordt neergezet, een iconische drager van het gebied
worden. De tekst zoals die staat geformuleerd in het reglement zorgt daar niet voor.
Daarom ons amendement, waarmee we ambitie toevoegen en belemmeringen
schrappen. Het lijkt ook alsof u ergens in het proces ineens dacht: verrek, ambities
kosten geld. Waar we tot voor kort bestookt werden met lyrische teksten over het Huis
van Stad en Regio als fundament van de gebiedsontwikkeling, zien we nu een
conservatief college. Waar ambities en budget strijdig zijn, kiest het college voor het
budget. Daar komt ook ineens een bouwsom van 43,8 miljoen tevoorschijn, maar daar
hebben wij nog helemaal geen besluit over genomen. Sterker nog, het enige dat vastligt
zijn de exploitatielasten van het huidige Stadskantoor. Kunt u uitleggen waar deze
berekening op is gebaseerd, wethouder, en met wie u dit kader heeft afgestemd? Voor
ons is het simpel: als u ervoor kiest om op deze locatie het Huis van Stad en Regio te
realiseren, dan moet het een iconisch pand worden dat architectonisch en qua functies
waarde toevoegt aan dit gebied. In het andere geval stellen wij voor dat u stopt met de
ontwikkeling op deze locatie en kiest voor een goedkopere variant op een goedkopere
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locatie. Dan nog even kort over de motie van GroenLinks rondom de
bodemverontreiniging. We vinden dit een heel wezenlijk thema en we kunnen ons ook
grotendeels vinden in hoe GroenLinks dat nu verwoord heeft. Het enige waar we nog
een heel klein beetje mee zitten is dat er gelijk gevraagd wordt om een fonds te
creëren. We willen eigenlijk even de reactie van het college afwachten voordat we hier
definitief over besluiten.
De plaatsvervangend voorzitter: Dank u wel, de heer Noels. Ik ga naar de woordvoerder
van GroenLinks, misschien gelijk antwoord op uw vraag.
De heer Gündogdu: Ik heb nog een vraagje, voorzitter. Een vraagje aan mijnheer Noels.
Ik begrijp heel goed dat u vragen stelt over de begroting en het budget voor dit mooie
project, zij het zo dat u zegt: ik mis de onderbouwing van de kosten. Wat ik heb gelezen
is dat er deskundigen aan de slag zijn gegaan en op basis van hun berekeningen dit
bedrag naar voren is gekomen. Maar wat ik u ook hoor zeggen, dat u zegt – en ik weet
niet of u dat wil bevestigen of wil tegenspreken, maar ik hoor graag dat u zegt: ambitie
kost geld en dit bedrag zou daar eigenlijk niet voldoende voor kunnen zijn. Is dat een
goede interpretatie? Want ik ben even aan het zoeken. Zou er meer geld bij moeten
volgens u, of juist minder? Ambitie kost inderdaad geld en ik heb het zojuist ook in mijn
woordvoering aangegeven: iconisch, dat zou kosten opdrijvend kunnen zijn. Maar welke
bedragen had u in gedachten, of heeft u een bepaald idee hoe dat in de overwegingen
zou mee moeten worden genomen? Welke bedragen die wellicht voor de hele
gebiedsontwikkeling nodig is?
De plaatsvervangend voorzitter: Dank u wel. De heer Noels.
De heer Noels: Ja, dank voor deze vraag. Ik ben geen bouwkundige, geen architect, dus
ik weet simpelweg niet wat het kost om een pand te realiseren. Maar er vallen mij wel
een aantal dingen op. We zijn hier gekomen op een bepaalde manier. In alle dossiers die
we hebben opgesteld hebben we steeds gezegd: dat pand, het Huis van Stad en Regio,
dat moet dé iconische drager van de gebiedsontwikkeling van de Spuiboulevard worden.
Daarbij is nooit gesproken over budget. We hebben een heel mooi proces gehad, we
hebben prachtige inschrijvingen gehad. Op een gegeven moment zie ik dan in een korte
memo staan: eigenlijk een samenvatting waar kwaliteit, het iconische en budget strijdig
zijn, kiezen wij voor het leidend laten zijn van het budget. Nu zit ik met het dilemma dat
ik niet weet wat ik voor dit budget kan kopen en ik heb geen onderbouwing op basis
waarvan ik een besluit kan nemen. Dan zeg ik: mocht het nou zo zijn dat je met dit
budget, wat nu als kader stellend wordt neergezet, dat je daar niet zo’n iconisch pand
van neer kan zetten op deze locatie, dan zeg ik heel duidelijk: ja, dan wil ik het niet op
deze locatie, dan wil ik deze locatie veel liever gebruiken voor een ander
gebiedsontwikkeling.
De plaatsvervangend voorzitter: Dank u wel, de heer Noels. De heer Gündogdu.
De heer Gündogdu: Ik probeer de redenatie van mijnheer Noels te begrijpen. Zij het zo,
er zijn experts – ik ben ook geen expert overigens – die zijn aan het rekenen geslagen
op basis van hetgeen wat het college die partijen heeft voorgelegd en die komen met dit
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bedrag, waarvan het college zegt: dat is op basis van al dat input, de Stadslab en al die
SpuiSafari’s en al die participatietrajecten. Hebben wij voorgelegd aan de ontwerpers:
dit willen wij hier, dit is onze ambitie en dit zou het moeten kosten. Maar ik ben juist op
zoek naar, laat ik zo zeggen, ik wil niet tot verrassingen komen te staan. Als dit het
budget is op basis van hetgeen wat de experts aangeven, dan is dit ook het budget. Als
ik u beluister, dan zegt u: we willen een iconisch gebouw, dan zou je het budget moeten
loslaten. Maar hoe hoog mag het dan zijn? Als we dit bedrag als een gegeven nemen.
De plaatsvervangend voorzitter: Dank u wel. De heer Noels.
De heer Noels: Nee, voorzitter, dat is niet wat ik zeg. Ik zeg, ik constateer nu heel
simpelweg dat we twee dingen willen, dat het college twee dingen wil – ik niet, want ik
heb dit budget niet bedacht – en dat is: we willen én een iconisch pand, dat echt een
waarde drager wordt van dit gebied, dat daar geweldig veel gaat toevoegen, maar
tegelijkertijd stellen we daar een kader stellend budget bij en zegt het college daarbij
heel nadrukkelijk: waar die ambitie en het budget strijdend zijn, vragen wij de
ontwerpers te kiezen voor dat budget. Ik constateer dan dat het een risico is dat we dus
ook niet het iconische pand krijgen wat we met elkaar wel willen op deze plek. Dat is
voor mij de reden geweest waarom ik heb gezegd: laten we dan toch maar instemmen
met het voorbereidingskrediet om te gaan kijken wat het kost om een nieuw Huis van
Stad en Regio op de Spuiboulevard neer te zetten. Nu zien we dat dat niet gebeurt. Ik
voorzie dan weer allerlei scenario’s die we eerder ook hebben gehad: een Energiehuis
waar ambitie en geld niet met elkaar in lijn waren, een Prins Clausbrug waarbij dat niet
met elkaar, ambitie en geld niet met elkaar in lijn was, een Sportboulevard waar ambitie
een prijs niet met elkaar een lijn was. Gaan we dan nu weer het volgende doen?
De plaatsvervangend voorzitter: Dank u wel, de heer Noels.
De heer Van der Kruijff: Maar voorzitter?
De plaatsvervangend voorzitter: De heer Van der Kruijff, een reactie op de heer Noels?
De heer Van der Kruijff: Een laatste punt, want de heer Noels haalt er opeens allemaal
voorbeelden bij, maar juist al die voorbeelden hebben ertoe geleid dat de kwaliteit niet
is losgelaten op grote schaal, maar dat vooral de budgetten alsnog omhoog zijn gegaan.
Dus volgens mij hoef je met die … En daar zit misschien ook wel de zorg, dat je op een
gegeven moment, als je te iconisch wilt zijn, dat je opeens weer met nieuwe dossiers als
Energiehuis of Sportboulevard of anderszins zit waar je op een gegeven moment van
denkt: kunnen we dat wel dragen als stad? Nog een tweede punt, ik wil het toch
zeggen: als je in de stukken leest staat er inderdaad 43,8 miljoen ex btw. Er staat dat er
is onderbouwd in een basisbegroting en bijlage 7, dus volgens mij kunnen we gewoon
lezen waar die vandaan komt en is die niet zomaar verzonnen. Er staat ook dat een
commercieel programma er bovenop mag, als dat de business case voor de gemeente
maar niet verslechtert. Dus je mag het best mooier en groter maken, maar dan moet je
het gewoon commercieel afdekken. Daarmee is er volgens mij heel veel ruimte die de
heer Noels zoekt.
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De plaatsvervangend voorzitter: Dank u wel. Een reactie nog van de heer Noels en dan
wil ik graag naar de woordvoering van GroenLinks.
De heer Noels: Ik ben toch benieuwd naar: vindt de heer Van der Kruijff het dan een
normale gang van zaken dat het college de financiële kaders voor de raad gaat stellen?
Ik heb nergens dit budget vastgesteld, dat is hier niet voorbijgekomen en nu wordt het
als kader stellend meegegeven in een opdracht naar ontwerpers. Ik vind dat gewoon,
dat is niet de orde die we hier met elkaar horen te handhaven.
De plaatsvervangend voorzitter: Een reactie van de heer Van der Kruijff en dan ga ik
naar de woordvoering van GroenLinks.
De heer Van der Kruijff: Voorzitter, ik ben het politiek met de heer Noels eens dat het
procedureel allemaal wat explicieter had gekund. Tegelijkertijd moeten we ook niet doen
als raadslid alsof we het niet hebben kunnen lezen, want dat staat in deze documenten
die we allemaal in de commissie Grote Projecten hebben gehad en hebben gelezen en
hebben besproken. Daar heeft niemand gezegd, ook u niet, ook ik niet overigens: o, wat
vreemd en dat moet anders en daar moeten we eerst over besluiten. Dus ja, het had
netter gekund, dat ben ik met u eens, maar het is ook niet zo dat we het niet hadden
kunnen weten. Dus misschien hebben we het niet zo expliciet besloten, maar impliciet
hebben we het wel gehad en er niks van gezegd.
De plaatsvervangend voorzitter: Dank u wel. Voegt het nog iets toe aan de discussie?
De heer Noels: Ja, absoluut, want wat de heer Van der Kruijff zegt klopt feitelijk niet.
Het eerste moment dat wij als raad – ik heb het nagezocht in samenspraak met de
griffie – dat wij op de hoogte werden gesteld van het budget van 43,8 miljoen, dat was
toen de wethouder ons het tweede prijsvraagreglement aanbood, waarbij hij
tegelijkertijd zei dat we dat niet meer kunnen amenderen, omdat het al verstuurd is
naar de ontwerpers. Dus we hadden hier niet eerder kennis van kunnen nemen en als
we dat wel hadden kunnen doen, dan had ik hier zeker tegen geageerd.
De plaatsvervangend voorzitter: Dank u wel.
De heer Veldman: Voorzitter?
De plaatsvervangend voorzitter: Ik denk dat ik nu naar de woordvoerder van GroenLinks
ga. Wie mag ik het woord geven? Mevrouw Kruger.
De heer Veldman: Voorzitter?
De plaatsvervangend voorzitter: De heer Veldman.
Mevrouw Kruger: Nou, dat is snel.
De heer Veldman: Ja, omdat ik net blijkbaar niet werd verstaan. Ik heb eerder niet
geïnterrumpeerd, maar we hebben wel degelijk teksten langs gekregen over de
exploitatiekosten en de verhoging van het Stadskantoor. Ik ben het ten dele wel met de
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heer Noels eens dat wij de optelsom daarvan niet hebben gezien, maar ik ga ervan uit,
en daar hoor ik dan zo meteen graag de reactie van de wethouder op, dat het bedrag
wat wij nu hebben niet heel veel meer dan wel minder is, dan de optelsom van al die
exploitatielasten voor de komende pak hem beet 25 of 30 jaar. Laat onverlet dat ook ik
niet kan bepalen of het misschien met 40 of 55 moet, dat weet ik niet, maar ik ben er
wel van uitgegaan dat dat de redenering is.
De plaatsvervangend voorzitter: Ja, dank u wel. Ik ga nu naar de woordvoering van
mevrouw Kruger, gaat uw gang.
Mevrouw Kruger: Dank u wel, voorzitter. Ik ga het weer een keer proberen. In grote
lijnen kunnen wij ons zeker vinden in de opzet van het prijsvraagreglement ten behoeve
van de tweede visieronde, maar er zijn wel een paar zaken die ons van het hart moeten.
Allereerst ook heeft dat te maken met het amendement van D66 ten aanzien van scherp
op de kwaliteit. Ik hoef daar verder niets aan toe te voegen, ik ben het helemaal eens,
GroenLinks is het helemaal eens zoals de heer Noels dit stuk net heeft verdedigd. Het
feit dat wij ons in grote lijnen kunnen vinden betekent niet dat we het eens zijn met de
weg die gevolgd is. Ook wij vinden dat het, wij vragen ons af hoe het mogelijk is dat wij
een voorstel voorgelegd krijgen ter becommentariëring, wat al gestuurd is naar de
deelnemers. Hoe is het mogelijk dat er vervolgens op vraag aangegeven wordt dat er
naast dit stuk ook een notitie van inlichtingen ligt, dat mogelijk antwoord geeft op onze
vragen, wat ook al naar de deelnemers is gestuurd. Oké, we kunnen een amendement
indienen, maar serieus. Helaas komt dit vaker voor. Hoe wordt de raad meegenomen in
ontwikkelingen op deze manier? Hoe moeten wij ons als raad voelen als we achteraf een
memo krijgen met gedane zaken? Voor het blok zetten, heet dat geloof ik. Zoals de VVD
net aangaf: we zitten al in het proces. Tijdens de bespreking in de commissie zijn dan
ook aardig wat aanvullingen genoemd, waarbij iedere fractie nu eigen opmerkingen
benoemt. Wij hebben aangegeven dat we ons zorgen maken om de bodemsanering,
daarvoor hebben wij een motie ingediend en dan gaat het met name ook dat er een
bodemsaneringsprogramma is dat ieder jaar herijkt wordt. Echter geldt dit alleen voor
de lopende projecten. Er zijn meer projecten in aantocht en zoals al eerder aangegeven,
is de volledige bodem op ons eiland vervuild, alleen al door de historische vervuiling.
Niet alleen hoeft alles gesaneerd te worden, dit is afhankelijk van de bestemming van de
grond. Wij willen wel graag nu aangeven dat de motie, dat we die niet als motie nu
willen indienen, maar graag inhoudelijk willen bespreken in de commissie, zodat er een
voorstel kan komen ten aanzien van de bodemvervuiling, een risico-inschatting, zodat
die meegenomen kan worden in de begroting van 2020.
De plaatsvervangend voorzitter: Dank u wel. U heeft uw motie nu ingediend, maar
eigenlijk wilt u hem liever in de commissie bespreken voor duidelijkheid?
Mevrouw Kruger: We vinden dat een goed voorstel van – ik geloof dat de heer Van der
Kruijff dat voorstel deed – ja, dat vinden wij een goed voorstel om hem in … Want dan
krijgt die ook de aandacht die die behoeft, omdat de bodemvervuiling is wel degelijk een
groot probleem.
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De plaatsvervangend voorzitter: Dus even procedureel: u gaat de motie nu intrekken en
u wil hem eigenlijk doorverwijzen voor behandeling in de commissie?
Mevrouw Kruger: Als de wethouder deze, als het op deze manier kan, graag ja.
De plaatsvervangend voorzitter: Oké, dank u wel. Ik ga naar de woordvoering van de
ChristenUnie/SGP.
De heer Veldman: Voorzitter, dank. Voorzitter, wat zich misschien nu wreekt is dat wij
hier in de raad volgens mij nooit echt fundamenteel hebben gedebatteerd over het
nieuwe Huis van de Stad. Dat is dan vooral aan onszelf te wijten. Voorzitter, wat ons
betreft is het van belang dat het nieuwe Huis van de Stad markant en stijlvol zal zijn. De
tekst die het college nu heeft toegevoegd aan de stukken leidt daar wat ons betreft toe.
Wel blijkt duidelijk uit dat stuk dat er in potentie een spanning zou kunnen ontstaan op
het punt van de financiën, maar wat ons betreft is het niet erg dat die spanning er is. Je
moet niet op voorhand het budget te ruim laten vieren of je ambities gelijk weg laten
lopen. Voorzitter, ten aanzien van het amendement van D66, daar wordt bijvoorbeeld
geschrapt dat er een goede architectonische aansluiting zou moeten zijn en dat is wat
ons betreft wel degelijk van belang, omdat wij ook niet zitten te wachten op een soort
architectonische afwijking in de Spuiboulevard, die dusdanig is dat het een soort
architectonische middelvinger wordt. Dat hoeft echt niet, dus het moet goed aansluiten,
maar het moet wel stijlvol zijn. Dus dat vinden wij belang. Eén element in het
amendement spreekt ons wel aan en dat is de relatie met het Beverwijcksplein en we
vragen eigenlijk de wethouder om daar nog even op in te gaan of dat dan in de huidige
voorstellen wel voldoende wordt geborgd. Voorzitter, ten aanzien van de motie van
GroenLinks, daar hoeven we dan denk ik nu niet op in te gaan, aangezien die is
verschoven naar een commissiebehandeling. Dan toch nog even over de duurzaamheid
en dat raakt wel wat mij betreft ook aan de ambitie op het gebied dat het echt een mooi
en iconisch pand zou moeten zijn. Voorzitter, wat ons betreft schuilt bij dit soort
gebouwen eigenlijk duurzaamheid met name erin dat het pand echt lang mee kan gaan.
Kijk, dit stadhuis, dat is natuurlijk een draak van een ding voor de gasrekening, maar in
essentie is het heel duurzaam, omdat het al honderden jaren op een of andere manier
tot nut van de stad functioneert. Dat kun je niet zeggen van het Stadskantoor wat we nu
gaan verlaten. Dus in die zin pleiten wij voor iets wat echt goed is …
Mevrouw Kruger: Voorzitter?
De heer Veldman: … wat echt op de lange termijn gebruikt kan worden en dat wil ik
graag onderstrepen.
De plaatsvervangend voorzitter: Dank u wel, de heer Veldman.
Mevrouw Kruger: Voorzitter?
De plaatsvervangend voorzitter: Mevrouw Kruger, interruptie.
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Mevrouw Kruger: Ja, voorzitter, ik vraag me af waarom dat u dat zo exact precies
onderstreept, omdat in het hele stuk juist dat heel duidelijk voorkomt. Daar hoeven we
niet ons zorgen over te maken.
De plaatsvervangend voorzitter: De heer Veldman.
De heer Veldman: Voorzitter, dank voor het woord. Ik heb dat in de commissie ook even
aangestipt, omdat in het stuk ook circulariteit wordt genoemd en er wordt genoemd dat
het een soort, dat je het makkelijk ook weer uit elkaar kan halen. Wij zijn erg ook voor
circulariteit, maar bij dit soort panden moet je volgens mij toch ook van uit gaan dat het
echt langer meegaat dan 30 jaar. Daar zien wij in potentie wel een spanningsveld, dus
daarom noem ik het nog een keer.
Mevrouw Kruger: Voorzitter?
De plaatsvervangend voorzitter: Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger: Ja, even als reactie op de heer Veldman over circulariteit. Het gaat er
niet om dat iets niet langer dan 20 of 30 jaar kan meegaan, maar wel dat alle
materialen die gebruikt worden later hergebruikt kunnen worden en dat we ook kunnen
inspelen op veranderingen in de tijd, want we weten niet wat er over 20-30 jaar is. Dus
in die zin denk ik dat we dat zo moeten lezen in het stuk wat ons voorligt.
De plaatsvervangend voorzitter: De heer Veldman nog een reactie?
De heer Veldman: Volgens mij zijn we het over heel veel dingen eens, dus dat leidt niet
tot een nieuwe reactie volgens mij.
