VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE FYSIEKE
LEEFOMGEVING DORDRECHT D.D. 17 SEPTEMBER 2019
Vergaderkamer 3
Voorzitter: Mevr. Jager
Commissiegriffier: dhr. Den Boer
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Aanwezig:
Dhr. Bosuguy (D66)
Dhr. Chapel (CDA)
Mevr. De Feo (SP)
Mevr. Jager (Fractie Jager)
Dhr. Jansen (PvdA)
Mevr. Klein-Hendriks (ChristenUnie-SGP)
Dhr. Kleinpaste (Gewoon Dordt)
Dhr. Kuhlmann (VVD)
Dhr. Noldus (VVD)
Dhr. Oostenrijk (CDA)
Dhr. Soy (Beter Voor Dordt)
Mevr. Stolk (VSP)
Dhr. Tabak (D66)
Dhr. Timmer (GroenLinks)
Dhr. Van den Assem (PVV)
Dhr. Van den Meer (GroenLinks)
Portefeuillehouders: wethouder P. Sleeking, wethouder M. Stam
1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda
De voorzitter: Welkom allemaal. Ik stel voor dat we beginnen met een rondje, in
verband met de notulen. Dan wou ik hier links beginnen, als de wethouder tijd heeft.
Voorstelrondje.
De heer Stam: Marco Stam, wethouder
De heer Sleeking: Piet Sleeking, wethouder.
De heer Chapel: Frank Chapel, CDA.
De heer Oostenrijk: Theo Oostenrijk, CDA.
De heer Van der Meer: Frans van der Meer, GroenLinks.
De heer Timmer: David Timmer, GroenLinks.
De heer Noldus: Robin Noldus, VVD.
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De heer Kuhlmann: Alexander Kuhlmann, VVD.

De heer Van den Assem: Martijn van den Assem, PVV.
De heer Stolk: Leo Stolk, VSP.
Mevrouw Klein-Hendriks: Ingrid Klein-Hendriks, CU/SGP.
Mevrouw De Feo: Renate de Feo, SP.
De heer Tabak: Dirk-Jan Tabak, D66.
De heer Bosuauv: Osman Bosuguy, D66.
De heer Sov: Osman Soy, Beter voor Dordt.
De heer Kleinpaste: Gert-Jan Kleinpaste, Gewoon Dordt.
De heer Jansen: Alexander Jansen, PvdA.
De heer Den Boer: Mark den Boer, griffier.
De voorzitter: En ik ben Ineke Jager, uw voorzitter vanavond. Ik zou aan iedereen willen
vragen of die zijn bordje zo schuin wilt zetten, de meeste namen weet ik wel, maar het
is alweer een poosje geleden, nog voor de vakantie, dat ik heb voorgezeten. Dus het is
wel handig, als geheugensteuntje. Dank u wel. Dan beginnen we met het vaststellen van
de agenda. Ik heb begrepen dat de VVD, Beter voor Dordt en het CDA een
agendavoorstel willen doen. Wie van deze fracties mag ik het woord geven? Meneer
Noldus.
De heer Noldus: Ja, voorzitter, dank u wel. Wij willen inderdaad een agendavoorstel
doen, dat heeft de commissie als het goed is vanmiddag ook per mail ontvangen. We
hebben naar aanleiding van bespreekpunten 5 en 6, over de parkrand en de bouwroute
voor parkzicht, hebben wij vorige week aanvullende vragen gesteld. En we willen
eigenlijk de bespreking van dit stuk afwachten totdat de vragen beantwoord zijn. De
vragen zijn vanmiddag ook als het goed is rondgestuurd naar de gehele commissie en
zijn mede opgesteld naar een of andere brief die is binnengekomen bij onze raad van
het bewonerscomité.
De voorzitter: Dank u wel. Zijn er nog meer die daar iets over willen zeggen? Meneer
Kleinpaste.
De heer Kleinpaste: Voorzitter, ik wil het in ieder geval wel ondersteunen. Het lijkt me
heel nuttig om die brief erbij te betrekken. Het lijkt me ook heel nuttig om het iets
integraal te bespreken dan alleen maar dat parklint. Dus wat mij betreft koppelen we
het dan ook aan een aantal andere ontsluitingen.
Mevrouw Klein-Hendriks: Voorzitter?
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De voorzitter: Mevrouw Klein-Hendriks.
Mevrouw Klein-Hendriks: Ja, CU/SGP is in de fractie ook wel aangegeven van: aan de
ene kant heeft het misschien voordelen en we kunnen het oplossen met andere dingen
aan de andere kant wordt het dan misschien nooit een besluit genomen. Het duurt al
enige tijd, er is ook uitgebreid al gediscussieerd en we moeten er ook een keer een punt
achter zetten. Dus dat is even wat vanuit de CU/SGP hierover wordt opgemerkt.
De voorzitter: Zijn er mensen die dat steunen? Ik vrees dat u alleen staat op dit
moment. Meneer Soy.
De heer Sov: Zoals u ook in de mail heeft kunnen lezen ondersteunen wij het verzoek
van de VVD om het iets later te bespreken. Waarbij voor ons zorgvuldigheid voorop
staat en de volledigheid van informatie. En wat betreft de continuïteit in dit dossier
vertrouw ik erop dat we dit ook op korte termijn kunnen bespreken, zodat het niet al te
lang op zich hoeft te laten wachten.
De voorzitter: Dan stellen we voor dat punt 5 en 6 nu van de agenda afhalen. En bij
agendapunt 5 de vervolgprocedure te bespreken. Dat is misschien niet nodig nu? We
moeten er toch mee verder, of niet? Als de antwoorden er zijn, nou, dat is dan de
vervolgprocedure. Dan gaat het terug totdat we de antwoorden hebben. Ja? Oké, prima.
De mededelingen. Er zijn vooraf geen mededelingen aangemeld. Zijn er nog
mededelingen? Meneer Tabak.
De heer Tabak: Ik ben straks, als ik weg ben, even naar bestuur en middelen.
De voorzitter: Genoteerd. Verder nog mededelingen? Nee.
2. Vaststellen besluitenlijst adviescommissie 10 september 2019
De voorzitter: Dan gaan we door naar het vaststellen van de besluitenlijst van de
commissie van 10 september. Beter voor Dordt wilt de besluitenlijst aanvullen bij het
punt over parkeren in Oudelandse Hoek. De griffier heeft de tekstsuggestie vanmiddag
naar de commissie gemaild. Kan de commissie zich hier in vinden en instemmen met de
besluitenlijst van 10 september 2019, inclusief de aanvulling van Beter voor Dordt? Ik
zie niemand nee roepen.
De heer Kleinpaste: Ik heb die aanvulling nog niet gelezen, zal ik u bekennen.
De heer Sov: We kunnen hem even oplezen.
De voorzitter: Kan de griffier het even voorlezen?
De heer Den Boer: Prima. Beter voor Dordt stelt de volgende aanvulling voor bij
agendapunt 7 over parkeerproblemen oudelandse hoek. Beter voor Dordt vraagt
expliciet aan de wethouder of er al onderzoek is gedaan naar mogelijke parkeerplaatsen
voor busjes. Dit omdat zij een oplossing wilt voor alle bewoners en het niet een kwestie
is van busjes wegpesten. Daarbij speelt ook veiligheid een belangrijke rol, nu kinderen
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achter de busjes vandaan komen en niet zichtbaar zijn voor het overige verkeer.
Wethouder Van der Linden geeft aan dat hij de achterstand en informatieverstrekking
richting de commissie zal inlopen binnen een termijn van drie weken. Dat is de
voorgestelde aanvulling van Beter voor Dordt.
De heer Kleinpaste: Voorzitter, ik kan daar op zich wel mee leven. Alleen herinner ik mij
niet dat we het over de veiligheid van kinderen hebben gehad.
De voorzitter: Meneer Kuhlmann.