De plaatsvervangend voorzitter: Dank u wel. De heer Noels nog een reactie op de heer
Veldman?
De heer Noels: Ja, voorzitter, ik heb nog een vraag. Uiteraard willen wij ook niet dat het
een architectonische middelvinger – zoals de heer Veldman dat net zo mooi verwoordde
– wordt. Vandaar dat we ook echt hebben gezegd dat het juist wel in samenhang met
het stedenbouwkundig bouwblok, waar het onderdeel van uit gaat maken, ontworpen
moet worden. Maar als het voor de heer Veldman, als dit soort formuleringen, als die de
reden zijn waarom hij en zijn fractie het amendement niet kunnen steunen, dan willen
wij uiteraard samen even kijken hoe we dat kunnen oplossen.
De plaatsvervangend voorzitter: Een reactie van de heer Veldman?
De heer Veldman: Ja, voorzitter, ik word nu uitgedaagd om nog meer dingen te noemen.
Ik wilde het kort en puntig doen. U noemt bijvoorbeeld ook in uw amendement dat er
heel veel verschillende functies in het pand moeten komen, dat is volgens mij voor u
essentieel. Wij hebben daar toch ook enige twijfel bij, omdat we juist merken bij heel
veel panden in de stad waar allerlei verschillende functies nu samenkomen: als partijen
dan afstand nemen van gemeentelijke panden, dat dan de gemeente met de gebakken
peren zit, omdat dan die partijen hun huren niet meer betalen. Daar zien wij wel een
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risico, dus hoe meer andere partijen je betrekt bij dit pand, volgens mij wordt daarmee
het risico voor de gemeente at the end een stuk groter.
De plaatsvervangend voorzitter: De heer Noels, laatste.
De heer Noels: Ja, voorzitter, ook in de formulering daarvan zijn we ook heel zorgvuldig
geweest door alleen de mogelijkheid open te stellen dat er andere functies worden
toegevoegd. Letterlijk zo hebben we het ook geformuleerd. En die zorg, dat ben ik ook
met u eens, maar er zijn natuurlijk ook hele andere exploitatievormen mogelijk, waarbij
je als gemeente helemaal niet eigenaar wordt van het totale gebouw, maar alleen van
het deel wat je zelf gaat gebruiken. Dus ook over dat soort dingen, volgens mij komen
we daar wel nader tot elkaar.
De plaatsvervangend voorzitter: Dank u wel, de heer Noels. Ik ga naar de woordvoerder
van de PVV, gaat uw gang.
De heer Van Leeuwen: Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, een binnenstad moet een
uitstraling hebben. We hebben wat dat betreft geluk met onze binnenstad, met de vele
oude gebouwen met een authentieke sfeer. Zonder te overdrijven denken wij dat de
uitstraling van gebouwen en de kwaliteit van de stad bijdraagt aan het welzijn van
mensen. Nu komt er een gebouw bij van het begin van de 21e eeuw en hebben wij de
mogelijkheid om te kiezen voor een ontwerp dat daar in zekere mate aan kan bijdragen.
Het Huis van Stad en Regio zal een gebouw worden waarin de overheid haar functie zal
uitoefenen. Het moet ook een gebouw worden van de bevolking, waar mensen zich thuis
voelen. Het is daarom goed dat de verschillende functies in het gebouw aanwezig zijn
waardoor het echt meer een gebouw zal zijn waarin mensen zich thuis gaan voelen. Wij
zouden bijvoorbeeld willen opteren voor horeca of het inbouwen van wooneenheden, dat
zou hieraan bij kunnen dragen. We zullen daarom het amendement dat hiertoe is
ingediend van D66 ondersteunen. Wel een belangrijke opmerking: het budget van 43,8
miljoen vinden wij echt wel leidend en we beseffen ook dat er een spanningsveld
ontstaat tussen aan de ene kant de wensen die we hebben en aan de andere kant het
budget, maar we vinden een bedrag van 43,8 miljoen groot genoeg en maximaal. Dan
nog een opmerking: de PVV heeft wel een probleem met het aantal parkeerplekken. Er
zijn 200 parkeerplekken ingebouwd voor de locatie. Het is voor ons op dit moment niet
duidelijk wat er nu precies gaat gebeuren met de parkeergarage de Veemarkt. Die gaat
volgens ons verdwijnen, maar dan heb je aan die 200 parkeerplekken niet veel. De
Veemarkt heeft 650 parkeerplekken en die verdwijnen dan. Wethouder Maarten
Burggraaf was, vonden wij, nogal cryptisch toen hij het in de commissie had over de
intentie dat de parkeergarage opgenomen zou zijn in het plan. We willen nu de
wethouder klip en klaar vragen: hoeveel parkeerplekken zijn er op de betreffende
locatie, na afronding van de bouw? Als dit er minder zijn dan er nu zijn, wordt dit dan
opgevangen door de bouw of aanleg van meer parkeerplekken in de rest van het
centrum? Bij een onduidelijk antwoord beschouwen we het ontwerp of het voorstel als
onvolledig en zullen wij als fractie tegen stemmen. Dank u wel.
De plaatsvervangend voorzitter: Dank u wel, de heer Van Leeuwen. Woordvoering van
de SP, mevrouw De Feo.
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Mevrouw De Feo-Dudok: Ja, dank u wel. Als SP hebben wij altijd onze twijfels gehad bij
dit project van Huis van Stad en Regio. We hadden dan ook liever gezien dat deze
architecten op pad waren gestuurd met de opdracht: ontwikkel een Huis van Stad en
Regio in de stad, bijvoorbeeld in het pand van V&D wat hier leeg staat en wat voor ons
iconisch genoeg zou zijn om het Huis van Stad en Regio in te ontwikkelen. Want 44
miljoen bijna, nou ja goed, dat vinden wij nogal niet wat. Daarbij is het nog maar de
vraag of straks we daar alle functies in kunnen huisvesten, of dat de ruimte al niet snel
te klein zal worden. Dus wij hadden deze opdracht voor de prijsvraag liever anders
gezien en op de Spuiboulevard toch liever de keuze voor woningen te zien, voor
betaalbare woningen voor onze inwoners. Maar dat is een politieke keuze.
De plaatsvervangend voorzitter: Dank u wel, mevrouw De Feo. Ik ga naar de
woordvoering van de VSP, de heer Wisker.
De heer Wisker: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, waarom trekt Dordrecht keer op keer
een veels te grote broek aan? Waarom kijkt Dordrecht niet naar zijn portemonnee? Als
er een fietsbruggetje moet komen om Stadswerven te verbinden, dan wordt dat
opgeblazen tot iconische proporties en bijbehorende kosten. We weten allemaal
inmiddels: des te hoger de investeringskosten, des te hoger de onderhoudskosten. Als
er een cultuurcentrum moet komen, dan slaan we wederom door en bieden een veels te
grote ruimte aan te weinig huurders, waardoor de zaak niet exploitabel is en de kosten
ons evenredig hoog om de oren vliegen. Voorzitter, Dordrecht stevent af op aanzienlijke
begrotingstekorten. Het zou dan ook Dordrecht sieren om lessen te trekken uit in het
verleden niet behaalde resultaten. Met andere woorden: het zou Dordrecht sieren om de
veel te grote broek in de kast te hangen en te investeren in wat minder iconische
projecten. Het Huis van de Stad en de Regio. Welke regio? De regio die zwaar aan het
infuus ligt? De regio die blijk heeft gegeven om prima gezamenlijk pot te kunnen
verteren, maar die bij gezamenlijk de broekriem aanhalen niet thuis geeft. Voorzitter,
een grote bezuinigingsronde ten gevolge van de opgelopen tekorten in het sociale
domein komen op ons af. De sociaal zwakkeren, de ouderen en mensen met hulp vragen
van diverse aard zullen niet langer kunnen rekenen op onze steun. Voorzitter, dit alles
omdat er een enorme worst voor onze neus hangt, de worst van de Eneco-miljoenen.
Maar deze miljoenen zullen snel op gaan ten gevolge van de stikstofproblematiek,
klimaatmaatregelen, energietransitiekosten, exploitatie Energiehuis, Sportboulevard en
wat al niet meer. Wat rest zijn de tekorten. Voorzitter, waar we nu op afstevenen is een
iconisch Huis van de Stad en Regio, welke vol zal zitten met loketten waar de Dordtse
bevolking om hulp en steun kan vragen en waar in alle loketten hetzelfde antwoord zal
worden gegeven: nee mevrouw, nee meneer, wij kunnen u niet helpen, het geld is op
gegaan aan iconische en megalomane projecten. Dordrecht heeft geen broek meer aan,
geen grote en ook geen kleine. Dordrecht is uitgekleed tot op het bot.
De plaatsvervangend voorzitter: Dank u wel, de heer Wisker. Ik ga …
Mevrouw Kruger: Voorzitter?
De plaatsvervangend voorzitter: Een reactie van mevrouw Kruger?
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Mevrouw Kruger: Ik wil even, ik hoorde de laatste zin niet goed.
De plaatsvervangend voorzitter: De heer Wisker, in de herhaling.
De heer Wisker: Ik zal hem een keer voor u … Dordrecht heeft geen grote broek meer
aan en ook geen kleine broek. Dordrecht is uitgekleed tot op het bot.
De plaatsvervangend voorzitter: Dank u wel, de heer Wisker. Ik ga naar de PvdA, dat is
de heer Van Verk.
De heer Van Verk: Dank u, voorzitter. Voorzitter, de PvdA zal het amendement van D66
steunen. Niet omdat wij denken dat de ambitie die daarin staat niet gehaald zal worden.
Sterker, we gaan ervan uit dat architecten die een dergelijke opdracht krijgen een
ambitieus plan zullen neerleggen met een iconische waarde. Daar zijn we niet bang
voor, want het is een eer voor architecten om dit soort projecten te bouwen. Wij zien
echter dat het college zelf wel eens de grootste vijand van de ambitie kan zijn. De
inperkingen die zij in hun notities en nota’s hebben opgenomen kunnen ertoe leiden dat
er niets terecht komt van de ambities die een architect zou kunnen waarmaken. Daarbij
is met name het budget, wat ook voor ons als een verrassing is, zou wel eens de
grootste vijand kunnen zijn, want 43,8 miljoen klinkt als een heel bedrag, maar dat is
een bedrag wat op dit moment is vastgesteld op basis van 1,6 miljoen gedurende 30
jaar kapitaliseren en iedereen weet in deze zaal dat de bouwkosten op dit moment
huizenhoog omhoogvliegen. Neem alleen het voorbeeld van het zwembad De Dubbel,
daar hadden wij voor de zomervakantie een debat over in de commissie. De wethouder
verzekerde ons keer op keer dat het budget afdoende zou zijn, dat moest, dat kon niet
anders, dat was berekend, let wel: door deskundigen. Bij het openmaken van de
enveloppen bleek er slechts een overschrijding van meer dan 700.000 te zijn. Ik geloof
dat het 25% van de bouwkosten was, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Let wel: 43,5
miljoen voor de bouw van zo’n pand gaat te weinig zijn, dat is een kader wat niet
haalbaar wordt. Of we komen terecht inderdaad op de betonnen blokkendoos van de
heer Noels en dat willen we geen van allen.
De plaatsvervangend voorzitter: Dank u wel, de heer Van Verk. De woordvoerder van
Gewoon Dordt, mevrouw Koene.
Mevrouw Koene: Ja, dank u, voorzitter. Er zijn al een aantal dingen genoemd, zoals
bijvoorbeeld de SpuiSafari, waarin we nog vol ambitie zaten en nou inmiddels op een
soort voorzichtige stellingname zitten, zeker vanuit het college. Dat is wat de heer Van
Verk ook net zei. Als Gewoon Dordt hebben we best wel het idee dat vanuit de visies die
neergelegd zijn door de architectenbureaus, dat het een gebouw van aanzien zou
kunnen worden, maar lijkt het ons toch verstandig om het amendement wat ingediend is
door D66 daarbij aan te nemen, zodat een aantal zaken wat beter geduid worden. Dat
hoeft overigens niet te betekenen dat het ook meer gaat kosten. De heer Noels die zei
al: als het niet voor dit bedrag kan, dan kunnen we ook terug wat ons betreft naar de
oorspronkelijke wens van Gewoon Dordt om alleen de front office in het centrum te doen
en de back office dan in die blokkendoos op de Dordtse Kil III of waar dan ook, als dat
beter uitkomt financieel. Met betrekking tot de architectonische middelvinger van de
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heer Veldman – want die ga ik natuurlijk ook nog wel een keer noemen – als je de
inhoud van het amendement in het voorstel, tenminste, in het verhaal zou kunnen
verwerken … Weet je, wij hebben het er wel over gehad in de commissie, maar we
hebben er toch te weinig vertrouwen in dat dat echt op een serieuze manier gaat
gebeuren. Dat heeft voornamelijk te maken met het traject wat gevoerd is, dat er dus
het tweede prijsvraagreglement en inmiddels al een nota van inlichtingen, zoals ik net al
zei, de deur uit zijn, zonder dat de raad daarvoor eerst geraadpleegd is. Daar blijkt toch
weer uit dat het college het lastig vindt om naar de raad te luisteren. Met betrekking tot
de motie over de bodemverontreiniging van GroenLinks, is het prima. We hadden ook
willen voorstellen om dit in de commissie te bespreken, omdat het thema interessant
genoeg is om dat ook daar te doen en zodat we dan ook meegenomen worden in wat er
wettelijk geregeld is en wat eventuele consequenties zijn. Dank u wel.
De plaatsvervangend voorzitter: Dank u wel, mevrouw Koene. De woordvoering van de
Fractie Jager, mevrouw Jager.
Mevrouw Jager: Voorzitter, het lijkt mij persoonlijk niet zo zinvol om te reageren op alle
dingen die gezegd zijn hier, want die zijn over en weer gegaan en de opdracht is al
uitgezet, maar ik heb nog wel een puntje. De VSP heeft al gesproken over het feit dat de
bezuinigingen in de sociale sector Dordtse inwoners gaan treffen met de laagste
inkomens, de meest broze gezondheid, de hoogste leeftijden en degenen die beperkt
zijn in hun functioneren ten opzichte van wat onze maatschappij als gebruikelijk ervaart
en normaal vindt. Dat veel daarvan regionaal wordt vastgesteld is iets waar de inwoners
van Dordrecht geen boodschap aan hebben. Het treft hen en ze kijken het bestuur van
de stad Dordrecht daarop aan. In het licht daarvan heb ik maar een vraag: hoe gaat u
de kosten van de bouw van een iconisch bestuursgebouw aan dat deel van onze
inwoners verkopen? En verkopen is in dit geval overdrachtelijk bedoeld, dus is geen
daadwerkelijke verkoop van goederen en het is dus geen technische vraag. Derhalve wil
ik op mijn vraag gewoon graag antwoord hebben van de wethouder. Dank u wel.
De plaatsvervangend voorzitter: Dank u wel, mevrouw Jager. Hiermee hebben we de
eerste ronde van dit onderwerp gehad. Ik kom nog even terug op de motie van
GroenLinks. Ik kreeg van mevrouw Wepster van de griffie kreeg ik terug dat de motie
zou kunnen worden ingetrokken en als conceptmotie zou kunnen worden ingebracht in
de commissie, met als doel hem later weer in de raad in te dienen. Dan kan hij dus in de
commissie besproken worden.
Mevrouw Kruger: Ja, voorzitter, dat lijkt me een uitstekend plan, want zoals met de
woorden van mevrouw Koene ook: het is een te belangrijk onderwerp om dat nu zomaar
af te doen en dan kunnen we het nog breder bespreken als wat er nu in de motie
voorligt.
De plaatsvervangend voorzitter: Dan wordt, bij deze is de motie ingetrokken en dan
gaat hij richting de commissie om daar te bespreken. Gaan we naar de reactie vanuit
het college en hebben we in ieder geval het gesprek nog over het amendement en naar
aanleiding van de vragen. De heer Burggraaf.
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De heer Burggraaf: Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst denk ik, goed dat we hier nu
raadsbreed over de ontwikkeling van Huis van de Stad en Regio over spreken, want het
is een hele belangrijke ontwikkeling voor de stad. Ik heb even net terug zitten kijken,
volgens mij hebben we het tot nu toe inmiddels een stuk of vier keer behandeld, maar
dat is wel elke keer in een commissievergadering geweest. Volgens mij een keer
commissie Bestuur en Middelen, andere keer commissie Grote Projecten, dus het is heel
goed dat we hier nu met alle raadsleden bij stilstaan, want het is een hele belangrijke
stap voor de stad. Daarom vinden we het ook belangrijk dat daar goed alle prioriteiten in
worden meegenomen die we met elkaar hebben in dit gebied. Om nog even een ander
gevoel weg te nemen: hebben we hier nou nog wel invloed op, kunnen we hier nog iets
vaststellen, gaat dat nog richting de ontwerpers? Ja, dat is gewoon het geval. Hetgeen
wat u hier zo meteen vaststelt, dat gaat gewoon als opdracht mee naar de ontwerpers.
Dat zit nog steeds ruimschoots op tijd in het proces. Er was wat verwarring over in
welke techniek dat dan gaat. Dat gaat gewoon via nota van inlichtingen, waarbij je
gewoon aan kan geven: u moet de tekst die in het prijsvraagreglement daar staat lezen
als op deze wijze. Dat is precies zoals u dat bij invulling met het amendement doet, dus
daar hoeft u zich geen zorgen over te maken dat het nog een goede plek kan krijgen.
De plaatsvervangend voorzitter: Interruptie van mevrouw Koene.
Mevrouw Koene: Ja, voorzitter, dan wil ik toch, dat kan zijn dat ik dat gemist heb bij de
commissie Grote Projecten, maar dan zou ik toch graag een verklaring willen hebben
waarom er niet gewoon gewacht is? Dus waarom er dus al van alles en nog wat de deur
uit is, voordat we het hier dus in de raad met elkaar over hebben?
De heer Burggraaf: Ja, voorzitter, ik heb even terug gehaald. We hebben in oktober
2018 met elkaar een principebesluit voor de realisatie van Huis van Stad en Regio in dit
gebied genomen, op de Spuiboulevard. Dat is vervolgens in april heeft u een prijsvraag,
of een raadsinformatiebrief gekregen waarin dit hele proces ook, met tijdslijnen zo, is
uitgestippeld. U heeft vlak voor de zomer, juni/juli, samen met de juryvoorzitter kennis
kunnen nemen van hun bevindingen na de eerste ronde. Vervolgens zat daar een
tijdslijn bij waar een zomerperiode tussen valt, waarin geen vergaderingen zijn, waar we
wel de voortgang wilden vasthouden en dus hebben we gezegd: dan kunnen we alvast
de volgende stap nemen, omdat er daarna nog voldoende momenten zijn voordat de
ontwerpers een definitief tweede ontwerp gaan maken. Want ze gaan pas aan de slag nu
met het tweede ontwerp, met de volgende fase en daar gaan uw opmerkingen gewoon
nog ermee. Dus daar is verder geen, dat heeft puur met de zomerperiode te maken en
nogmaals, niet iets waarvoor u hoeft te vrezen dat dat te laat in het proces zou zijn,
welke we mee…
De heer …: Voorzitter?
De plaatsvervangend voorzitter: Eerst de heer Noels.
De heer Noels: Ik wil me toch wel graag aansluiten bij dat gevoel wat mevrouw Koene
hier ook eigenlijk overbrengt, want volgens mij is het geen misverstand of verwarring,
het is gewoon het feit dat u ons vraagt iets vast te stellen wat u al verstuurd heeft. Dus
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ik heb zoiets van dat het u gewoon zou sieren als u voortaan het proces of anders
uitlijnt, want volgens mij heeft u met een commissie Grote Projecten een gremium wat u
uitstekend faciliteert, wat bij elkaar komt als het nodig is om de voortgang in dit soort
projecten te houden. Dus ik vind het eigenlijk gewoon slordig.
De heer Burggraaf: Oké, nou ja, die boodschap is duidelijk overgekomen. Ik hoop in
ieder geval dat ik uw zorg heb weggenomen in de zin dat het nog steeds inhoudelijk
gewoon verder niet uitmaakt en het gewoon een volwaardig onderdeel maakt van het
verdere proces van het ontwerp van het Huis van de Stad.
De heer Van Verk: Voorzitter?
De plaatsvervangend voorzitter: De heer Van Verk.
De heer Van Verk: Voorzitter, ik vind dat de wethouder wel erg luchtig doet over
hetgeen wat er gebeurd is. Hij passeert de raad aan alle kanten, hij zegt in de
commissievergadering dat er feitelijk geen amendementen meer kunnen worden
ingediend, want het is wat het is en daarmee hebben we het maar te doen. Dan zou er
nog een nota van toelichting, dat verhaal horen we nu opnieuw. Ik zou graag van de
wethouder willen horen hoe hij in de toekomst gaat voorkomen dat dit soort uitglijders
plaatsvinden?
De plaatsvervangend voorzitter: De heer Burggraaf.
De heer Burggraaf: Ja, voorzitter. Nogmaals, inhoudelijk is uw zorg niet, is die
geadresseerd. Dus inhoudelijk maakt het geen verschil. Ik hoor duidelijk dat u zegt: de
volgende keer willen we dat in het proces graag in die volgordelijkheid scherper hebben.
Dat neem ik mee naar een volgende keer en zal ik zorgen dat we in dat proces of
nadrukkelijk aan de voorkant met elkaar zeggen: als daar deze periode tussen zit,
kunnen we hem dan zo aanvliegen of niet? Zo niet, dan nemen we de tijd in het proces
en nemen we wat langer in de verdere voorbereiding daarvoor om u wel in die positie te
brengen. Want nogmaals, dat signaal is duidelijk overgekomen en zal ik een volgende
keer absoluut zo verwerken.
De plaatsvervangend voorzitter: De heer Noels nog.
De heer Noels: Misschien is het een behoefte die alleen bij mij leeft, hoor, maar ik zou
toch graag wat reflectief vermogen van de wethouder hier zien. We gaan er toch niet
met elkaar een soort van gewoonte van maken dat we stukken eerst versturen naar
mensen die daar iets moeten doen, eerst in uitvoering nemen, en daarna gaan vragen of
de raad het alsjeblieft nog vast wil stellen? Dan kan het zijn dat we het allemaal
procedureel kunnen regelen, omdat de argumenten van de raad op een andere manier
wel bij degenen terecht kunnen komen, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat
u ons vandaag een raadsvoorstel aanbiedt om iets vast te stellen waar u al mee aan de
slag bent gegaan.
Mevrouw Kruger: Voorzitter?
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De plaatsvervangend voorzitter: Een aanvulling op wat de heer Noels …?
Mevrouw Kruger: Ja, zeker een aanvulling, want ook al zou het inhoudelijk nu niet meer
uitmaken, dat het gewoon goed gegaan is, daar gaat het niet … Stel dat het niet goed
gegaan was, ik vind dat we dan als raad, maar ook als college – u bent
vertegenwoordiger van, of u voert uit van wat de raad toestaat of niet toestaat – we
slaan gewoon een flater dat er dan weer een herziening moet komen van wat dan de
opdracht is, omdat wij op- en aanmerking hebben waar verbeteringen moeten
plaatsvinden. Dus inhoudelijk heeft u nu misschien nog ontzettend mazzel, maar het
klopt gewoon niet.
De plaatsvervangend voorzitter: De heer Burggraaf.
De heer Burggraaf: Nee, voorzitter, ik wil dat echt wel hier wegnemen. We hebben dit
proces heel zorgvuldig doorlopen en hebben we van tevoren natuurlijk gekeken: lopen
we door een proces waarin we opmerkingen van de raad ook in volledigheid kunnen
betrekken in dit proces? Dat is zo. Dat je via een nota van inlichtingen werkt is in zo’n
proces niet slordig, dus dat proces lopen we gewoon strak, zorgvuldig en worden die
stappen gewoon goed doorlopen. Nogmaals, u zegt: de volgende keer wil ik graag dat
document eerst hebben vastgesteld voordat die wordt verstuurd. Die boodschap is
duidelijk, die neem ik ter harte en zal ik in het vervolg zorgen dat we daar nog scherper
in het proces zitten. Ja, en wil ik u nogmaals geruststellen dat het niet zo is dat wat u
nu, als u besluit om het amendement vast te stellen, dat dat niet meer een volwaardige
functie of plek krijgt in de verdere procesgang hier. Even kijken. Dan waren er een
aantal vragen en opmerkingen. Ja, misschien allereerst even over het budget. Hoe
komen we nou aan die 43,8 miljoen die erin staat en wanneer is daar nou eerder over
gesproken? We hebben in oktober 2018 heeft u het raadsvoorstel aangenomen waarin
de keuze is gemaakt: gaan we voor renovatie van het huidige Stadskantoor, gaan we
naar een nieuwe plek op de Spuiboulevard of zoeken we nog een andere locatie? Daarin
is ook een kosten- en dekkingplaatje meegenomen, waarbij uiteen is gezet dat de
huidige exploitatielasten van het Stadskantoor 1,6 miljoen per jaar zijn, dat renovatie
van het huidige locatie 2,3 miljoen zou kosten en dat nieuwbouw – dus waar we nu mee
bezig zijn, het traject – zou neerkomen op die 1,6 miljoen plus 1,7 miljoen extra
exploitatielasten. Dus in totaal zit je dan op € 3,1 miljoen exploitatielast per jaar.
Vervolgens hebben we een – en dat leest u terug – externe financieel en bouwkundig
expert, door ons ingehuurd, laten kijken naar die exploitatielast en gezegd: oké, wat
voor investeringsbedrag komt daar dan voor terug en kunnen we daar ook het gebouw
realiseren met de uitgangspunten zoals we die hebben vastgesteld? Daar is vervolgens
die 43,8 miljoen uitgekomen. Nog even één – daar ga ik zo even op verder, wat voor
soort gebouw dat dan kan worden – dat bedrag van die 3,1 miljoen, die hebben we, dat
staat ook in het raadsvoorstel, die is gebaseerd op: wat zijn nou de gemiddelde
huisvestingslasten van de gemeente? Die zijn nu 4000 per fte, dat komt omdat je een
gebouw hebt waar je eigenlijk bijna geen onderhoud aan doet, dus lage kosten.
Gemiddeld in Nederland is dat ruim € 6000 per fte en met die 3,1 miljoen kom je op dat
bedrag te zitten. Dus dan heb je een gemiddelde huisvestingslast voor de gemeente.
Goed, zo kom je dus op die 43,8 miljoen. Daarvan heeft de externe adviseur ons laten
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weten dat als je die doorrekent, dat je dan een duurzaam en hoogwaardig gebouw met
een efficiënte bouwvorm neer kan zetten.
De plaatsvervangend voorzitter: Er is een interruptie van de heer Noels.
De heer Noels: Ja, dan toch, u heeft nu op die manier berekend wat de bouwsom zou
kunnen zijn, maar ik kan me herinneren dat in het voorstel ook stond dat we over de
echte, wat nou echt de omvang van de investering zou kunnen zijn en de
exploitatielasten zouden kunnen worden, dat we daar pas bij de kadernota 2021 over
zouden besluiten. Want op dat moment zouden die lasten pas terugkomen.
De heer Burggraaf: Ja, het klopt dat in dat raadsvoorstel in oktober is gezegd: dan zou
je vanaf 2023, de toen verwachte opleverdatum, zou je dat terugzien in je begroting. En
extra 1,7 miljoen, want dat was … Of nee, sorry, de extra, ja, 1,7 miljoen, boven op wat
je nu hebt van 1,6. Het klopt dat dat nu niet in de huidige kadernota terecht is
gekomen, pas in de volgende is, omdat inmiddels het bouwproces, of we verwachten
wanneer de oplevering is, niet meer in 2023 is, maar in 2024. Dus krijgt u in de
kadernota 2021 voor het eerst die extra 1,7 miljoen per jaar te zien, omdat de
opleverdatum een jaartje is opgeschoven.
De heer Van Verk: Voorzitter?
De heer Burggraaf: Maar daar is verder niks anders geweest in de besluitvorming dan
wat u in oktober 2018 heeft vastgesteld als zijnde: dit is op de nieuwe plek zou dan de
huisvestingslast worden.
De plaatsvervangend voorzitter: De heer Noels eerst nog een reactie op het antwoord
van de wethouder.
De heer Noels: Ja, voorzitter, ik constateer dan dat dit toch, zonder dat daar echt
expliciet een besluit over genomen is door de raad, een richtinggevend kader wordt voor
die vier partijen die nu hun ontwerp gaan maken. Ik constateer daarbij ook dat ik niet
kan inschatten wat voor type gebouw, wat je nou zou kunnen realiseren met deze
bouwsom. Dus ik vraag me dan af: hoe kijkt u nu zelf naar de volgorde van hoe dit
allemaal is doorlopen, van eerst anderhalf jaar safari’s en visies schrijven en lyrische
teksten over een iconisch pand, en nu een budgettair kader waarvan we eigenlijk niet
weten wat we daar precies voor kunnen krijgen?
De heer Burggraaf: Dat is een beetje de kip en het ei-verhaal, want uiteindelijk doe je
een prijsvraag om te kijken: wat voor ontwerpen komen daaruit? Dus dat is inherent
aan het proces wat je doorloopt. Het lijkt ons heel verstandig om daar aan de voorkant
wel een budgetkader in mee te geven, want anders kan je vier hele mooie ontwerpen
krijgen die je heel mooi kan inlijsten in een lijstje en ergens aan de muur kan ophangen,
omdat je aan het eind van het proces constateert: ja, het waren echt hele mooie
ontwerpen, maar ja, we kunnen ze niet realiseren, want dat budget hebben we er niet
voor over. Dus moet je altijd in zo’n ontwerpproces wel een kader meegeven in welk
budget je wil hebben. Dat is in oktober 2018 de afweging in dat raadsvoorstel geweest,
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die door u is vastgesteld: wat voor huisvestingslast vind je acceptabel? Dan zit je aan
ongeveer het gemiddelde van Nederland per fte en dat is dan ongeveer de benchmark.
Daarvan is nu doorgerekend dat je daar een duurzaam, hoogwaardig gebouw, maar wel
met een efficiënte bouwvorm kan krijgen. Dus niet allerlei exotische uitstapjes, maar als
je zag wat voor ontwerpen er uit kwamen na die eerste ronde waarop geselecteerd is:
echt hele mooie gebouwen. Niet dat je zegt: nou, het is een grauw en grijs geheel. Echt
een die kan voldoen aan de ambities zoals we in de visie op de Spuiboulevard hebben
gezet. Dus dat is dan ons voorstel om op die manier de weg voort te zetten.
De plaatsvervangend voorzitter: Laatste reactie, Kevin Noels. Sorry, de heer Noels.
De heer Noels: Geeft niks hoor, voorzitter. Dan nog een vraag aan de wethouder: toen u
die schetsen liet maken, was dit budget toen al bekend bij die vier ontwerpers?
Daarnaast: u chargeert dan een beetje met het kip en het ei-verhaal, maar u had mij op
een heel makkelijke manier comfort kunnen geven bij de bouwbudget, dat ik nu als
kader vaststel. Bijvoorbeeld door ons eens te kunnen meenemen in: wat is er nou het
afgelopen jaar met ongeveer het oppervlakte wat wij ook zoeken, gerealiseerd voor deze
bouwsom? En past dat dan bij uw ambitiesom, of zou u er liever iets meer voor over
hebben? Of zegt u: als we voor de bouwsom die wij nu beschikbaar hebben, als we daar
niet iets moois voor kunnen neerzetten, moeten we dan toch maar kiezen voor de
variant van Gewoon Dordt, met een mooie publieksfunctie in het centrum en een mooie,
efficiënte, duurzame kantoorkolos ergers wat verder van het centrum af, op wat
goedkopere grond?
Mevrouw Koene: Voorzitter, daarop aansluitend …
De plaatsvervangend voorzitter: Ja, mevrouw Koene.
Mevrouw Koene: Kijk … Ja, sorry, ik ben even van de leg. Laat maar, ik kom er zo op
terug.
De heer Van Verk: Voorzitter?
De plaatsvervangend voorzitter: De heer Van Verk, ja.
De heer Van Verk: Aansluitend op de heer Noels. De heer Burggraaf geeft de basis van
de berekening aan, maar wordt er nu ook in die berekening meegenomen, de kosten die
voortdurend stijgen in de bouwmarkt? De prijsstijgingen zijn rond de 15%, ik heb u het
voorbeeld van zwembad De Dubbel gegeven. Of is die 43,8 miljoen, is dat gewoon een
knoertharde grens en moeten de mensen het daar maar mee doen?
De plaatsvervangend voorzitter: Mevrouw Koene, toch nog een aanvulling?
Mevrouw Koene: Ja, ik weet hem weer. Want het ging er dus om dat als wij dan een
budget vaststellen voor wat we kwijt willen zijn aan huisvesting, dat is die 1,6 plus die
1,7 – daarom was het een aansluiting op de heer Noels – dat dat nog niet betekent dat
ik dan als leek moet concluderen dat dat op 43,8 miljoen uitkomt. Ik ben geen – ik heb
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net naar iemand zitten appen – ik ben geen bouwkundig rekenexpert, ik ben gewoon
een leek. Ik had daar graag in meegenomen geworden, inderdaad aan de hand van
voorbeelden van wat je daarvoor ongeveer zou kunnen verwachten.
Mevrouw Kruger: Voorzitter?
Mevrouw …: Ook nog een aanvulling?
Mevrouw Kruger: Jazeker. Nu kop ik dus ook wel weer die bodemverontreiniging erin,
want ook die is niet meegenomen – net als wat de heer Van Verk zegt over de stijgende
bouwkosten die mogelijk kunnen plaatsvinden en zeker dat het proces nog vertraagd
kan worden met de huidige stikstofproblemen – ik bedoel, dan zal ook dat nog apart
benoemd moeten worden. Dan vraag ik me af wat we overhouden van die 43… –
hoeveel miljoen ook alweer? – om dan nog iconisch of überhaupt een goed gebouw neer
te zetten.
De plaatsvervangend voorzitter: Het lijkt me goed naar de heer Burggraaf te gaan.
De heer Burggraaf: Ja, dank u wel, voorzitter. Het is jammer dat we deze discussie niet
bij de commissie hebben, want die wordt dan als het gaat om die kosten en wat krijg je
ervoor, dan wordt die vrij technisch en zou ik zeggen: laten we dat dan op die plek nog
een keertje met elkaar doen. Dan moeten we even kijken of we dat besloten moeten
doen, vanwege de gevoeligheid van prijzen, of dat we dat openbaar kunnen doen. Dus ik
stel voor dat we dat een volgende keer nog eens een keertje nader toelichten. Op de
vraag van de heer Van der Verk: waar is het op gebaseerd? Ja, dat is op huidig prijspeil
en dat wordt natuurlijk geïndexeerd in de loop der tijd van wanneer je hem gaat
realiseren. Voor het type gebouw, in die eerste ronde, daarvoor is toen een referentie
gepakt voor de ontwerpen en gezegd: u moet ongeveer aan de kosten denken zoals
bijvoorbeeld een stadskantoor in Deventer. Is echt een mooi gebouw geworden, dus
daar zijn wel echt, niet de standaardgebouwen als referentiekader meegegeven. Dus
daar is echt wel een begrenzing meegegeven in bouwkosten waarvan we wisten: daar
staat wel een referentiepand tegenover die ook wel ambitie uitstraalt. Maar ik zou willen
voorstellen om als het gaat om echt even zeggen: hoe ziet dat budget er dan precies uit
en hoe is dat …? Om daar een keer apart, even buiten raadsvergadering om, met elkaar
nog wat gevoel bij te geven.
De heer Van Verk: Voorzitter?
De plaatsvervangend voorzitter: De heer Van Verk.
De heer Van Verk: Ik neem aan dat de indexering die de heer Burggraaf benoemt de
indexering is voor de bouwkosten. Dat is een aparte index en dat zijn niet de
consumptieprijzen. Dan stel ik vast dat we een doorbraak hebben, want daar waar bij
andere partijen, ook in deze stad, er voortdurend wordt gezegd dat de index niet wordt
meegenomen – ik denk maar aan de Schenkeldijk – hoor ik nu dat we voor onszelf die
index wel meenemen. Dat vind ik met twee maten meten.
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De plaatsvervangend voorzitter: Dank u wel. De heer Noels een interruptie, voordat de
heer Burggraaf verdergaat?
De heer Noels: Sorry, voorzitter, misschien is het goed als eerst even de vraag van de
heer Van Verk nog eventjes be …
De plaatsvervangend voorzitter: De heer Burggraaf.
De heer Burggraaf: Ja, voorzitter, wat ik net zei: ik stel voor om echt de hele technische
discussie verder over de financiën gewoon buiten deze raad te doen, omdat het zich
meer leent voor een commissievergadering en ik daar echt een aantal bijlages voor
nodig hebt om u goed in mee te nemen. Daar kan ik u nu gewoon niet een volledig … In
deze leent zich de discussie in deze raad er niet voor om daar denk ik een volledig beeld
bij te krijgen met elkaar.
Mevrouw Kruger: Voorzitter?
De plaatsvervangend voorzitter: De heer Noels en daarna mevrouw Kruger.
De heer Noels: Ik ben dan toch benieuwd: welke impact heeft dan die discussie die we
in een soort van achterkamertje buiten de raadszaal gaan doen? Stel dat ook de
mensen, de coalitiepartners en andere partijen die zeggen: dit is inderdaad niet, voor dit
bedrag krijgen we inderdaad niet die ambitie die we graag hadden gewild. Wat gebeurt
er dan? Want op dit moment heeft u namelijk gewoon het prijsvraagreglement al
uitgestuurd. Wat voor waarde heeft die discussie?
De plaatsvervangend voorzitter: Mevrouw Kruger had nog een aanvulling.
Mevrouw Kruger: Ja, voorzitter, GroenLinks wordt altijd door met name de VVD beticht
van luchtfietserij – dat woord kwam mij nu zo opeens te boven – maar ik vind dit dus
ook echt een luchtfietserij. Ik weet niet goed meer waar ik me nu toe moet richten. Er is
veel onbekend, u suggereert: laten we het dan nog maar een keer in een
commissievergadering gaan bespreken. Wat zijn we hier nu dan aan het doen? Dus ik
zou zeggen: laten we inderdaad ermee stoppen en gewoon het nog een keer goed in de
commissievergadering bespreken, zodat die luchtfietserij gewoon met beide benen op de
grond wordt.
De plaatsvervangend voorzitter: De heer Burggraaf.
De heer Burggraaf: Voorzitter, ik wil daar echt afstand van nemen dat dit luchtfietserij
is. Dat is het niet, het is echt met een extern adviseur, een deskundige op het gebied
van bouwkosten, is er gewoon een gedegen financiële doorrekening gemaakt en daar is,
nogmaals, op teruggegeven dat dit budget een duurzaam en hoogwaardig gebouw met
een efficiënte bouwvorm mogelijk maakt. U stelt vervolgens allerlei technische vragen
en zegt: ik wil daar eens een keer een plaatje bij en hoe ziet het er dan precies uit? Dan
zeg ik: laten we dat even op een ander moment dan met elkaar nog eens een keer
doorlopen. Maar wij hebben er vertrouwen in dat op basis van wat er op de eerste ronde
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is opgeleverd, met een referentie rondom diezelfde kosten, en nu met een externe
doorrekening, dat daar een gebouw neer te zetten is met de ambitie die we voor deze
plek hebben en die in het visie Spuiboulevard bijvoorbeeld mede is, de kaders van zijn
meegegeven voor deze plek van het Huis van de Stad en Regio.
Mevrouw Koene: Voorzitter?