De heer Kuhlmann: Dank u, voorzitter. Voor wat betreft deze toezegging dat de
wethouder daar dan binnen die termijn op terugkomt. Dan zou ik het graag willen
koppelen, en dan kijk ik ook naar de griffier voor de nog openstaande toezegging van
dezelfde wethouder voor wat betreft onderzoek naar de mogelijkheden om de overlast
van busjes aan te pakken in de Dordtse wijken. Die toezegging was toentertijd
aanleiding voor onze motie daarover in te trekken. Nu dit op deze manier wordt
opgenomen lijkt het me goed om met een zelfde spoed ook dat bij elkaar te nemen. Dat
zijn onderwerpen die zeer dicht bij elkaar liggen, wellicht zelfs het zelfde onderwerp zijn.
De heer Den Boer: Kunt u misschien even heel concreet uw voorstel aangeven?
De heer Kuhlmann: Ja, dat doe ik natuurlijk via de voorzitter. Dan moet ik heel eventjes,
want dat weet ik niet uit mijn hoofd, maar naar de toezeggingenlijst. En die zit niet in de
agenda van deze week, maar natuurlijk bij die van de vorige week. Het is namelijk
gewoon een openstaande toezegging die exact over dit onderwerp gaat. Terwijl ik aan
het praten ben, pak ik die agenda van vorige week erbij. En zoek ik naar de lijst met
termijnagenda. Als ik deze e-mail iets eerder had gehad, dan begrijpt u en ook de
mensen thuis die wellicht meekijken, dat ik dit wat uitgebreider had voorbereid. Alle
toezeggingen van onze commissie, die ken ik niet uit mijn hoofd.
De heer Den Boer: U wilt graag over die toezegging in de commissie spreken, in
combinatie met wat net rondom Oudelandse Hoek is gezegd. Is dat uw suggestie?
De heer Kuhlmann: Mijn suggestie is zeg maar, er wordt nu gezegd van: neem in de
besluitenlijst op dat de wethouder toezegt dat die voor wat betreft die busjes wat gaat
doen. En ook binnen deze termijn. Nou, eerder heeft die al toegezegd dat die met een
plan komt voor busjes. Wat ik graag wil is om die toezegging aan deze termijn ook te
koppelen, dan kunnen we dat in een keer doen. Dat is mijn verzoek en dat lijkt me heel
logisch.
De voorzitter: Dat is helder, de griffier noteert het. Eerst is meneer Jansen nog, en dan
bent u.
De heer Jansen: Voorzitter, ik wil van de gelegenheid gebruik maken om stelling te
nemen tegen de kruistocht van de VVD tegen bestelbusjes. In de APV staat naar mijn
weten al een verbod op het parkeren van voertuigen langer dan zes meter en hoger dan
2 meter 40.
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De heer Sov: Voorzitter, voorzitter.

De heer Jansen: Volgens mij was ik nog aan het woord, meneer Soy.
De heer Sov: Maar we hebben het over de besluitenlijst. De besluitenlijst gaat over iets
wat we vorige week hebben besproken. En we gaan hier niet in discussie over.
De heer Jansen: Precies. En ik vind het dus niet nodig om deze discussie over busjes
erbij op te nemen. Nog los van het feit dat het juridisch vrij lastig is om busjes apart te
nemen. Want volgens de regel verkeerswet ...
De voorzitter: Is het gezegd vorige week? Daar gaat het om.
De heer Jansen: Het is vorige week gezegd en daar zijn toezeggingen op gedaan. En
daar gaat de besluitenlijst over en die stellen wij vandaag vast.
De voorzitter: Het gaat niet om de discussie, het gaat om het feit dat het vorige week
gezegd is. Dat is alles.
De heer Jansen: Nou ja, en de vraag of deze besluitenlijst meegenomen moet worden bij
de huidige besluitenlijst. Ik geef aan dat het wat mij betreft het er niet bij vermeld hoeft
te worden.
De voorzitter: Ja maar, als mensen zeggen: er is vorige week iets gezegd en dat willen
we graag in de besluitenlijst hebben, want het staat er niet in en het had er wel in
moeten staan. Dan kan je niet zeggen van: het staat me niet aan dus we zetten het er
dan maar niet in.