De plaatsvervangend voorzitter: De heer Noels en daarna mevrouw Koene.
De heer Noels: Nou, voorzitter, dan constateer ik uit de woorden die de heer Burggraaf
net sprak, dat de heer Burggraaf zelf een heel keurig beeld heeft van wat voor type
pand hij zou kunnen bouwen voor dit bedrag. Maar dat beeld, dat heeft u niet gedeeld
met deze raad, dus hoe verwacht u dan dat wij hier een besluit over nemen?
De heer Burggraaf: Ja, voorzitter, wij hebben vlak voor de zomer heeft u in vertrouwen
een bijeenkomst kunnen bijwonen, met de raad – er waren een aantal raadsleden bij –
met de juryvoorzitter, waarin is toegelicht wat de eerste schetsontwerpen waren. Daar is
een beeld uitgekomen wat er op die plek voor ideeën bestaan om neer te zetten.
Vervolgens heeft u een stuk gekregen waarin dat bedrag van de bouwkosten wordt
genoemd. U hoort nu van mij wat daar is meegegeven aan type gebouw. Hoe dat er dan
vervolgens definitief uit komt te zien, daar kunnen we nog vijf keer over vergaderen,
maar daar hebben we pas aan het eind van de rit, als de prijsvraag ten einde is en
iedereen zijn definitieve ontwerp heeft ingeleverd, hebben we daar pas beeld bij. Dat
wordt vervolgens ook met de stad gedeeld en dan kan eenieder ook nog weer zijn
gevoelens en beelden bij geven die de jury dan weer mee kan nemen en zeggen we aan
de voorkant, je kan hem helemaal openstellen en zeggen: the sky is the limit en lever
maar het mooiste ontwerp wat u kan bedenken in. Maar als je dan aan het eind van de
rit zegt: ja, maar dat is 60 miljoen en dat hadden we er niet voor over. Dan is het wel
verstandig om aan de voorkant wat kaders mee te geven. Dat is wat we nu doen met
het budget wat erbij zit, omdat dat een acceptabele exploitatielast geeft.
De plaatsvervangend voorzitter: Een korte reactie, want ik wil naar mevrouw Koene.
De heer Noels: Wat u op het laatst zegt, dat is exact mijn punt. Maar wij zijn van die
kaders, niet u.
De heer Burggraaf: Ja, maar voorzitter, dat zeg ik: dat kader heeft u meegegeven in
oktober 2018. Waarbij u heeft gezegd: we gaan hem op die plek doen, want een
renovatie van de huidige locatie kost plus 2,3 miljoen, op de nieuwe plek kost plus 1,7
miljoen en dat vinden we, gegeven de budgettaire kader plus het feit dat we op die plek
dan een eerste start kunnen maken met die gebiedsvisie, dat vinden we de kaders. Dus
budget één, en twee, het moet binnen die visie van die Spuiboulevard een eerste stap
zijn om daar een mooie gebiedsontwikkeling neer te zetten. Dan wil ik u even terug
nemen met wat er bij de visie Spuiboulevard, wat u daar heeft vastgesteld, waar u heeft
gezegd: het is belangrijk dat op die plek er geen gevel meer is wat een muur vormt,
zoals nu het Belastingkantoor, maar dat er licht valt op de Spuiboulevard en de
wandwerking deels wordt doorbroken. In diezelfde visie Spuiboulevard hebt u gezegd:
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hoogte-accenten zijn in beide deelgebieden in mate mogelijk, zolang ze gunstig
gepositioneerd zijn ten opzichte van de openbare ruimte en omliggende bebouwing slank
en in de tweede linie Spuiboulevard. Dat zijn de uitgangspunten. Vervolgens heeft u een
amendement neergelegd met een aantal zaken waar u zegt: we vinden een gemengd
invulling heel belangrijk voor dat gebouw, we willen graag een goede verbinding met de
voor- en de achterzijde, het moet ook, die gevel, die wand, moet die doorbreken, het
moet van kwaliteit zijn en al die aspecten, zeggen wij van nou, die zouden op basis van
die externe doorrekening, op basis van het budget wat u in oktober 2018 ‘…’ hebt
meegegeven, is dat te realiseren? Als je nu dan zegt van ja, we willen daar per se een
iconisch, ambitieus gebouw en we laten daar de relatie met het budget los ja, dan loopt
u het risico dat u zo meteen, want het kan altijd mooier en altijd nog spannender, een
gebouw staat waarvan je dan moet constateren ja, ik heb nu vier ontwerpen waar we
alle vier niet mee aan de slag kunnen en we moeten weer opnieuw beginnen want het
budgettair kader is niet gevolgd.
Mevrouw Koene: Nee, voorzitter, dank.
De heer Burggraaf: Dat is de reden waarom wij zeggen dat die hiërarchie van budget zo
belangrijk is om wel mee te geven.
De voorzitter: Mevrouw Koene, mijn voorstel.
Mevrouw Koene: Wij hadden meegenomen willen worden in wat er dan voor een bepaald
bedrag neergezet kan worden en de heer Burggraaf die schetst nu dat dat bijvoorbeeld
zoals het stadhuis in Deventer kan zijn. Klein detail, dat kostte € 65.000.000 dus ik denk
dat dat een slecht voorbeeld is en dat toont dus direct aan dat we er dus in een eerder
stadium een beeld bij hadden moeten hebben van wat het een en ander in zou houden.
De voorzitter: Ik stel voor dat de heer Burggraaf nu verder gaat met de beantwoording
van de vragen die zijn gesteld in de eerste ronde.
De heer Burggraaf: Ja, nogmaals, dan kom ik er weer op terug. Volgens mij komen we
daar op dat punt alleen maar uit als we een keer met elkaar nog eens op basis van dit
budget met externe adviseurs een keer zeggen van nou, dit zijn de beelden waar we van
uit kunnen gaan en dan zeg ik nogmaals even op basis van de besloten bijeenkomst die
we hebben gehad met de juryvoorzitter ja, heb ik het idee gekregen dat, van iedereen
die erbij was in ieder geval, het idee was van ja, dat zijn onderwerpen waar we
vertrouwen in hebben en wat een mooie bestemming kan geven daar op die plek voor
die visie die we op die Spuiboulevard verder hebben.
Mevrouw Koene: Ja, voorzitter, dat is het exact want de wethouder heeft het over
ontwerpen, het waren geen ontwerpen, het waren visies. Er komen nu pas ontwerpen.
De heer Van Verk: Ja, voorzitter…
De voorzitter: Ja, ik wil dit rondje graag afronden.
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De heer Van Verk: Maar het blijft wel hangen boven de markt voortdurend omdat er een
aantal dingen in het proces overduidelijk zijn fout gegaan en dat dat tot veel onvrede
leidt bij een aantal mensen in deze raad. En als ik dan de wethouder hoor zeggen van
nou, we kunnen een avond beleggen om dan kan dat nuttig zijn als ik weet wat het doel
is en als ik de wethouder hoor zeggen nou, dan kan ik de raad misschien wat comfort
geven door wat voorbeelden te laten zien en hij noemde al het stadhuis van Deventer
waar we nu van horen dat dat 65 miljoen is dan geeft mij dat geen comfort, dan maakt
mij dat alleen maar enorm onrustig dus ik weet ook niet hoe dit gerepareerd kan worden
maar we zitten wel met een vervelend dilemma.
Mevrouw Stolk: Voorzitter?
De voorzitter: Mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk: Ik hoor nu heel veel mensen die over het proces ook heel veel
problemen hebben maar stel nou, want ik hoor ook heel veel mensen van ja, we zijn het
er eigenlijk niet mee eens maar wat nou als we dat intrekken en we gaan er niet mee
akkoord, heeft dat dan nog financiële gevolgen?
De voorzitter: De heer Burggraaf.
De heer Burggraaf: Ja, ik weet niet precies wat u verder zou willen intrekken maar ik
constateer, met elkaar, dat ik hier geen verschil over de ambities die er zijn, dat je dat
met elkaar kan vaststellen en dat we op het punt van het budget dat het verstandig is
om daar nog even een keer met elkaar in commissieverband nog eens een keer wat
meer beelden te geven en het wat meer in detail mee te nemen en dan spijt het mij dat
dat, ondanks het proces wat we doorlopen hebben met de commissie grote projecten
waar we deze stukken met elkaar besproken hebben dat het daar niet al zo naar voren
is gekomen want daar zat de externe financieel adviseur zat op de publieke tribune dus
die hadden we op dat moment in die discussie kunnen betrekken en wat meer beelden
bij kunnen geven maar ik constateer dat dat nu pas zo pregnant naar voren komt ja, en
dan de enige oplossing die ik zie is dat we dan met elkaar zo snel mogelijk een volgende
commissievergadering gebruiken om daar wat meer gevoel bij te geven om wel dat
kader te blijven vasthouden dat er in oktober 2018 ook qua budget is gegeven dat u
voldoende vertrouwen heeft dat het proces dat we doorlopen ook uiteindelijk met dat
budgettair kader kan opleveren wat u voor dat gebied voor ogen heeft.
Mevrouw Kruger: Voorzitter?
De voorzitter: Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger: Ja, er bekruipt me toch steeds meer het gevoel met de antwoorden
van de wethouder eigenlijk kunnen we niet zo heel veel meer. Ik bedoel, het proces is
ingezet, dat heeft de VVD ook al genoemd. De prijsvraag is in feite al uitgeschreven.
Oké, dan moet dan nog een notitie of nota van inlichtingen moet toegevoegd worden of
die is ook al toegevoegd. Dan is het leuk dat we nog meegenomen gaan worden maar
stel nou ook dat, mevrouw Stolk noemt het intrekken, maar stel nou dat we komen dat
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een iconisch gebouw niet 40 miljoen maar dat dat inderdaad 60 miljoen en dat we
zeggen dat hebben we er voor over. Geven we dat dan ook in een nota van inlichtingen
mee en kunnen die architecten van jo, jongens, het is goed dat we nog even gewacht
hebben daarmee.
Mevrouw Stolk: Voorzitter?
De voorzitter: Aanvulling op mevrouw Kruger?
Mevrouw Stolk: Ik gaf inderdaad aan om het in te trekken maar misschien kunnen we
ook met ze allen zeggen laten we het voorlopig even on hold zetten voordat we
meegenomen zijn in het proces en weten wat de consequenties zijn.
De voorzitter: Een reactie van de wethouder.
De heer Van der Kruijff: Voorzitter, we horen nu natuurlijk heel veel procesboosheid die
ik overigens heel goed begrijp en dat moeten we zeker de volgende keer anders doen,
dat wil ik als coalitiepartij toch ook wel gezegd hebben maar als je op inhoud kijkt vind
ik dat we nu een richting opslaan waar ik niet het gevoel heb dat de meerderheid van de
raad, in ieder geval niet onze partij, naartoe wil. De tweede ronde loopt nu, het proces
had anders gemoeten, denk ik, qua raadsbetrokkenheid, laten we het daarover eens
zijn. We hebben het in de commissie allemaal niet besproken op die manier, we zouden
het alleen hebben over iconisch en alles komt nu naar boven met alle boosheid, dat
mag, maar dat is mij het niet waard om vanuit de procesboosheid inhoudelijk nu opeens
alles on hold te gaan zetten waar we volgens mij met het prijsvraagregelement zoals het
nu voorligt hele fatsoenlijke ontwerpen kunnen verwachten en ik zou toch wel even
willen toetsen in de raad of daar wat breder steun voor is in plaats van dat we daar in
blijven hangen.
De heer Van Verk: Ja, voorzitter.
De voorzitter: De heer Van Verk.
De heer Van Verk: Als ik mag reageren op de heer Van der Kruijff, deels is het
procesboosheid maar deels is het ook toch wel teleurgesteld zijn over het feit dat een
aantal essentiële informatie klaarblijkelijk zomaar langs de raad heen is gegaan en
misschien was de coalitie wel geïnformeerd maar in ieder geval de oppositie was niet
geïnformeerd en dat vind ik sowieso jammer dat ik die twee woorden in mijn mond moet
nemen omdat
De heer Van der Kruijff: Voorzitter, daar wil ik nu al op reageren, ik kan u verzekeren als
De heer Van Verk: Ik zou graag even willen uitspreken, mijnheer Van der Kruijff.
De voorzitter: Moment, laat eerst de heer Van Verk.
De heer Van Verk: Ik vind het jammer omdat we juist in deze raad de laatste anderhalf
jaar steeds beter samenwerkten. Kijk, ik voel erg met u mee dat we het op de inhoud

45

niet on hold moeten zetten, ik ben het dan ook niet eens met mevrouw Stolk maar ik
zoek wel naar een oplossing om te komen, een stap verder te komen en ik vind de
suggestie van de heer Burggraaf om met elkaar eens door te nemen wat we voor die 45
miljoen krijgen vind ik op zich geen slechte suggestie maar dan wil ik ook wel weten dat
als dat een tegenvaller zou zijn dat je daar dan ook wel over verder kan praten en niet
dat het dan is van ja, dat is dan jammer, het is nou eenmaal zoals het is, die houding.
Dat is geen proceshouding maar dat is bijna een cultuurhouding, die wil ik niet meer
zien in dit dossier en niet alleen niet in dit dossier maar eigenlijk in zijn algemeenheid
om voortdurend ons voor voldongen feiten te plaatsen dat is een slechte zaak en laten
we daar nou eens mij ophouden en laten we, en wat mij betreft organiseert de heer
Burggraaf zo’n avond waarin we dat kunnen zien en dan ook de open houding van als
het tegenvalt moeten we dat ook met elkaar kunnen delen en kijken hoe we dat dan
oplossen.
De voorzitter: Dank u wel, de heer Van Verk. De heer Noels nog kort en dan wil ik graag
de heer Burggraaf weer het woord geven.
De heer Noels: Ja, ook op de heer Van der Kruijff. Ik vond het een fijne reactie maar ik
moet u zeggen dat mijn inbreng vandaag die had geenszins te maken met
procesboosheid. Sterker nog, de wethouder had het kunnen wegnemen door aan het
begin niet te wijzen op verwarring en dat soort dingen maar gewoon sorry te zeggen,
was niet handig. Dat volgt helaas niet. Wat ik echt vind is dat het dossier is inhoudelijk
gewoon onvoldoende besluitrijp. Als ik nu ja zegt tegen dit tweede prijsvraagreglement
dan stel ik impliciet een kader van € 43,8 miljoen vast en ik heb er onvoldoende beeld
bij wat ik daarvoor krijg en daarbij komt dan ook nog eens dat ik vind dat het tweede
prijsvraagreglement dat dat geenszins aansluit qua ambitieniveau met de gesprekken
die wij hier vanaf de Spuisafari tot op dit moment over hebben gevoerd dus het zit niet
op het proces maar ik vind de inhoud gewoon niet goed genoeg.
De voorzitter: En daar heeft u uw amendement voor en daar komt zo ook nog een
reactie op. Ik geef nu het woord aan de wethouder Burggraaf.
De heer Burggraaf: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik stel voor dat ik zo meteen even schors
om even technisch te kijken hoe in het proces het een en ander zit maar even over de
inhoud van de ambitie, kijk, u heeft een visie, een Spuiboulevard. Wat u terecht zegt
met de hele Spuisafari et cetera doorlopen en die is na heel veel intensief proces tot
stand gekomen en daar is bijvoorbeeld aangegeven in die visie dat er hoogte accenten
kunnen zijn in beide deelgebieden in mate. Zolang ze gunstig gepositioneerd zijn ten
opzichte van de openbare ruimte en slank en in ‘…’. Nou, dat de gevel geen muur vormt.
Nou, zoals u dat in uw amendement zet kunt u daar een nadere duiding aangeven, hoe
u dat wil voor de hoogte en voor de verbinding met het gebied. Nou ja, dat zit
grotendeels binnen die visie die er ligt. Ja, het andere stukje wat ik hoor is dat u nog het
comfort wil hebben of het budget wat we aan de voorkant in oktober hebben
meegegeven of dat inderdaad ook uiteindelijk voldoende die ambitie kan waarmaken die
al is vastgelegd in die visie Spuiboulevard en daarvoor wil ik graag even checken of we
die in de loop der tijd of we daar inderdaad nu nog, want we zijn met elkaar gewoon een
reglement ingegaan, dit hebben we met elkaar voor de zomer vastgesteld en dat is

46

gewoon een vaste set aan, op het moment dat je hem start dan spreek je met partijen
af dit is het proces en de tijdslijnen ‘…’ dus dat kan je niet meer als je eenmaal in het
proces zit nog aanpassen, dat moet ik even checken dus als we even kunnen schorsen
dan kijk ik even of ik daar nog een oplossing voor kan verzinnen.
De voorzitter: Wellicht kunt u nu, nog voordat we gaan schorsen ingaan op het stukje
parkeren wat nog wordt aangegeven.
De heer Burggraaf: Ja, dat kan ik zeker. Ja, daar hebben we het ook in de commissie
grote projecten over gehad. Het is inderdaad onderdeel van de totale visie van de
Spuiboulevard waar mijn collega Van der Linden ook van heeft aangegeven dat die eind
van het jaar met u een discussie gaat hebben over de parkeervisie in het gebied en daar
zijn twee dingen aangegeven in deze prijsvraag reglement. Als die visie zou leiden tot
een concentratie van parkeerplekken binnen het gebied op een andere plek dan waar nu
de Veemarktgarage is dan zou je met 200 plekken kunnen volstaan, zo is ‘ie in dit
ontwerp meegegeven maar tegelijk heb ik ook in de opdracht gezegd wees flexibel met
hoe je het bedrijf inricht want met parkeren, of het gebouw, want parkeren, misschien
over 10 jaar parkeert er niemand meer en dan zou je graag willen dat je een andere
bestemming aan kan geven dus die flexibiliteit is in het onderwerp meegegeven om nog
te kunnen schakelen in het aantal parkeerplekken in het gebouw dus om de vraag van
de PVV te beantwoorden is inderdaad, want u vroeg concreet, worden die
parkeerplekken in hetzelfde gebied op een andere plek opgevangen? Ja, dat is dan het
geval of als u zo meteen in de discussie een ander besluit neemt kan dat nog, zou dat
ook nog op dezelfde plek gerealiseerd kunnen worden.
De voorzitter: Dat was het voor nu?
De heer Burggraaf: Volgens mij heb ik dan inderdaad verder alle vragen beantwoord.
De voorzitter: De heer Gündogdu.
De heer Gündogdu: Voorzitter, ik had ook nog een tweetal vragen gesteld over enerzijds
de bouwhoogte, hoe hoog is hoog en ten tweede, de hoogte van dit gebouw of dat
maatgevend is voor de volgende ontwikkeling op Spuiboulevard.
De voorzitter: De heer Burggraaf.
De heer Burggraaf: Ja, daarom heb ik bewust even naar die visie van de Spuiboulevard
verwezen. Kijk, nu is gewoon een bestemmingsplan geldig met de hoogte en de
begrenzingen die er zijn in het gebied en heeft u vastgesteld dat hoogte accenten in
beide deelgebieden mogelijk zijn zolang ze gunstig gepositioneerd zijn ten opzichte van
de openbare ruimte en omliggende gebouwen en slank en in de tweede linie van de
Spuiboulevard dus als u daar als raad nog extra ambitie op wil toevoegen dan moet u
daar een amendement op indienen maar dat is de richtsnoer die er nu ligt voor het
gebied als het gaat om hoogte.
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De heer Gündogdu: Voorzitter, even hypothetisch, een gebouw van 50 meter zou dus
kunnen?
De voorzitter: De heer Burggraaf.
De heer Burggraaf: Ik zou deze hele specifieke vraag eerder aan mijn collega van RO
over willen laten, die heeft daar een beter zicht op.
De heer Gündogdu: Ik zou dat graag willen weten.
De voorzitter: Kan ik de heer Sleeking daarvoor het woord geven? Reactie op die vraag?
De heer Sleeking: Ja, voorzitter, ik heb de maximale bouwhoogten niet helemaal scherp
maar volgens mij zou 50 meter ook gezien de ambitie die is uitgesproken door vanuit de
commissie zou tot de mogelijkheden behoren op enkele accenten in ieder geval van de
Spuiboulevard maar nogmaals, even onder voorbehoud want dat moet ik even laten
checken of dat inderdaad maximaal 50 meter is. Bovendien moet er natuurlijk
vanzelfsprekend nog een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld.
De voorzitter: Dan hebben we hiermee voor nu de beantwoording van de wethouder
gehad en dan wil ik graag een procesvoorstel doen want de heer Burggraaf geeft aan
dat hij even een korte schorsing nodig heeft om nog een paar zaken na te gaan. Wellicht
kan de heer Sleeking dat dan ook doen wat betreft de bouwhoogte en als er na die
beantwoording behoefte is bij de partijen aan een tweede ronde of dan nog een
schorsing om dingen mee terug te kunnen nemen. Dan kunnen we dat beter doen nadat
die beantwoording is geweest want anders gaan we uit elkaar en moeten we dadelijk
weer schorsen na de beantwoording van de wethouder op de vragen die nog open staan.
Hoe lang heeft u nodig?
De heer Burggraaf: Paar minuutjes, zeg vijf minuten.
De voorzitter: Vijf minuten schorsen, ja? Zullen we voorstellen dat de raadsleden zoveel
mogelijke in de raadszaal blijven zodat we ook na die vijf minuten gelijk verder kunnen.
Schorsing
De voorzitter: Ik heropen deze vergadering. Wethouder Burggraaf als eerste.
De heer Burggraaf: Ja, voorzitter, om even alles samen te vatten. Nogmaals, waar ik
eigenlijk het respect waar ik mee begon en dat echt uit de grond van mijn hart komt is
dat ik heel blij ben dat we met elkaar zo intensief praten over het huis van de stad en de
regio en dat we dat nu met de hele raad doen en niet tot nu toe in de commissies. Dat is
een heel belangrijke ontwikkeling en het is goed dat we met elkaar het goed doorleven
en daar de juiste prioriteiten aangeven. Voor wat betreft de ambities en de visies die je
daarin hebt staan die u nog weer eens verder benadrukt dan in het amendement, er
zitten heel veel aspecten in die we al in deze nota van inlichtingen in de fase tot nu toe
ook al voor een groot deel hebben gecommuniceerd naar de ontwerpers maar dat kunt u
nog eens een keer met een amendement bekrachtigen en dan zou dat onderdeel
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worden, dan staat er gewoon in de nota van inlichtingen dit vervangt de passage in het
reglement zoals u dat in de tweede fase heeft gehad. Dan het laatste aspect, budget is
daarin ook altijd een leidende principe geweest en daarvan wil ik het procesvoorstel
doen dat we vaststellen dat dat budget een belangrijke onderligger is en dat we daar
hierna nog met elkaar een commissievergadering hebben waarin we dat gewoon even
goed in beslotenheid, want dat zijn natuurlijk wel bedragen uiteindelijk waar ook
bouwers weer op gaan inschrijven maar dat we u even echt goed meenemen om te laten
zien welke referentieprojecten dan, hoe moet je die bedragen vergelijken, wat zit er wel
in, wat zit er niet in, zodat u voor uzelf ook een goed gevoel kan krijgen ja, inderdaad,
we hebben nu die ambitie en we hebben dat budget en hebben we er vertrouwen in dat
het uiteindelijk daarmee ook tot dat punt kan komen en dan kan het nog steeds zo zijn,
dat hebben we helaas ook vaker gezien, dat experts vooraf denken dat iets kan en dat
het achteraf toch niet zo is dus het wil niet zo zijn dat als je aan het einde van het
prijsvraagproces zit dat er vier ontwerpen liggen die toch duurder zijn, dat kan ik nooit
uitsluiten maar dan, goed, daar heb je een prijsvraagronde voor en dan heb je een
nieuwe realiteit en dan ga je met elkaar weer kijken oké, wat betekent dat dan? Maar nu
in ieder geval hebben we met alle informatie die we nu hebben en alle inzichten die er
nu zijn een budget waarvan wij de overtuiging hebben dat je dat binnen die ambitie kan
doen en daar neem ik u graag nog in mee in een nadere commissievergadering op wat
mij betreft zo kort mogelijke termijn.
De heer Van Verk: Voorzitter?
De voorzitter: De heer Van Verk, kort.
De heer Van Verk: Ik begrijp dat de wethouder nooit kan uitsluiten dat een ontwerp
duurder is dan oorspronkelijk bedacht is, daar zit ook niet mijn vrees. Als dat gebeurt
dan heb je een nieuwe realiteit en dan praat je met elkaar. Waar mijn vrees zit is dat
ontwerpers het richtinggevende budget kennende gaan zitten knijpen op het ontwerp
waardoor de ambitie tekort wordt gedaan en hoe kunnen we dat nou voorkomen? U
begrijpt hem?
De voorzitter: Mijnheer Burggraaf.
De heer Burggraaf: Ja, ik begrijp hem en dat is doordat u nog eens een keer herhaald
welke ambities we allemaal in het verhaal hebben zitten en daar ook een budgetleidraad
in is vastgegeven en een ontwerper bijdehand genoeg is om te zeggen daar kan ik een
ambitie niet voor want uiteindelijk willen ze ook graag het gebouw neerzetten dus ze
zullen altijd zorgen dat ze zo scherp mogelijk een relatie tussen budget en ontwerp
hebben want ze willen ook heel graag, geloof mij, al die vier ontwerpers willen heel
graag aan het eind van de rit dat gebouw kunnen realiseren dus daar zal iedereen ook
zijn ontwerp op inrichten.
De voorzitter: Dank u wel. Een hele korte want volgens mij is alles gezegd.
De heer Noels: Ik heb echt veel waardering voor de suggestie die de wethouder ook
doet om daar in een commissie nader met elkaar, om dat te verkennen maar de
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wethouder zei net ook toe dat hij dan zou kijken, even in de schorsing, of dat de
conclusie zeg maar van die commissie of dat die dan nog impact kan hebben op dit
ontwerpproces. Graag nog een reactie daarop.
De heer Burggraaf: Ja, dat kan want op het moment dat u, wij hechten er wel aan om
dat budget te noemen als leidraad, om dat te bevestigen maar dat kan betekenen dat
als wij zo meteen die technische commissie hebben waarvan ik het niet verwacht maar
stel dat daar toch met elkaar de conclusie komt ja, maar hier kan het niet mee, dat zou
een ander budget moeten zijn dat dat nog meegegeven kan worden richting de partijen.
Dat is de volgorde der dingen en dat wilde ik even checken of daar nog tijd voor was en
dat is het geval.
De voorzitter: Dank u wel. Ik ga naar de heer Sleeking, de bouwhoogte.
De heer Sleeking: Ik heb het even laten checken, het huidige bestemmingsplan geeft
een maximale bouwhoogte van 30 meter, op enkele onderscheiden locaties tot
maximaal 40 meter. In het visiedocument is wel aangegeven dat wij ook in dit gebied
ruimte zouden willen bieden voor enkele hoogteaccenten. Daar is eerder gesproken over
50 meter, die ruimte is in feiten ook geboden rond de prijsvraag. Die is volgens mij ook
vanuit de raad nog eens benadrukt in relatie tot de ambitie die er was en op dat punt
zou je dan, als je tot die maximale hoogte komt dan het bestemmingsplan ook moeten
kunnen aanpassen. Er is wel aangegeven dat er ook aansluiting gezocht moet worden bij
de stedenbouwkundige structuur die we op dit moment hebben. Nou, de toren van de
Grote Kerk is 70 meter. Ik geloof niet dat we de ambitie hebben om rond de
Spuiboulevard hoger te gaan dat om die niet concurrerend te laten worden maar hoogte
van 40 à 50 die zaten overigens ook in het oude bestemmingsplan wat nu niet vigerend
is want we hebben dat nu uit 2013 waar die maximale hoogte van 40 meter inzit. Dat is
het planologische kader van dit moment.
De voorzitter: Dank u wel. Dan denk ik dat we nu door de eerste ronde en de
beantwoording vanuit het college zijn. Ik wil graag naar de tweede ronde of het moet zo
zijn dat partijen, sorry?
De heer Gündogdu: Voorzitter, ik zou even willen schorsen.
De voorzitter: Hoe lang wilt u schorsen?
De heer Gündogdu: Nou, max vijf minuten.
De voorzitter: Ik schors de vergadering voor vijf minuten en dan gaan we naar de
tweede ronde.
Schorsing
De voorzitter: Beste mensen, ik heropen de raadsvergadering. Na deze schorsing is
verzocht door Beter voor Dordt. Is er behoefte aan een tweede termijn, dat we dus nog

50

een heel rondje maken of, wie wil het woord nog. Heeft in eerste instantie de heer, het
CDA wil het woord nog. Gaat uw gang.
De heer Van der Kruijff: Ja, voorzitter, toch de dialoog van net maar even afhechtend
het volgende. Het college had een redelijk vooruitziende blik met dit raadsvoorstel. Er
staat een kopje boven wat zijn de kanttekeningen en of risico’s bij dit voorstel en de
eerste zin is vanwege de voortgang in het proces hebben wij op 27 augustus reeds het
tweede reglement aan de deelnemers verstrekt. Nou, daar blijkt inderdaad een risico te
zijn gezien alle boosheid die hierover in de raad ontstaat en ik heb het net ook al gezegd
en ik wilde het ook nog wel een keer herhalen namens een coalitiepartij, en daarbij wil ik
de heer Van Verk toch wel meegeven dat ik als coalitiepartij geen enkele voor of extra
informatie had op dit dossier, dat wij dat ook in het vervolg liever anders zien al snap ik
wel waar het vandaan komt in de snelheid die wij allemaal vragen hier te maken. Maar
goed, we zijn misschien net iets te snel geweest in deze, of niet misschien, het is te snel
geweest. We vinden het jammer dat eigenlijk vandaag de commissievergadering half
over, niet over gedaan wordt maar een aanvulling krijgt die eigenlijk in die
commissievergadering had moeten plaatsvinden en in dat verband steunen wij en
onderschrijven wij ook het voorstel van de wethouder om dat alsnog in de commissie te
doen en te herstellen. Voor nu, los van alle procesboosheid op inhoud denken we dat het
goed is om gewoon door te gaan, hebben wij er ook wel vertrouwen in dat dit tot goede
uitkomsten gaat leiden. Of dat terecht is gaan we allemaal meemaken. We gaan de
uitkomsten beoordelen zoals we die gaan krijgen uit dit reglement en we hopen dat ook
de architecten zo wijs zijn als zij een budgettair kader meekrijgen waarvan ze denken
dat is te krap dat ze niet alleen een variant indienen maar ook slim genoeg zijn om met
een plusvariant te komen die dicht bij onze ambities komt zodat wij wat te kiezen
hebben.
De voorzitter: Dank u wel, de heer Van der Kruijff. Zijn er nog andere mensen die het
woord willen in tweede termijn?
De heer Van Verk: Nou, voorzitter.
De voorzitter: De heer Van Verk.
De heer Van Verk: De heer Van der Kruijff sprak mij direct aan dus ik wil toch ook wel
even reageren en hem bedanken voor zijn woorden die toch getuigen van een soort van
verontschuldiging voor de gang van zaken. Iets wat ik de wethouder uiteindelijk ook heb
horen zeggen maar toen dacht ik toch even van zou het pijn doen om dat te zeggen
maar dat is een geintje.
De voorzitter: Dank u wel, de heer Van Verk. De heer Noels.
De heer Noels: Ja, voorzitter, dank u wel. Ook wij hebben echt wel waardering voor het
procesvoorstel wat de wethouder eigenlijk gedaan heeft om hier in de commissie nog
even goed bij stil te staan en met elkaar te bepalen of dat die ambities nu echt wel goed
in lijn zijn met het budget dat nu genoemd wordt dus dat vinden we mooi maar we
blijven wel bij het punt dat het reglement zoals dat nu voorligt dat dat gewoon niet

51

voldoende aansluit bij de ambities die we eerder met elkaar gedeeld hebben en daarom
zullen we het amendement wel handhaven.
De voorzitter: Dank u wel. Zoveel, oh, eerst de heer Noldus en dan mevrouw Jager.
De heer Noldus: Ja, voorzitter, dank u wel. Wij kunnen ons in grote lijnen aansluiten bij
het CDA wat hierover gezegd is. We zijn ook blij met het vervolg wat we dan hier nog
hebben over in de commissie om ook richting het proces ook daar de rest van de raad
een stukje zekerheid mee te krijgen over wat de rest van het proces inhoudt toewerken
naar hopelijk mooie aanbiedingen met mooie varianten in de prijsvraag waarin we ook
een stukje meegenomen kunnen worden in de financiële onderbouwing van het bedrag
zoals dat nu staat in de uitvraag dus we zijn tevreden en blij met die toezegging als
vervolgproces en we zien uit naar het vervolg.
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Jager.
Mevrouw Jager: Ja, voorzitter, ik heb geen antwoord langs horen komen op mijn vraag.
Het is natuurlijk een heel ander soort vraag dan over budgetten en dergelijke maar het
heeft alles met geld te maken. Als dit niet het moment is om daarop een antwoord te
verkrijgen dan kunnen de wethouders erop rekenen dat die vraag ongetwijfeld terug
gaat komen.
De voorzitter: Dank u wel. De heer Gündoglu.
De heer Gündogdu: Voorzitter, dank u wel. Allereerst onze dank aan de
portefeuillehouder dat hij wel de hand in eigen boezem steekt en ons ook uitnodigt om
verder over dit onderwerp, belangrijk onderwerp en ontwikkeling met ons in gesprek te
gaan. In ieder geval voor ons, wat wij namens Beter voor Dordt willen aangeven is dat
het budget, wat ons betreft, het budget wat momenteel wordt genoemd echt leidend is
en zo niet dan gaan we daar echt in gesprek met het college en willen we tijdig worden
geïnformeerd. Vervolgens, de hoogste hoogte accenten, wat ons betreft krijgen we daar
op de Spuiboulevard niet een soort Wilhelminapier in het Rotterdamse. Het zijn echt
hoogte accenten en niet tot het maximale van 50 meter. Dat zou absoluut niet tot zijn
recht komen op de Spuiboulevard en wij hebben enige tijd geleden de mobiliteitsvisie
vastgesteld waarbij we hebben gezegd juist zo’n Spuiboulevard daar zou de passant en
de fietser, dus voetgangers en de fietser voorrang moeten krijgen op auto’s en dat zien
we dan weer terug in het aantal parkeerplaatsen, 200 maximaal.
De voorzitter: Wilt u tot een afronding komen? Uw tijd is om.
De heer Gündogdu: Ja, een laatste zin. We vragen ons wel af hoe realistisch dat
momenteel is.
De voorzitter: Dank u wel, zijn er nog andere mensen die het woord willen? De heer
Veldman, ChristenUnie SGP.
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De heer Veldman: Ja, voorzitter, dank. Ook ik kan me grotendeels vinden in de woorden
van het CDA. Ik wil wel nog opmerken, want ook als raad hebben wij wel hierin te
reflecteren. Wij hebben op een aantal punten al stukken gekregen. In commissies
hebben we dat besproken en een aantal dingen die ik hier langs hoor komen die van
evident belang zijn zijn daarin dan uiteindelijk ook niet uit den treure besproken dus dat
is denk ik iets wat we zeker bij dit dossier dan in het vervolg ook richting onszelf nog
even moeten reflecteren.
De voorzitter: Dank u wel. Verder geen reacties meer? Dan, vanuit het college ook niet
meer naar aanleiding van een tweede termijn? Nee? Dan denk ik dat we kunnen
constateren dat wij het agendapunt in stemming gaan brengen maar eerst het
amendement in stemming gaan brengen. Amendement A1a, scherp op kwaliteit. Zijn er
mensen die een stemverklaring hebben bij dit amendement? Oh, A1, sorry.
Stemverklaring, de heer Noldus.
De heer Noldus: Ja, voorzitter, dank u wel. Wij zullen uiteindelijk tegen dit amendement
stemmen. We kunnen ons in delen wel vinden in de tekst zoals deze voorligt echter
vinden wij ons meer in de voorliggende memo vanuit het college waarin ook de
budgettaire kaders nog een keer extra aangehaald zijn en zullen dus ook tegen dit
amendement stemmen.
De voorzitter: Dank u wel. Nog andere stemverklaringen?
De heer Van der Kruijff: Ja, voorzitter, voor het CDA geldt hetzelfde zoals de heer
Noldus namens de VVD verwoordt.
De voorzitter: Dank u wel. Nog andere stemverklaringen? Ja? Mijnheer Güdoglu.
De heer Güdoglu: Voorzitter, met hetgeen wat wij zojuist hebben aangegeven namens
Beter voor Dordt, enerzijds het budget, anderzijds hoogte accenten. Met die
kanttekening kunnen wij instemmen met het amendement zoals door D66 is ingebracht.
De voorzitter: Dank u wel. Dan wil ik het voorstel in stemming brengen en kunt u de
stemkastjes gebruiken. Het amendement, ja, sorry, ik zei het fout. Het amendement
wordt in stemming gebracht. Dank u wel. Ik moest even mijn kaartjes verwisselen.
Amendement A1, scherp op kwaliteit. Aantal stemmen 38, er is aantal niet gestemd, 1.
Dat klopt. 22 voor en 16 tegen en dat betekent dat het amendement is aangenomen.
Gaan we daarmee naar het voorstel an sich, het geamendeerde voorstel, 17, het
vaststellen van het aanvullende prijsvraagreglement ten behoeve van de tweede
visieronde en doorgang ontwerpronde huis van de stad en regio. Er kan nu worden
gestemd. Sorry dat het even duurt maar ik moet ook weer even kaartjes wisselen. Het
voorstel, aantal stemmen 38, 31 voor en 7 tegen en daarmee is het voorstel
aangenomen. Ik moet nog even aangeven dat volgens het voorstel van de heer
Burggraaf het voorstel ook nog terugkomt in de commissie voor wat betreft nadere
uitleg rondom het budget. Dank u wel.
12. Vaststellen 3e Herziening Structuurvisie Dordrecht 2040
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De voorzitter: Ga ik daarmee eigenlijk terug naar agendapunt 12. Op 17 september is in
de commissie fysieke leefomgeving onder voorzitterschap van mevrouw Jager gesproken
over de derde herziening van de structuurvisie. De commissie heeft besloten het stuk als
hamerstuk naar de raad te geleiden maar zowel de ChristenUnie SGP als GroenLinks
hebben amendementen aangekondigd en daarmee is het een bespreekstuk geworden.
Graag geef ik als eerste de indieners van de amendementen kort de gelegenheid om de
amendementen toe te lichten en in te dienen waarna we via de gebruikelijke
spreekvolgorde alleen over deze amendementen van gedachten zullen wisselen, hierbij
wordt een spreektijd van twee minuten gehanteerd. Als eerste het woord aan
GroenLinks en daarna aan de ChristenUnie SGP voor een korte toelichting op de
amendementen. Gaat uw gang, mevrouw Benschop.
Mevrouw Van Benschop: Dank u wel, voorzitter. De derde herziening structuurvisie en
de voorgestelde veranderingen zijn gericht op het mogelijk maken van de ontwikkeling
om vooral veel dure koopwoningen te bouwen. Wat betreft Scholencluster Noordendijk
staat er heel nadrukkelijk in dat het woningen in het hoogste segment moeten worden.
Met het oog op onzekerheden over de toekomstige markt, de naar beneden bijgestelde
prognoses van het CPB en PBL over de bevolkingstoename in Dordrecht en de
concurrentie om hoge inkomens tussen gemeenten is het wat GroenLinks betreft zeer
onverstandig deze wens zo nadrukkelijk vast te leggen en dit nog naast onze mening
over het voornamelijk bouwen van dure woningen in het algemeen. Daarom dienen wij
het amendement geef de ruimte in waarmee wij de ontwikkelaar meer ruimte willen
geven om de plannen voor dit gebied af te stemmen op de daadwerkelijke en
toekomstige behoeften in Dordrecht.