De heer Jansen: Ik kan me niet herinneren dat de wethouder enige toezegging over
busjes gedaan heeft vorige week.
De heer Sov: Als u goed had geluisterd, die drie weken termijn gaat over de
informatieachterstand. En daarmee doelen we over informatie zoals bijvoorbeeld het
parkeeronderzoek wat is uitgevoerd, wat nog niet is gedeeld met de commissie. En daar
heeft de wethouder een toezegging op gedaan. Dus informatieachterstand bij de
commissie weg te werken binnen drie weken. Dus niks toezegging over busjes of wat
dan ook. Zo staat het ook in de mail die mijn collega richting de raadsgriffier heeft
gestuurd en zoals die ook door de griffier is voorgelezen.
De heer Jansen: Klopt, maar het verhaal van de heer Kuhlmann past daar dus niet bij.
Mevrouw Klein-Hendriks: Voorzitter.
De voorzitter: Mevrouw Klein-Hendriks.
Mevrouw Klein-Hendriks: Een kleine vraag: ik was er vorige week niet bij, ik heb het
ook niet gehoord. Maar ik neem dan toch aan dat we hier niet toezeggingen in de mond
van een wethouder zitten te leggen die wel of niet in die zin zijn gedaan. Dat is even een
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checkvraag. Want we kunnen wel van alles vinden en achteraf reconstrueren, ik heb dat
ook wel eens gedaan. En dan komt er terecht een opmerking: ja, maar zo heb ik het
niet gezegd. Dus ik wil dat wel even checken.
De voorzitter: Ik zeg ook van: het gaat erom, is het gezegd of niet. En dat is ook alles
waar dit over gaat op dit moment. En als het zo niet gezegd is, dan kunnen we het er
ook niet inzetten.
Mevrouw Klein-Hendriks: Is dat door de griffier misschien gecheckt of had dat kunnen
worden gecheckt?
De voorzitter: Vraag aan de griffier: is het gecheckt of had het gecheckt kunnen
worden?
De heer Den Boer: Dat is niet gecheckt, maar dat kunnen we natuurlijk alsnog doen.
De voorzitter: Dan stel ik voor dat we dat eerst doen en dat we dan later, volgende
week ofzo, er nog even op terugkomen. Want we kunnen hier nog een halfuur over
doorgaan, maar dat schiet niet op. Wethouder het hier mee eens? O nee, andere
wethouder. Excuus, zeg maar ja. Goed, dat was de besluitenlijst, die wordt dus even
aangehouden op dit punt.
3. Vragen aan het College
De voorzitter: Vragen aan het college. Mevrouw De Feo wilt graag vragen stellen over
het zwerfafval in Krabbenhof en het daarbij faciliteren van het buurt preventieteam.
Gaat uw gang.
Mevrouw De Feo: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb ze inderdaad keurig ingediend
vooraf, even een kleine toelichting daarop. Vanaf januari 2019 ruimt het buurt
preventieteam van Krabbenhof met vijf mensen dagelijks hele grote hoeveelheden
zwerfafval op. Grofvuil, gewoon vuil. Dit wordt in zulke grote hoeveelheden
achtergelaten dat het buurt preventieteam dit gewoon niet kwijt kan in de containers.
Nou is daar onlangs wat ophef over geweest. De heer Roger Wagemans, de coördinator
van dat team, die wilde graag een sleutel van de containers om in het achterluik te
kunnen, om groter afval daar te kunnen dumpen. Nou, FIVC wilt die sleutel niet geven
vanuit veiligheidsoverwegingen. Die begrijpen wij ook. Maar afgelopen zaterdag
verscheen er echt een artikel met als kop: afval energiecentrale HVC ondersteunt buurt
preventie Krabbenhof na ophef over niet afgegeven sleutel serviceluik afvalcontainer.
Het buurtpreventieteam is hierop ontzettend boos geworden, die voelen zich echt
geschoffeerd daar de oplossingen van FIVC die zijn team bieden bestaan uit: het
toestoppen van folders die het buurtpreventieteam mag gaan uitdelen. En dit is bij de
mensen van het team is het echt verkeerd geschoten. En het inschakelen van
afvalcoaches, wijkmanagers en woonbron, om te kijken waar de krachten gebundeld
kunnen worden. Nou, dit is volgens het buurtpreventieteam al meerdere malen gebeurd.