De voorzitter: Dank u wel. Dit is amendement 2. Mag ik het woord geven aan de
ChristenUnie SGP? Mevrouw Klein-Hendriks.
Mevrouw Klein-Hendriks: ChristenUnie SGP heeft een aantal amendementen, een aantal
die beginnen met ik zie, ik zie, wat jij niet ziet en het is groen zullen we maar zeggen.
Een structuurvisie hoort niet alleen te gaan over nieuw te bouwen woningen. De
inwoners horen er ook graag terug te kunnen vinden hoe de gemeenteraad omgaat met
groen en openbare ruimte bij de uitbreiding van hun stad. Ook voor de niet-verhuizers
moet de stad mooier worden en leefbaar blijven dus maak duidelijk dat de oevers van
de Vlij groen blijven en je er ook in de toekomst vrijelijk kunt wandelen, bij het
Scholengebied Noordendijk. Maak duidelijk dat ‘…’ Stadspolders en Dubbeldam komt
langs Recklinghausenweg en Provincialeweg. Streef naar een groene rand langs die weg
en pas eventuele geluidmaatregelen groen of combineer bebouwing met groene
geluidsafscherming en maak duidelijk dat je niet wilt dat je langs een rommelige
achterkant rijdt, de Corridor. Mensen waarderen het groen aan de buitenrand van het
gebied Amstelwijck, sportpark Krommedijk en maak als raad duidelijk dat je die aanblik
wilt behouden door behoud van bestaand groen en, als dat niet kan, maak een nieuwe
groene afronding en combineert dat met geluidsmaatregelen. Het amendement, het
vierde amendement gaat over de 20 meter. Het gaat over het gebied de Corridor achter
Visserstuin wordt ingediend samen met de VSP. Er kunnen goede redenen zijn voor het
vastleggen van een specifieke afstand, bijvoorbeeld bij Dordtse Kil IV en een woonlint bij
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de Tweede Tol maar dit is wat anders dan dat je het vastlegt op een afstand van
minimaal 20 meter, dat je je vastlegt op een afstand van minimaal 20 meter tussen
woningen. Zoals het college in de beantwoording van de zienswijze al aangeeft was er in
het verleden een kunstgrasveld maar is er in de nieuwe situatie geen reden voor het
opnemen van een afstand. Het kan bij uitwerking blijken dat je de ruimte hard nodig
hebt om de uitbreiding van de bestaande wijk naar de Recklinghausenweg goed in te
passen in plaats van nu een individueel belang te willen dienen dus leg je daar als raad
dan ook niet bij voorbaat op vast. Dit was de toelichting.
De voorzitter: Dank u wel.
De heer Soy: Voorzitter, mag ik daar een vraag opstellen, op dat laatste amendement?
De voorzitter: Ja, kort.
De heer Soy: Ja, wij hebben die discussie in de commissie gehad en het enige punt,
want die vraag die heb ik zelf ook aan de wethouder gesteld, stel dat dit nou een
breekpunt wordt voor de ontwikkelingen in de toekomst, stel dat die mensen nou echt
gaan procederen en ik heb het idee dat het college nu met die 20 meter, met die
bewoners daar hiermee uit de voeten kan komen en stel dat die bewoners dat niet
accepteren dat die 20 meter eruit wordt gehaald waardoor de toekomstplannen daar in
gevaar worden gebracht. Hoe staat u daar in? Heeft u dat meegewogen met uw
amendement? Misschien kan de wethouder daar ook nog even op reageren.
De voorzitter: Ja, in eerste instantie een reactie op mevrouw Klein-Hendriks en dadelijk
kan de wethouder reageren.
Mevrouw Klein-Hendriks: Al wandelend heb ik gemeend de vraag in die zin te zien van
nou, verwacht u in de toekomst niet problemen dat er juridisch gestreden wordt als we
nu niet die 20 meter opnemen? Ik denk dat het omgekeerde het geval is, op het
moment dat er een concrete 20 meter wordt aangehouden, opgenomen in de
structuurvisie, wordt daarmee een uitdrukkelijke toezegging van de raad aan deze
betreffende inwoner gedaan en nadrukkelijker kun je hem niet krijgen en op het
moment dat de toekomstige bewoners daar komen en hun gevel staat keurig op 20
meter afstand van de bestaande woningen Visserstuin en ze willen een serre
aanbouwen, nou, dan geef ik het het college te doen om misschien inderdaad die serre
dan vergund te krijgen dus ik verwacht in de toekomst juist vanwege een dergelijke
uitdrukkelijke bepaling meer problemen.
De voorzitter: Dank u wel. De amendementen zijn ingediend en ik stel voor dat we nu
het gebruikelijke rondje maken en vooral reageren op de ingediende amendementen.
Daarbij hanteren we de tijd van twee minuten. Wie mag ik als eerste vanuit Beter voor
Dordt een reactie?
De heer Soy: Ja, voor de eerste termijn willen we het nog even afwachten en wachten
hoe het college reageert op de amendementen en zullen er daarna in de tweede termijn
op terugkomen.
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De voorzitter: Dat is zeer kort. Dan ga ik naar de VVD, wie mag ik het woord geven? De
heer Noldus.
De heer Noldus: Ja, voorzitter, dank u wel. Ietsje langer maar hopelijk ook nog relatief
kort. Allereerst, wij kunnen ons vinden in het amendement van ChristenUnie SGP als het
gaat over het schrappen van die 20 meter regel uit het huidige stuk. Dit lijkt ons meer
gepast voor een bestemmingsplan en ik denk we ook moeten willen waken voor
precedentwerking voor de gehele stad als zodanig en eventuele vervolgen op dit gebied.
Omtrent de diverse amendementen van ChristenUnie SGP over het inpassen van groen
hebben we eigenlijk dezelfde opvatting waarbij we eigenlijk vinden dat het ook plaats
zou moeten vinden in een bestemmingsplanprocedure waarbij we nog van verschillende
locaties daar ook nog wel over wisselen. Rondom de Vlij zijn we het er eigenlijk juist niet
mee eens dat dat een uitgangspunt moet zijn dat dat openbare ruimte wordt langs het
water maar dat het juist ook mooie locaties zouden zijn waar je richting ontwikkeling
voor eigen grond zou kunnen kijken. Rondom Amstelwijck geldt dat eerder in het
ontwikkelperspectief al eerder is opgenomen over de geluidsreducerende maatregelen
waarbij we dus ook het stuk groen daarin terug zouden willen zien dus het is volgens
ons niet nodig om dat nu hier op te nemen dus daarover zijn wij wat weifelend en
wachten we ook even de reactie van het college af. Voor de rest zijn wij tegen het
amendement van GroenLinks om het gebied van Noordendijk nu al de ambitie naar
beneden bij te stellen. Volgens ons is dat niet nodig en is dit een prachtig gebied dat
juist past in een gebalanceerd woningaanbod en daarmee dus de invulling zoals het nu
in de structuurvisie is opgenomen.
De voorzitter: Dank u wel. Ik ga naar de woordvoering van het CDA. Wie mag ik het
woord? Gaat uw gang, de heer Oostenrijk.
De heer Oostenrijk: Dank u, voorzitter. Deze structuurvisie heeft tot doel het
beschrijven van de ruimtelijke beleidskaders en wel tot 2040. De nu voorliggende
herziening is relevant om aansluiting te krijgen met actuele ruimtelijke visies vooral
toegespitst op onze woningopgave, terecht, naar de mening van de CDA fractie. De
verleiding is er om deze ruimtelijke kaders te voorzien van allerlei goedbedoelde
opvattingen die niet thuishoren in de structuurvisie maar in een bestemmingsplan. Wij
constateren dat, op onderdelen, ook het college niet geheel aan deze verleiding heeft
kunnen weerstaan. Ook de vier door de ChristenUnie SGP ingediende amendementen
vertonen deze kenmerken. Van het invoegen van doelstellingen die naar onze mening
thuishoren in een bestemmingsplan en dus niet in een structuurvisie. Tegelijkertijd is de
beoogde groenere invulling sympathiek en dat maakt een beoordeling lastig. Het
voorgestelde besluit in het amendement sportpark Amstelwijck snappen wij inhoudelijk
maar we vinden dat de denklijn niet thuishoort in een structuurvisie beschrijving, we
zullen dit amendement dan ook niet steunen. Hetzelfde geldt voor het amendement
betreffende het scholengebied Noordendijk. Met het amendement sportpark Corridor
kunnen we instemmen, ook omdat het college zelf over de wijze van invulling van de
bebouwing langs de Recklinghausenweg al het nodige heeft beschreven. De tekst van de
ChristenUnie SGP vinden wij beter dan die van het college al vinden wij eigenlijk ook dat
in dit geval beide thuishoren in een bestemmingsplan in plaats van in een structuurvisie.
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Datzelfde geldt in omgekeerde zin ook voor het amendement geen 20 meter. Wij vinden
dat het benoemen van gevelafstanden niet in een structuurvisie thuishoort. Sterker nog,
het zou zomaar ongewenste precedentwerkingen kunnen hebben in andere
gebiedsontwikkelingen. We zullen dan ook dit amendement steunen. Het door
GroenLinks ingediende amendement gaat bij nadere lezing over de bebouwingsvorm in
het scholengebied Noordendijk. Dit amendement beoogt een afzwakking van de beoogde
doelstelling zijnde de woningen dienen te worden gerealiseerd in het hoogste
prijssegment. De CDA fractie kan zich prima vinden in deze door het college
voorgestelde formulering, reden waarom wij dit amendement niet zullen steunen. Dank
u.
De voorzitter: Dank u wel, de heer Oostenrijk. Woordvoerder van D66, gaat uw gang, de
heer Bosuguy.
De heer Bosuguy: Ja, voorzitter, dank u wel. Alle amendementen die zijn ingediend door
CU SGP en GroenLinks zijn mooie aanscherpingen op de structuurvisie dus we gaan ze
allemaal steunen.
De voorzitter: Kort maar krachtig, dank u wel. GroenLinks, wie mag ik het woord geven?
Mevrouw Benschop.
Mevrouw Benschop: Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik kan heel kort zijn, ons eigen
amendement gaan we uiteraard steunen en de vier amendementen van de ChristenUnie
SGP zullen we van harte steunen want meer aandacht en ruimte voor groen is wat
GroenLinks betreft dan weer altijd een goed idee.
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Benschop. De ChristenUnie SGP.
Mevrouw Klein-Hendriks: We gaan ons eigen amendement steunen en over de
prijscategorieën, het hoort eigenlijk meer thuis in de uitwerking van de woonvisie maar
we zullen het niet steunen, het amendement van GroenLinks.
De voorzitter: Dank u wel. Ik ga naar de PVV, wie mag ik het woord geven? De heer Van
Leeuwen.
De heer Van Leeuwen: Dank u wel, voorzitter. Wat betreft de vier amendementen van
de ChristenUnie SGP, het amendement ik zie, ik zie wat jij niet ziet in Amstelwijck over
de geluidsmaatregelen aan de N3 en Laan van Londen zullen we steunen. Het tweede
amendement over die afstandsnorm van 20 meter. Nou, wij vinden dat je dit per project
en per locatie moet bekijken. Dat er een verwachting wordt gewekt dat als we hier 20
meter afstand willen dat we dat dan ook voor andere projecten zouden moeten doen
herkennen wij dus niet. Daarnaast is de PVV in algemene zin tegen te kleine afstanden
tussen bebouwing een punt voldoende ruimte is een factor die de leefbaarheid van een
stad bepaalt. Voor de PVV is er dus geen enkele aanleiding om deze motie, dit
amendement te ondersteunen. Die andere twee daar wachten we nog even op de reactie
van college, dank u wel.
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De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Van Leeuwen. De SP, mevrouw De Feo.
Mevrouw De Feo-Dudok: Ja, dank u wel, voorzitter. Wat betreft de wijziging van de
structuurvisie omvat een aantal woongebieden waar al eerder de keuze van de te
bouwen woningen aan de orde is geweest en waar de SP niet achter stond. Wij willen
sociale woningen, huurwoningen en koopwoningen voor de middenklasse en geen dure
koopwoningen. In de commissie heeft de wethouder al gezegd dat er voldoende vraag is
naar voldoende koopwoningen maar gaf daarmee geen antwoord op een concrete vraag
hoeveel mensen er nu eigenlijk concreet op zoek zijn naar een woning van 3 ton of
meer. Wij steunen dan ook van harte het amendement van GroenLinks wat betreft
bouwen op de Noordendijk, dat daar ook dus goedkopere woningen moeten komen en
dat we, geldt voor ons eigenlijk door heel de stad heen en voldoende argument voor ons
ook om tegen de herzieningen van de structuurvisie te stemmen.
De voorzitter: Dank u wel. De woordvoerder van de VSP, mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk: Voorzitter, ik zal het kort houden. Ik sluit me volledig aan bij de
woordvoering van de SP.
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Stolk. Ga ik naar de PvdA, de heer Van Verk.
De heer Van Verk: Dank u, voorzitter. Voor wat betreft de amendementen van de
ChristenUnie zullen wij die amendementen die gaan over groen en de 20 meter steunen.
Voor wat betreft de Vlij zijn wij nog in twijfel dus wij wachten af wat het college
daarover gaat antwoorden en voor wat betreft het amendement van GroenLinks dat ze
wij niet steunen omdat wij dat strijdig vinden met de groei-agenda die wij zonder
voorbehoud hebben vastgesteld. We willen streven naar herstel van evenwicht zonder
terugloop van sociale woningbouw en dat herstel van dat evenwicht zal uiteindelijk
leiden tot doorstroom en groei van de bevolking.
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Van Verk. Gewoon Dordt, mevrouw Koene.
Mevrouw Koene: Ja, voorzitter, dank. Wij zullen alle amendementen van de ChristenUnie
SGP in principe steunen of er moeten wel hele gekke dingen vanuit het college komen.
Het amendement van GroenLinks steunen we niet.
De voorzitter: Dank u wel. Ten slotte mevrouw Jager van Fractie Jager.
Mevrouw Jager: Voorzitter, ik wacht de reactie van het college even af voordat ik mijn
standpunt bepaald.
De voorzitter: Dank u wel. Hiermee de eerste ronde van dit agendapunt. Ik ga naar de
wethouder, de heer Sleeking.
De heer Sleeking: Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, laat ik in omgekeerde richting
beginnen. Het amendement dat door GroenLinks is ingediend. Het college ontraadt dat
amendement omdat het strijdig is met zowel het coalitieakkoord als de visie die we met
elkaar uitgesproken hebben ook in de groei-agenda en dit is wel een locatie waar we
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echt specifiek in dat dure segment kunnen ontwikkelen waarbij we ook absoluut de
verwachting hebben dat daar voldoende vraag is naar woningen in dat segment. Het
gaat ook niet om hele grote aantallen. Ten aanzien van de overige amendementen, de
20 meter, ik denk dat de argumentatie en de onderbouwing die vanuit de fractie van
ChristenUnie SGP ook is gegeven en door anderen wordt ondersteund, dat die ook
legitiem is dus geen probleem om die 20 meter eruit te halen ook omdat het inderdaad
wel een precedent zou kunnen opleveren. Er werd natuurlijk wel enigszins geanticipeerd
op komende onderhandelingen en besprekingen met de omgeving waarin we zo hier en
daar ook wat ruimte willen bieden. De ambitie in totaliteit is wel helder denk ik, de
groene uitstraling. Die geeft u ook aan ten aanzien van de Corridor, dat deel van het
amendement. Ik denk dat dat ook geen probleem oplevert om dat aan te nemen. Ten
aanzien van de oevers van de Vlij zou ik toch wat terughoudender zijn omdat je
daarmee ook de ontwikkelmogelijkheden in dat gebied die we net hebben geduid
meteen een stuk terugschroeft. Het signaal is helder. Wij zijn er natuurlijk ook voor om
daar te komen tot een gebied met een rustig groene uitstraling. Er wordt ook juist
ingezet op dat uniek landschappelijke karakter en het zoetwatergetijde en milieu maar ik
zie dat, zoals het amendement nu is geformuleerd, toch in eerste instantie als een
inperking en als een beperking om dit gebied tot ontwikkeling te brengen. Dus de
overige amendementen, ook ten aanzien van Amstelwijck, zien wij geen probleem in
omdat dat ook aansluit bij de ambities die we met elkaar hebben geformuleerd.
Amendement van GroenLinks een negatief advies en eigenlijk zijn bij de Vlij zou ik die
op dit moment toch eigenlijk ook liever niet positief beoordeeld willen zien maar die zit
volgens mij helemaal geïntegreerd in dat amendement. Maar goed, dat is aan u.
De voorzitter: Dank u wel, wethouder. Is er behoefte aan een tweede ronde?
De heer Soy: Mag ik misschien twee minuten schorsen om even de balans op te maken
met mijn fractie?
De voorzitter: Twee minuten schorsen? Ik schors de vergadering voor twee minuten.
Schorsing
De voorzitter: Beste mensen, ik wil graag de vergadering heropenen. Als eerste naar de
partij die de schorsing heeft aangevraagd. De heer Soy.
De heer Soy: Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben even met onze fractie de balans
nogmaals opgemaakt en wat we eerder ook intern hebben besproken daar blijven we
ook wel bij. Het amendement van GroenLinks en amendement drie over de Vlij locatie
Noordendijk die 2 zullen we niet ondersteunen omdat we vinden dat die wel erg
beperkend kunnen zijn voor verdere ontwikkeling in de toekomst. Amendement 4,
Corridor, 5, Amstelwijck die zullen we ook ondersteunen. Die 20 meter dat was even een
twijfelgeval, daar hebben we intern nog even overleg over gehad omdat we ook in de
commissie hadden uitgesproken dat we die 20 meter wel heel expliciet vonden en ook
het gevaar en zat voor precedentwerking in de toekomst al had de wethouder toen al
aangegeven ja, die 20 meter passen op zich prima in de ontwikkeling daar en dat is ook
een mooie ruimte tussen de twee wijken om het zo te noemen maar toch vanuit het
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gevaar voor precedentwerking zullen we amendement 6 ook ondersteunen om die 20
meter eruit te halen.
De voorzitter: Dank u wel. Zijn er nog andere partijen die in tweede termijn een reactie
willen geven? Ik kijk naar GroenLinks, gaat uw gang. Mevrouw Benschop.
Mevrouw Benschop: Ja, dank u wel, voorzitter. Als ik al deze verhalen zo gehoord heb
dan ga ik me bijna zorgen maken dat we ons zo vasthouden aan een groei-agenda en
een woonvisie zonder te blijven kijken naar de ontwikkelingen die gaande zijn en wij
stellen in ons amendement helemaal niet voor om goedkope woningen te bouwen, om
sociale huurwoningen te bouwen. Zou ik graag doen maar ik weet dat dat geen kans van
slagen heeft op dit moment dus wat we eigenlijk voorstellen is geef die ontwikkelaar,
degene die het moet gaan bouwen en verkopen, geef die nou eens de ruimte om te
kijken welke behoefte er is en hoe we daarop kunnen aansluiten. We vragen helemaal
niet om iets strakker in te zetten maar eigenlijk vragen we om meer ruimte.
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Benschop. Zijn er nog andere reacties vanuit de
raad? Niet? Oh, mevrouw Jager, sorry.
Mevrouw Jager: Ik zit achter een hoekje, geloof ik. Ik had nog gezegd dat ik pas in
tweede termijn zou vertellen wat ik wilde. Ik ondersteun alle moties behalve die van
aangaande de Noordendijk.
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Jager. Als we hiermee, met deze reacties, de
tweede ronde kunnen afronden dan wil ik als eerste overgaan tot het in stemming
brengen van de amendementen en daarna het voorstel. Dan krijgen we als eerste
amendement 2, het amendement van GroenLinks. Zijn er nog stemverklaringen op dit
amendement? Zo niet dan gaan we hem nu in stemming brengen. Ja. Even weer het
andere kaartje erin. Amendement A2, geef de ruimte, daar zijn 14 mensen voor en dat
zijn, dat was ik net vergeten bij mijn andere stemmingen, de fractie van D66,
GroenLinks, de fractie Jager, de PVV fractie, de SP en de VSP. Tegen 24 en dat zijn de
fracties van Beter voor Dordt, het CDA, ChristenUnie SGP, Gewoon Dordt, de PvdA, de
VVD. Daarmee is het amendement verworpen. Ik ga naar amendement 3 en dat is het
amendement ik zie, ik zie wat jij niet ziet in scholengebied Noordendijk. Zijn er
stemverklaringen bij dit amendement? Zo niet, dan gaan we het amendement in
stemming brengen. Dank u wel. Het amendement A3, 13 voor, 25 tegen. Tegen waren
de ChristenUnie SGP, D66, oh sorry, voorwaarden de ChristenUnie SGP, D66, Gewoon
Dordt, GroenLinks en de SP. De andere partijen waren tegen waardoor dit amendement
is verworpen. Ga ik daarmee naar amendement 4, ik zie, ik zie wat jij niet ziet sportpark
Corridor. Zijn er stemverklaringen bij dit amendement? Ja, er is een stemverklaring? Oh,
nee. Dan wordt dit amendement in stemming gebracht. Weer kaartje verwisselen.
Amendement A4, 30 voor en 8 tegen. Tegen waren de VVD, de PVV en dat was het. De
andere partijen zijn voor dus het amendement is aangenomen. Ga ik naar het volgende
amendement, dat is amendement 5. Amendement ik zie, ik zie wat jij niet ziet in
Amstelwijck. Zijn er stemverklaringen bij dit amendement? Nee, dan gaan we het
amendement in stemming brengen. Dank u wel. Amendement A5, 33 voor en vijf tegen.
Tegen waren het CDA en de heer Kwaak van de VVD. Het amendement is aangenomen.
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Ga ik naar het volgende amendement dat is amendement A6 van de ChristenUnie SGP
samen met de VSP. Derde herziening structuurvisie geen 20 meter. Zijn er
stemverklaringen bij dit amendement? Zo niet, gaan we het amendement in stemming
brengen. Ik moet steeds sneller werken met die kaartjes. Amendement A6, 35 stemmen
voor, 3 tegen. Tegen was alleen de fractie van de PVV waarmee het amendement is
aangenomen. Dank u wel. Dan komen we nu tot het in stemming brengen van
agendapunt 12 het vaststellen van de derde herziening van de structuurvisie Dordrecht
2040. Zijn er stemverklaringen bij dit voorstel? Ik zie mevrouw Benschop van
GroenLinks.
Mevrouw Benschop: Ja, dank u wel, voorzitter. Gezien deze hele korte behandeling van
de amendementen die we nu hebben ingediend en de uitkomst ervan zullen we tegen de
structuurvisie stemmen omdat we toch vinden dat er te weinig ruimte wordt geboden
om aanpassingen te doen wanneer nodig.
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Benschop. Zijn er nog andere stemverklaringen?
Mevrouw Stolk: Voorzitter?
De voorzitter: Mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk: Dat geldt ook voor de VSP.
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Stolk.
De heer Oostenrijk: Voorzitter?
De voorzitter: De heer Oostenrijk.
De heer Oostenrijk: Dan toch een vraag richting GroenLinks.
De voorzitter: Dat gaan we nu niet meer doen, mijnheer Oostenrijk, dat had eerder
gekund. Beste mensen, ik ga het voorstel in stemming brengen. U kunt uw stem
uitbrengen. Dank u wel, iedereen heeft gestemd. 27 stemmen voor, 11 tegen. Tegen
waren de fractie van GroenLinks, de fractie Jager, de PVV fractie, de SP en de VSP.
Hiermee is het agendapunt aangenomen. Dank u wel.
13. Beschikbaar stellen krediet tbv Ontwikkeling van het gebied 'scholencluster
Noordendijk'
De voorzitter: Ik ga naar agendapunt 13. Agendapunt 13 is het beschikbaar stellen, en
dat is even een, dat moet ik aangeven, het is een hamerstuk. Het beschikbaar stellen
van het krediet ten behoeve van de ontwikkeling van het gebied scholencluster
Noordendijk. Het is een hamerstuk. Dat kunnen we nu pas toen nadat deze
structuurvisie is vastgesteld. Zijn er mensen die een stemverklaring hebben bij dit
hamerstuk? Zo niet, dan is daarmee het punt vastgesteld. Dank u wel.
18. Motie -vreemd aan de orde van de dag- Omgaan met bezwaren
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De voorzitter: Dan gaan we door naar agendapunt 18 en dat is de motie vreemd aan de
orde van de dag, omgaan met bezwaren.
Mevrouw Koene: Voorzitter?
De voorzitter: Mevrouw Koene.
Mevrouw Koene: Ja, niet dat ik verder, er staat dit was een hamerstuk maar u geeft ook
niet de gelegenheid voor mensen om eventueel tegen te zijn. Toch? Maar stemverklaring
hoeft toch niet te betekenen dat je tegen bent of voor?
De voorzitter: Volgens mij is het een hamerstuk en is dat verder niet de bedoeling met
een hamerstuk maar u heeft, wilt u een stemverklaring afgeven of is deze opmerking nu
voldoende? Dank u wel. Waarvan akte. We gaan naar agendapunt 18 en dat is de motie
vreemd aan de orde van de dag. Motie omgaan met bezwaren. Motie vreemd aan de
orde van de dag ingediend door de fractie van GroenLinks. Ik kijk eerst naar GroenLinks
of er nog behoefte is om de motie kort toe te lichten waarna iedere fractie via de
gebruikelijke spreekvolgorde de gelegenheid krijgt om te reageren. Wie mag ik het
woord geven van GroenLinks? Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger: Dank u wel, voorzitter. Wij leggen de raad deze motie vreemd aan de
orde van de dag aan de dag voor naar aanleiding van de voorgenomen bomenkap
Schaerweide en de moerascypres aan de Sluisweg. Dat is volgens ons ook de enige
reden waarom het echt spoed heeft. Namelijk, dit geef ik nog even weer om de VVD
gerust te stellen van dat het toch echt niet even kon wachten. Er kunnen bomen gekapt
gaan worden, in onze ogen, nu ondanks dat er een bezwaarprocedure loopt en na kap is
er geen ommekeer meer mogelijk. Wij zijn van mening dat de ingebrachte bezwaren
recht doen aan het streven naar constructieve samenwerking met burgers en organisatie
in de samenleving serieuze overweging nodig hebben. Serieuze overweging ook van
ingebrachte bezwaren dat tot beter beleid en betere beslissingen zou kunnen leiden. We
moeten serieus met bezwaren omgaan en het draagvlak voor beleid en de basis voor
toekomstige samenwerking versterken. Ja, en de rest kunt u ook lezen in de motie en ik
ga graag in op vragen die u mogelijk wilt stellen omtrent deze motie.
De voorzitter: Dank u wel. Een reactie in eerste termijn, ik ga de gebruikelijke volgorde
hanteren. De heer Soy?
De heer Soy: Ja, ik heb een vraag aan GroenLinks. Ik begrijp de strekking van de motie
en ik begrijp ook waarom u hem heeft ingediend. We hebben het in de commissie
meegemaakt, uw collega’s het daar verwoord. Het heeft te maken met het
bezwaarschrift van de vereniging, hoe heet die vereniging, ‘…’ over kapvergunning van
wat bomen maar ik heb begrepen dat daar al heel veelvuldig over is gesproken destijds
en dat, als je alle bezwaren afwacht dat dat heel lang kan duren omdat dat in de
toekomst, als je alle bezwaren moet afwachten kan leiden tot opschorting van projecten
of stagnatie in projecten terwijl je eigenlijk van te voren de uitkomst al weet of er is al
eerder een uitspraak over geweest. Dan vind ik de motie wel ver gaan om in alle
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gevallen alle bezwaren af te wachten ook al zijn die bezwaren alleen maar opschortend
of tijdrekkend. Hoe staat u daar in?
De voorzitter: Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger: Ja, voorzitter, ik moet bekennen, u heeft daar een punt. Ik weet ook
niet goed, we weten ook niet goed hoe je dat nou eens goed moet inkaderen of
beperken tot zeker in ieder geval deze bomenkap waar het om gaat want het gaat niet
alleen om bomenkap nu waar een hele grote groep mensen bezwaar tegen maakt. Het
zou ook zomaar kunnen zijn over een boom die ergens op een stoep staat en waar een
persoon zich druk over maakt. Wat ik overigens vind, als daar een gedegen klacht over
is of een gedegen bezwaar tegen is dat dat ook serieus moet worden genomen. Het
maakt het heel lastig maar waar het nu om gaat is dat wij de indruk krijgen dat er zijn
bezwaren tegen de bomen kan op Schaerweide, ook tegen de kap van een boom de
moerascypres aan de Sluisweg en die bezwaren worden niet echt serieus genomen want
er wordt gewoon gezegd ook al is er een klacht, als de klacht, nee, hoe zeg je dat, als
de tijd van de klachtenprocedure is afgelopen en er is verder geen bezwaar, nee, hoe
moet ik het nou zeggen? Als de bezwaarprocedure, de indiening van het bezwaar is
afgelopen en er is, ook al is er nog geen afhandeling van het bezwaar dan heeft het
geen opschortende werking en dan er gewoon worden ingegrepen. Nou, dat is iets waar
wij, maar ook de bewoners die daar zeker bezwaren hebben ingediend zich grote zorgen
om maken. Vandaar deze motie vreemd aan de orde van de dag om te zoeken naar een
mogelijkheid dat de bezwaren die gemaakt worden wel degelijk gehoord worden voordat
er onomkeerbare acties gedaan zijn.
De voorzitter: Als eerste de heer Soy nog in reactie op maar ik zie ook dat er een
reacties vanuit het CDA. Gaat uw gang eerst.
De heer Soy: Ik begrijp de insteek van GroenLinks alleen we moeten bewaken dat we
iets in het leven roepen wat in zijn algemeenheid een beperkende rol kan spelen bij
andere projecten. Ik begrijp uw punt, ik heb dat ook in de commissie aan de wethouder
gevraagd en ik deel niet de mening dat de bezwaren van deze stichting niet serieus zijn
genomen, daar is veelvuldig over gesproken en eerdere bezwaren die zijn volgens mij
ook ongegrond verklaard maar dan gaan we weer op een situatie, op een casus richten,
dat zouden we juist niet gaan doen vandaag maar ik wil er wel voor waken dat die ene
casus er niet voor zorgt dat we een motie aannemen waarmee we in de toekomst allerlei
projecten kunnen stilleggen middels deze motie. Daar moeten we wel voor waken, daar
moeten we goed bij stil staan alvorens we deze motie aannemen. Wellicht kan de
wethouder daar nog zijn licht op werpen wat voor consequenties dit kan hebben als we
de motie aannemen maar mijns inziens gaat ‘ie wel ver.
De voorzitter: Dank u wel, de heer Soy. Mevrouw Weerts wil erop reageren.
Mevrouw Weerts: Dank u wel, voorzitter. Ik vraag me af, zijn tijdens deze
bezwaarschriften ook voorzieningen aangevraagd bij de rechter, want daar hoor ik
helemaal niks van en zo’n voorziening is juist belangrijk omdat de rechter dan eerst een
oordeel geeft in hoeverre dat er kans van slagen is of dat wel of niet vergund gaat
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worden en dan heb je in ieder geval een opschorting van de termijn maar met een
bepaalde reden omgeven en ik hoor daar niks van.
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Weert. Ik weet niet of mevrouw Kruger daarop kan
antwoorden of we daar even zo voor wachten op een reactie van de wethouder.
De heer Soy: Voorzitter, misschien even, we zouden het niet over de casus hebben maar
over de motie en in zijn algemeenheid.
Mevrouw Kruger: Dank, dat is wat ik ook wilde zeggen.
De voorzitter: Oké. Dank u wel.
Mevrouw Kruger: Ik kan er heel kort op reageren dat het zeker bekend is dat er
mogelijkheden zijn om het onder de rechter te leggen en dat dat dan tot die tijd een
opschortende werking zou kunnen hebben maar dat is ook niet iedereen ingegeven om
op die manier aan het werk te gaan en ik kan nog meer zaken voorleggen waar
stichtingen zelfs nu in bezwaar zijn gemaakt en waar volgens hen ook aangegeven wordt
dat het een juridische scherpslijperij lijkt te zijn om het toch maar door te laten gaan
wat men van plan is, de bomen te kappen.
De voorzitter: Dank u wel. Heeft u daarmee ook de woordvoering gehad, mijnheer Soy?
De heer Soy: Ja, wat ik zeg, wij willen graag even de reactie van de wethouder
afwachten op dit punt.
De voorzitter: Dan ga ik naar de VVD. Wie mag ik het woord geven? De heer Merx.
De heer Merx: Dank u wel, voorzitter. Ja, uiteraard zijn we ook zeer geïnteresseerd in de
reactie van de wethouder maar tot die tijd hebben wij onze mind wel opgemaakt en dat
is namelijk dat we deze motie niet zullen steunen. En waarom niet? Omdat wij het veel
belangrijker vinden dat er voorafgaande aan het proces tot besluitvorming goed
overlegd wordt en dat alle belangen goed tegen elkaar worden afgewogen. Dan kom je
uiteindelijk tot een keuze en dat is dan een besluit. Tegen dat besluit is bezwaar
mogelijk, mevrouw Weerts geeft het al aan, als je bang bent dat er onomkeerbare
besluiten worden genomen, bomen worden gekapt of wat dan ook en je vindt dat jouw
belang niet voldoende is afgewogen dan kun je er naar een voorzieningenrechter om een
voorlopige voorziening aan te vragen en te voorkomen dat een boom of iets anders, of
een huis, of een schutting, of wat dan ook met die vergunning gaat gebeuren. Gekapt,
gebouwd of wat dan ook. Dus dat lijkt mij de koninklijke weg. Ik zie ook niet, gelet op
de strekking van deze motie betekent dat, in onze visie, dat alle besluiten die genomen
worden tot in de eeuwigheid blijven wachten tot alle bezwaren die er mogelijk zouden
kunnen zijn gewikt en gewogen zijn. Ik vind het veel belangrijker dat dat voorafgaand
op het proces is en uiteindelijk, als je een besluit neemt, zijn er mensen voor en er zijn
mensen tegen en dat zul je altijd zo houden. Dat was het, voorzitter.
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Merx. Ik ga naar het CDA, mevrouw Weerts.
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Mevrouw Weerts: Dank u wel, voorzitter. Zoals ik zojuist aangaf, naast het bezwaar kan
een verzoek voorlopige voorzieningen worden ingediend, dat is gewoon de koninklijke
weg om een besluit te krijgen, ook alvast een tijdelijke schorsing van de uitwerking van
dat besluit. Alleen al de indiening van zo’n verzoek dat schort al de uitvoering van
besluiten op en het bestuursorgaan wacht dan op de uitspraak van de rechter in ieder
geval af alvorens wel of niet verder te gaan met eventuele actie. Daarna is het de
uitspraak van de rechter die bepaalt of die schorsing wordt toegekend en voor welke
duur. Van de andere kant heb je dan wel meteen duidelijkheid waar je al staat dus de
eerste toets wat die rechter dan verricht. De procedureregels zijn bindend en het staat
ons niet vrij om hiervan zomaar af te wijken. Dat zou voor rechtsonzekerheid en
rechtsongelijkheid kunnen zorgen maar ook een precedentwerking zou daar
mogelijkerwijs van uit kunnen gaan en dat is met ze allen niet wat we willen, denk ik,
want als we hiermee gaan beginnen gaan alle andere bezwaren ook zo volgen en dan is
het hek van de dam, dat moeten we niet willen. Ons rechtsstelsel biedt voldoende
rechtsbescherming aan eenieder en biedt waarborging tegen een eenzijdig
overheidsingrijpen, daar hou ik me echt aan vast, ook als CDA helemaal, en om
onomkeerbare gevolgen te voorkomen is zo’n voorzieningenverzoek wellicht mogelijk en
anders houden we ons gewoon de procedure zoals die loopt we moeten vertrouwen in de
rechtsstaat dus hoe sympathiek ook en goed bedoeld de motie van GroenLinks, we gaan
het niet als CDA fractie ondersteunen.
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Weerts. Woordvoerder van D66, mevrouw
Castelijn.
Mevrouw Castelijn: Ja, voorzitter, dank u wel. Hoewel wij begrijpen waar GroenLinks
met deze motie naartoe wil en we in die zin ook wel achter de strekking staan waar het
gaat om het voorkomen van onomkeerbare besluiten en daar juist als gemeente
zorgvuldig mee omgaan. Ondanks het feit dat er zo iets als een voorlopige voorziening
bestaat maar dat is niet voor iedereen even makkelijk, zowel in financiële zin als in
inhoudelijke zin, om die stap te nemen zijn we het op dit moment toch niet eens en
zullen we niet instemmen met deze motie en dat heeft vooral zijn grond in dat hij veel te
algemeen is geformuleerd waarmee je dus inderdaad ook het gevaar krijgt op een veel
te algemene toepassing en vertraging daar waar je hem niet wil en dat heeft gewoon te
maken met formuleringen die gaan over in geval van dergelijke daar zit gewoon veel te
veel ruimte in en in die zin is hij onvoldoende specifiek en onvoldoende doordacht en
zouden we voorstellen van dat als GroenLinks deze weg verder wil verkennen dat hij
teruggaat naar de commissie om hem inhoudelijk verder te bespreken.
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Castelijn. Is er nog vanuit GroenLinks behoefte om
nader te reageren in deze eerste ronde, na het indienen? Nee? Dan ga ik naar de
volgende fractie en dat is de ChristenUnie SGP. Wie mag ik het woord geven? Gaat uw
gang.
De heer Looze: Ja, voorzitter, dank u wel. Naast de oplossingen die al genoemd zijn
hebben wij ook in de APV vastgelegd dat de gemeente in ieder geval zes weken de
bezwaar termijn moeten wachten tot dat er een vergunning verleend wordt dus dat is al
in die zin extra zekerheid vanuit de APV. Rechtszekerheid geldt niet alleen voor de
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mensen die opkomen voor de boom, dat is natuurlijk heel mooi, dat steunen wij ook
maar ook voor partijen die onze stad verder willen ontwikkelen en verder willen bouwen
aan onze stad en daar ook risico’s voor nemen, financieel, en die willen we niet nog
meer vertragen en opzadelen met vertragende processen en risico’s zodat zaken echt
nog langer kunnen duren. In Nederland is het al soms heel lastig om iets voor elkaar te
krijgen. Al blijft het voor ons als fractie wel belangrijk dat er geen boom te veel gekapt
wordt.
Mevrouw Kruger: Voorzitter.
De voorzitter: Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger: Ja, even een vraag aan mijnheer De Looze. Bent u bereid ook om in
een commissie eens te zoeken, of buiten een commissie, om te zoeken naar
mogelijkheden hoe we toch kunnen voorkomen dat er ongewenste bomenkap
plaatsvindt? Want u kunt wel zeggen van ja, dat wordt, mensen kunnen bezwaar
aantekenen maar je moet echt wel de krantjes pellen om te zien of er een vergunning is
verleend waarop dan bezwaar is, waarop je dan bezwaar kan maken. Mensen horen het
niet zomaar, je moet het echt ontdekken en dat maakt het zo problematisch.
De voorzitter: De heer De Looze.
De heer De Looze: Voorzitter, daar staan we zeker voor open.
De voorzitter: Dank u wel. Dan ga ik naar de woordvoering van de PVV, mijnheer Van
Leeuwen.