Er zijn ontzettend veel gesprekken geweest. En buiten de actie van de ambtenaar
schoon van de gemeente, die toen adoptieprullenbakken heeft geregeld, is er verder ook

6

niets gebeurd, hebben de gesprekken ook niets opgeleverd. En iedereen begrijpt wat
HVC zegt, dat iedere burger zijn vuil beter zelf naar de stort kan brengen. Maar goed,
het gebeurt niet. En wij willen eigenlijk het fantastische werk dat deze mensen van
buurtpreventie vrijwillig doen behouden en het vuil niet in de straat laten opstapelen,
zodat er dadelijk echt een rattenplaag ontstaat. Want wij hebben ook al diverse
meldingen gekregen van inwoners die daar ratten signaleren in Krabbenhof. Dus daar
zal toch echt een oplossing voor moeten komen. En de vragen van het SP aan het
college zijn: als het buurtpreventieteam geen sleutel van de containers kan krijgen, kan
de gemeente het buurtpreventieteam Krabbenhof dan een afgesloten ruimte of container
dicht in de buurt verstrekken? Waar het team het geruimde afval kwijt kan, met daarbij
de opdracht aan HVC om deze regelmatig te komen legen. En zou dit op korte termijn
geregeld kunnen worden? Onze tweede vraag, op het neergooien van afval zou veel
strenger gehandhaafd moeten worden. Kan er meer handhaving in burger neergezet
worden om in de wijk, de mensen die er gewoonte van blijken te maken om hier afval
en grofvuil maar neer te gooien, op heterdaad te betrappen en fors te bekeuren. Zou het
college hier ook op in kunnen zetten?
De voorzitter: Dat was het? Oké. Ik zie even geen lampje. Meneer Soy. Ja, uw lampje zit
achter het beeld van uw buurman.
De heer Sov: Ik wil de vragen van de SP ondersteunen en daarbij ook de kanttekening
maken dat wij die vragen ook schriftelijk aan de wethouder hebben gesteld. En wij zijn
zelfs als fractie met het buurtpreventieteam op pad geweest, wij hebben daar zelf ook in
Krabbenhof staan ruimen. En dan schrik je wat je tegenkomt. En die mensen die
verdienen gewoon medewerking vanuit de gemeente of vanuit HVC. Dus die vraag die
ligt er ook schriftelijk vanuit Beter voor Dordt.
De voorzitter: Uitstekend, is genoteerd. Nog een aanvulling?
Mevrouw De Feo: Ja, ik wil nog even wat aanvullen. Ik heb de afgelopen week veelvuldig
contact gehad met de heer Wagemans van het buurtpreventieteam. En na het bericht
wat naar buiten is gekomen hebben 4 van de 5 teamleden hebben direct hun
werkzaamheden gestaakt. Dus de heer Wagemans is er nog alleen om het zwerfvuil op
te ruimen. En totdat er een oplossing komt zal de rest van het team niet meer helpen
aan het opruimen van zwerfafval, wat wij ontzettend spijtig vinden.
De voorzitter: Wie van de heren mag ik het woord geven? Meneer Stam.
De heer Stam: Dank u wel, voorzitter. Ja, wij signaleren het probleem ook. Ik weet dat
collega Van der Linden druk in overleg is met HVC om tot een oplossing te komen.
Stichting wijk voor wijk is benaderd om samen met meneer Wagemans in gesprek te
gaan om te kijken hoe die kunnen ondersteunen. En morgen hebben wij een breed
overleg om te kijken hoe we het probleem op een andere manier kunnen aanpakken dan
tot nu het geval is. Wat ik begrijp vanuit HVC kringen is dat een sleuteltje leveren
eigenlijk niet mogelijk is. Maar we zijn wel op zoek naar andere oplossingen om meneer
Wagemans en zijn team op een goede manier te ondersteunen.