De heer Van Leeuwen: Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, het gaat ook voor ons niet
specifiek om het kappen van bomen maar wel om het algemene principe, democratische
principe dat een overheid luistert naar de bevolking en ook de bevolking een zekere
mate van tijd geeft om bezwaren in te dienen en daar ook naar luistert of in ieder geval
daar rekening mee kan houden en zeker als het gaat om onomkeerbare besluiten dus
we zijn op zich wel benieuwd naar de reactie van het college maar we zijn nu
voornemens om deze motie te steunen. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Van Leeuwen. Dan gaan we naar de SP, mevrouw
De Feo-Dudok.
Mevrouw De Feo-Dudok: Ja, dank u wel, voorzitter. Wij zullen deze motie ook zeker
steunen en we willen het net als de PVV ook wel wat breder trekken. We leven in een
democratie en bezwaren die mensen hebben moeten altijd goed afgewogen worden wat
ons betreft ook al kan het soms wat vertragend werken en wij vinden ook het voorstel
van mevrouw Castelijn ook goed om dit onderwerp nog eens in een commissie naar
voren te laten komen.
De voorzitter: Dank u wel. De VSP, wie mag ik het woord? Mevrouw Stolk.
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Mevrouw Stolk: Voorzitter, wij sluiten ons geheel aan bij de woordvoering van de heer
Merx.
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Stolk. Ga ik naar de PvdA, wie mag ik het woord
geven? De heer Van Verk.
De heer Van Verk: Dank u, voorzitter. Wij zullen de motie niet steunen vanwege zijn
algemene strekking die inderdaad zal leiden, zoals de heer Soy al aangaf, tot stagnatie
op verschillende projecten en terreinen en het zal ook leiden tot een uitdijende
bureaucratie. Daarbij komt dat de rechtsgang zoals mevrouw Weerts schetste voldoende
zekerheid biedt aan alle burgers om hun recht te halen.
Mevrouw Kruger: Voorzitter.
De voorzitter: Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger: Ja, mijnheer Van Verk, bent u het dan toch niet met mij, misschien
toch wel een beetje met mij eens dat het ook al zijn de mogelijkheden daar dat niet
iedereen ze op tijd kan vinden of op tijd op de hoogte is in staat is om dergelijke
mogelijkheden te benutten en dat we daar misschien met elkaar naar moeten zoeken
hoe we dat kunnen verbeteren?
De voorzitter: De heer Van Verk.
De heer Van Verk: Het zal ongetwijfeld zo zijn dat er een aantal mensen zijn die dat
misschien niet kunnen maar die mensen kunnen zich laten voorzien van een advocaat
die dikwijls procedures uitstekend weten en we moeten voorkomen dat we niet in een
landschap komen waarin procedure op procedure wordt gestapeld door met name ook
mensen die uitstekend weten hoe die dingen lopen dus wij zijn daar geen voorstander
van, de rechtsgang is duidelijk en helder en die moeten we gewoon volgen.
De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Van Verk. Gewoon Dordt, mevrouw Koene.
Mevrouw Koene: Ja, voorzitter, dank. Wij zullen ook de motie niet steunen en dat is voor
een groot deel vanuit de redenering van de heer Van Verk. Wel wil ik graag opmerken
van uit dus in algemeenheid dat er toch keer op keer blijkt dat de communicatie met de
inwoners of in ieder geval de omwonenden slecht is en ja, er wordt gepubliceerd in het
gemeentenieuws maar dat is pdf, je kan daar geeneens fatsoenlijk op googelen. Er staat
bij de gemeente staat er niet iets waar je gewoon een overzicht krijgt van de dingen die
aangevraagd zijn en buiten dat, op het moment dat er een aanvraag is gaat het om het
verwijderen van houtopstanden waarbij ik me kan voorstellen dat we daar nou eindelijk,
daar heb ik wel eens aandacht voor gevraagd, dat we daar nou ook eens een keer een
manier voor vinden zodat het ook voor de mensen die wat minder met de taal zijn
duidelijk is wat er gevraagd wordt en waar er op besloten moet worden.
De heer Merx: Voorzitter.
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Koene. Een reactie van de heer Merx.
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De heer Merx: Ja, dank u wel, voorzitter. Via mevrouw Koene, want die begon daar nou
ook over, een vraag ook aan de fractie van GroenLinks. Kent u de app over uw buurt?
Dat is namelijk een app waar je gewoon meldingen krijgt van bouwaanvragen, het vellen
van houtopstanden en andere dingen waarvoor een vergunning nodig is krijg je gewoon
meldingen van als je hem zo instelt wat er in jouw wijkje, buurtje, stad, regio gaat
gebeuren. Een heel handige app, hoef je geen pdf’jes door te scannen en ik kan hem
iedereen aanraden.
Mevrouw Kruger: Voorzitter.
De voorzitter: Dank u wel, de heer Merx. Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger: Wat een prachtig advies, mijnheer Merx. Ik kende hem niet, ik denk
dat velen van ons hem niet kennen, in ieder geval. Ik kijk zo rond, zie ik toch wel
verbaasde gezichten en misschien moeten we daar juist publiciteit dan voor maken. Dat
was een van de dingen die ik bedoelde om te kijken hoe we daar in het vervolg mee om
kunnen gaan. Dank.
De heer Soy: Voorzitter.
De voorzitter: De heer Soy.
De heer Soy: Volgens mij is daar juist wel communicatie op uitgevoerd en de gemeente
Dordrecht die heeft zich aangemeld op dit app op verzoek van Beter voor Dordt. We
hebben dat eerder ook ja, ja, mijnheer Merx, goed dat u daar reclame voor maakt maar
die app die kende ik wel en die hebben we toen onder de aandacht gebracht bij het
college en zodoende is de gemeente daarop aangesloten en het werkt prima.
Mevrouw Kruger: Voorzitter.
De voorzitter: Dank u wel, de heer Soy. Mevrouw Kruger.
Mevrouw Kruger: Fantastisch dat Beter voor Dordt dit geregeld heeft. Het zou fijn zijn
geweest als daar misschien wat meer communicatie over was geweest en dat moeten
we denk ik ons allemaal aantrekken om dat soort zaken heel goed onder het voetlicht te
brengen. Gelijk een stukje publiciteit voor de partij lijkt me, toch?
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Kruger. Mevrouw Weerts wilde nog reageren en
daarna wilde ik naar mevrouw Jager.
Mevrouw Weerts: Voorzitter, dank u wel. Nog een kleinigheid. Als je al bezwaar maakt
dan heb je het besluit en in dat besluit staat niet alleen dat je zes weken hebt om
bezwaar te maken maar staat ook die voorziening heel duidelijk genoemd om dat te
kunnen schorsen. Dus over communicatie gesproken, los van die app ook een
ouderwetse brief werkt nog het besluit.
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Weerts. Ik ga naar mevrouw Jager.
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Mevrouw Jager: Dank u wel, voorzitter. Nou, ik kende de app wel, ik heb hem al een
paar jaar op de computer zitten en ik word bijna dagelijks geïnformeerd over de
omgevingsvergunningen en dan moet je wel doorklikken wil je zien waar het over gaat,
onder andere houtopstanden. Maar buiten dat, ik zal ook de motie niet steunen omdat ik
het geheel eens ben met Van Verk in deze.
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Jager. Een reactie vanuit het college. Ga ik de
wethouder het woord geven. De heer Sleeking.
De heer Sleeking: Ja, voorzitter, dank u wel. Volgens mij zijn er veel wijze woorden
gesproken die ook een onderbouwing geven om deze motie te ontraden. Ik vind zelf dat
wij in Dordrecht op buitengewoon een zorgvuldige manier omgaan met dit soort
procedures waarbij wettelijke termijnen ook serieus worden genomen. Er is al verwezen
naar de APV of naar de Wabo waar ook de termijnen zijn vastgelegd en waar pas
gebruik gemaakt kan worden van een vergunning na een termijn van zes weken. In de
praktijk zien we natuurlijk wel dat bezwaarmakers soms ook wel echt gebruikmaken,
maximaal gebruik maken van alle beschikbare termijnen en dan soms ook wel echt tot
de laatste dag wachten om een bezwaar of een zienswijze in te dienen. Goed, dat recht
heeft men maar het leidt er natuurlijk in de praktijk ook wel toe dat hier en daar
onnodige stagnatie optreedt. We hebben ook met deze betrokken mensen uitvoerige
gesprekken gehad en ook overlegd wat de argumenten waren, gekeken naar de
kwaliteit, nog een schouwronde georganiseerd om te kijken wat er nog uiteindelijk
behouden zou kunnen worden en wat uiteindelijk niet. En dan toch pleit ik er ook voor
om die discretionaire bevoegdheid die het college heeft om uiteindelijk niet die laatste
termijn af te wachten maar aan te geven oké, wij zijn voornemens te gaan kappen. De
bezwaarmaker heeft dan gelegenheid die voorlopige voorziening aan te vragen, is in dit
geval ook gebeurd. Daarmee wordt het besluit geschorst tot de uitspraak van de rechter
er is en zullen wij de uitspraak van de rechter afwachten en direct na de uitspraak van
de rechter overgaan tot kap indien wij daarmee in het gelijk worden gesteld. Soms moet
dat ook gewoon omdat er ook risico’s verbonden zijn. Als geconstateerd wordt dat een
boom een gevaar is voor de omgeving dan moet je ook meteen handelen. Dus om dit
soort generieke uitspraken te doen en de termijnen op deze manier in feite nog verder
terug te dringen die zou ik om die reden alleen al afwijzen. In meer dan 90% van de
gevallen wordt ook bij de ingediende bezwaarschriften toegezegd dat van de vergunning
pas gebruik wordt gemaakt als er beslist is op het bezwaarschrift dus in zijn
algemeenheid denk ik dat wij daar ook heel zorgvuldig mee omgaan. Alle procedures
zijn echt met voldoende wettelijke waarborgen omkleed. Bevatten ook voldoende
waarborg om tot kwalitatieve besluitvorming te komen. In de praktijk is het ook de
gemeente die veelal toe zegt dat wij de vergunning pas gaan uitvoeren als er op het
bezwaar is beslist en dan inderdaad is het in incidentele gevallen noodzakelijk om in het
belang van veiligheid maar soms ook omdat enige urgentie en verdere vertraging te
voorkomen wordt daar gebruik van gemaakt. U heeft twee situaties genoemd waarbij ik
in de commissie al heb toegezegd dat wij bij de Sluisweg waarbij het gaat om een
monumentale boom, de moerascypres die op de monumentenlijst staat, de procedure
tot het einde toe zullen doorlopen. Alleen al vanwege het bijzondere karakter van deze
boom, dat was bij het andere project aan de Vlij niet aan de orde. Ik hoop dat dat
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bericht u ook bereikt heeft want datzelfde heb ik in de commissie ook naar voren
gebracht. Dus ja, voorzitter, een ten aanzien van de communicatie is al een heleboel
gemeld. Ik denk dat het een goeie suggestie is om aan die app nog eens wat meer
belang of nog wat meer bekendheid te geven want hoe meer mensen daar kennis van
kunnen nemen, hoe beter maar in zijn algemeenheid denk ik dat mensen echt wel alert
zijn op alle publicaties in het gemeentenieuws, digitaal dan wel op papier en zijn ook
heel veel mensen altijd bereid om zo’n procedure in te zetten.
De voorzitter: Dank u wel, voorzitter. Dank, voorzitter? Dank u wel, wethouder.
Mevrouw Kruger, een reactie op de wethouder?
Mevrouw Kruger: Ja, dank u wel, mijnheer Sleeking. Ja, u verwoordt precies wat ik ook
in papieren hier heb staan hoe er gereageerd is op de bezwaarprocedures en dergelijke.
Het neemt niet weg dat er toch bijvoorbeeld gerenommeerde stichtingen zijn die een
bezwaar indienen en dan wordt er gevraagd om kunt u passages uit uw statuten
overleggen waaruit volgt op welke wijze het bestuur zich naar buiten toe in rechten
vertegenwoordigd om duidelijk te hebben dat degene die bezwaar maakt wel degelijk
iemand is die bezwaar maakt. Ja, het kan allemaal zo zijn maar ik bedoel als dingen
bekend zijn dan lijkt mij dat allemaal overbodig en dan komen we in de situatie te zitten
waar de heer Van Verk ook al op wees dat we tot in het einde toe allerlei procedures
gaan toepassen terwijl het eigenlijk om een ding gaat ten aanzien van bomen om die
dan te behouden of goed te onderzoeken of die behouden kunnen blijven. Verder, ik ben
al blij dat dit onderwerp toch in ieder geval besproken is, de aandacht krijgt die het
hoort te krijgen. Dank voor het advies over de app en ik denk dat het zeker goed is om
dit nog een keer, zoals Castelijn heeft geadviseerd, om het nog in een commissie te
bespreken van hoe kunnen we nou zeker ten aanzien van die bomenkap daar eens wat
meer structuur in krijgen, duidelijkheid in krijgen en dat in ieder de bewoners meer het
idee krijgen, en dan heb ik het niet alleen over deze groepen, ook individuele bewoners
het gevoel krijgen zich meer serieus genomen te voelen.
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Kruger. Mag ik daaruit concluderen dat u de motie
terugtrekt en net als de vorige motie naar de commissie terug verwijst voor bespreking?
Mevrouw Kruger: Die conclusie kunt u trekken, ja.
De voorzitter: Dank u wel.
De heer Sleeking: Voorzitter, mag ik daar dan nog een ding aan toevoegen?
De voorzitter: Gaat uw gang.
De heer Sleeking: Want misschien is het wel goed om ook u nog eens te laten
informeren door het JKC om even die, de hele wettelijke termijnen en kaders nog eens
even goed op papier te hebben met een A4’tje en dan kunt u ook zien op welke manier
er wordt gehandeld en dat dat in mijn ogen echt op een buitengewoon zorgvuldige
manier is. En het tweede punt dat u aangeeft betreft eigenlijk vooral de communicatie.
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De voorzitter: Dank u wel, lijkt mij een goede suggestie en ik denk dat dat ook
meegenomen wordt naar de commissie. Hiermee hebben wij agendapunt 18, de motie
vreemd aan de orde van de dag eigenlijk besproken en wordt ‘ie niet in stemming
gebracht. Dan is het nu bijna zes uur en dan moet ik uw raad vragen, we hebben nog
een agendapunt een motie vreemd aan de orde van de dag, mevrouw Jager?
Mevrouw Jager: Sluit deze motie aan op een onderwerp dat we behandeld hebben en
waar we over gestemd hebben? Volgens mij niet. Dan kunnen we hem toch niet
behandelen? Amendementen kan je van tevoren behandelen maar moties behandel je
pas als een onderwerp behandeld is.
De voorzitter: Maar mevrouw, dat is wat ik bij de vorige motie ook aangaf, de
GroenLinks fractie kan die motie als conceptmotie weer inbrengen in de
commissievergadering waarbij de commissie kan besluiten om hem dan alsnog te
bespreken.
Mevrouw Jager: Maar kunnen we dat dan niet simpelweg vaststellen dat we hem
terugsturen naar de commissie, moeten we dan weer de hele verhandeling door?
De voorzitter: De motie, de conclusie is dat de motie nu is teruggetrokken dus geen deel
meer uitmaakt van dit overleg, van deze vergadering en de GroenLinks fractie gaat deze
motie als concept motie indienen bij de commissie waarna de commissie kan besluiten
of ze hem willen bespreken.
Mevrouw Jager: Nee, ik heb het over de volgende motie die nog op de agenda staat.
De voorzitter: Volgens mij wat betreft de volgende motie wil ik in eerste instantie nu
even inventariseren wat we als raad gaan doen. Gezien het reglement, zover ik weet, en
daar kan mevrouw Wepster me in aanvulling als dat nodig is, kunnen we doorgaan tot
half zeven als we er met elkaar vanuit gaan dat de vergadering dan is afgerond maar
het is nu wel bijna zes uur en zegt u van dat willen wij niet dan wordt de vergadering nu
geschorst en dan hervatten we de vergadering om acht uur. De heer Merx.
De heer Merx: Ja, voorzitter, even een ordevoorstel. Wij vinden dit een interessante
motie waar we niet mee zeggen dat we daar meteen mee zullen instemmen maar we
hebben daar wel gedachten bij en die gedachten die gaan verder dan een half uur en
misschien zou het ook onrecht doen aan de motie en aan de strekking en aan de ideeën
die daarachter zitten als we dit vanavond nog even snel doen. Dus mijn voorstel zou zijn
aan de indieners van de motie om deze mee te nemen naar een commissiebehandeling
om daar eens met elkaar goed over de problematiek die daar achter zit van gedachten
wisselen en dan kijken of dat deze motie moet zijn of dat die aangepast wordt of wat
dan ook omdat ik, en ik denk dat we allemaal wel een beetje erin zitten met de
geschiedenis in ons achterhoofd en ook nog verse geschiedenis, dat we misschien
allemaal zoiets hebben van hier moeten we even met elkaar wat beter over spreken in
plaats van dat we murw zijn na vier uur vergaderen hier. Maar dat is maar mijn
suggestie.
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Mevrouw Kruger: Voorzitter.
De voorzitter: De indieners van de motie, mevrouw Castelijn en mevrouw Kruger. Wie
mag ik eerst?
Mevrouw Kruger: Mogen wij een minuutje even voor overleg?
De voorzitter: Een minuutje.
Mevrouw Castelijn: Ik wilde eigenlijk eerst een vraag stellen want ik ben op zich wel
benieuwd waarom de heer Merx daar nu anders over denkt dan op het moment dat we
het bij de agendabepaling vaststelden dat we hem vandaag wel gingen behandelen?
De heer Merx: Nou ja, toen dacht ik er eerlijk gezegd zo ook al over alleen toen had ik
nog de euvele hoop dat we wat sneller door de voorgaande punten heen zouden zijn en
we wat minder gaar aan zo’n belangrijk punt beginnen.
De voorzitter: Een minuut voor de indieners van de motie? Ik schors de vergadering
voor een minuut en dan bepalen we ook of we vanavond verder gaan of niet.
Schorsing
De voorzitter: Ja. Wilt u allen weer gaan plaatsnemen? Ik heropen deze vergadering.
Mag ik GroenLinks of mevrouw Castelijn van D66? Gaat uw gang, mevrouw Castelijn.
Mevrouw Castelijn: Ja, voorzitter, dank u wel. Na heel kort beraad zijn we het inderdaad
met de heer Merx eens, we dienen hem niet voor niks in, dat we de motie belangrijk
genoeg vinden om hem terdege te bespreken. Het zou jammer zijn als, omdat de
energie en nu uit is, dat ‘ie er doorheen geragd wordt zeg ik dan maar even
onparlementair dus wat ons betreft, we kunnen ermee leven als deze ter bespreking en
wellicht naar auditcommissie en niet zozeer naar de commissie sociaal mits we met
elkaar op dit moment ook afspreken dat ‘ie daar ook geagendeerd wordt en niet dat hij
bij de agenderingsvoorstellen nog eens een keer wordt afgevoerd.
De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Castelijn. Dan constateer ik dat de motie nu wordt
ingetrokken en wordt terugverwezen als concept motie naar de commissie.
Mevrouw Castelijn: Nou ja, met de toezegging waar ik net om vroeg.
De voorzitter: Dat is duidelijk. Is iedereen daarmee akkoord? De heer Merx.
De heer Merx: ‘…’ onze steun hebben jullie voor agendering.
De voorzitter: Zijn er nog verdere reacties, steun? Ja. Dan zijn we aan het eind
gekomen van deze raadsvergadering en hebben we hem toch vanmiddag kunnen
afhandelen, de agenda. Dan hoorde ik net dat ook de heer Kolff vergeten is aan te
geven dat we een jarige in ons midden hebben, dat de heer Kwaak vandaag jarig is en
ik hem van harte wil feliciteren.
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De heer Kwaak: Dank u, voorzitter.
De voorzitter: Oké, dan sluit ik hierbij de vergadering en dan herinner ik de
fractievoorzitters of de presidiumleden eraan dat we vanavond om acht uur een
presidiumvergadering hebben. Dank u wel. Eet smakelijk.
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