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Mevrouw De Feo: Het team was met name ook ontzettend boos over de optie van HVC
om hun maar folders in de handen te geven die ze dan uit mogen gaan delen in de
buurt. Want die mensen hebben zoiets van: daar zijn wij niet voor. Wij zijn ervoor om
het zwerfafval op te ruimen, dat doen we vrijwillig. En we moeten deze mensen niet
allerlei werkzaamheden in de schoenen gaan schuiven daarnaast nog eens een keer.
De heer Stam: Het was geen vraag, maar uw punt is duidelijk en dat is ook bij ons
duidelijk.
De voorzitter: Dank u wel. Meneer Soy nog even.
De heer Sov: College spreekt uit een mond, meneer Van der Linden die is er niet. Maar
kunt u een toezegging doen dat als er iets uit die gesprekken naar voren komt, dat we
daarvan op de hoogte worden gebracht.
De heer Stam: Ik zal de boodschap meenemen naar het college en we hebben
gezamenlijk overleg. Dus op het moment dat er duidelijkheid over is op korte termijn,
dan zullen we dat zeker melden.
De voorzitter: Dank u, die toezegging staat. Dat was het, mevrouw De Feo?
Mevrouw De Feo: Dat was ook mijn vraag: op welke termijn mag het
buurtpreventieteam daar een oplossing verwachten?
De heer Stam: Morgen is er in ieder geval een overleg met wijk voor wijk en het
buurtpreventieteam, dus er kan daar een oplossing zijn. En wij zijn nu met drie
wethouders handhaving, openbare ruimte en de heer Van der Linden van HCV komen wij
op korte termijn bij elkaar om het probleem op een andere manier te bespreken. Wat
die korte termijn is, dan moet u denken aan binnen nu en een week.
De voorzitter: Staat genoteerd, wethouder. Goed, de volgende die vragen wilde stellen
was meneer Van den Meer, van GroenLinks. Die wilt vragen stellen over het kappen van
de monumentale moeras cipres aan de Achterhakkers/Sluisweg.
De heer Van den Meer: Dank u wel, voorzitter. In de beschikking bodemsanering
Achterhakkers/Sluisweg is voorzien in het kapverbod van die monumentale
moerascipres waar u naar verwijst. Wij hebben daar als GroenLinks artikel 40 vragen
over gesteld en er zijn ook diverse bezwaren ingediend, die deels op de inkomende
stukkenlijst van deze vergadering staan. Ik wil het college vragen of het bereid is in
deze casus de beantwoording en eventuele behandeling van die antwoorden op onze
artikel 40 vragen af te wachten en inhoudelijk kennis te nemen van de ingebrachte
bezwaren en die te overwegen, alvorens tot eventuele kap over te gaan. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u zeer. Wie van de heren? Meneer Sleeking.
De heer Sleekina: Ja, voorzitter, dat zullen we zeker doen. Het betreft hier een hele
bijzondere boom, die al heel lang op de monumentenlijst staat. Het was eerlijk gezegd
voor mij ook een verassing dat er een kapvergunning voor deze boom is aangevraagd,
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omdat het bij de ontwikkeling van deze plannen steeds de bedoeling is geweest om deze
moerascipres te handhaven en te integreren in het plan. Voor zover de informatie nu
bekend is blijkt dat wij die grond daar niet kunnen saneren, dus het bouwplan eigenlijk
niet mogelijk is zonder dat deze boom daar verwijderd wordt, omdat de vervuiling
vanzelfsprekend ook in het hele wortelgestel van de boom zit. Dus ja, wij zullen denk ik
toch nog eens even goed gaan kijken of daar andere oplossingen denkbaar zijn. Er is
natuurlijk ook gekeken of de boom verplaatst zou kunnen worden, maar dat geeft
hetzelfde probleem met de te saneren grond. Maar in dit geval wachten wij in elk geval
de volledige procedure af, alleen al om het feit dat de boom op de monumentenlijst
staat. Dan zullen wij zowel de vragen als eventuele bezwaarprocedures tot het eind toe
afwachten en blijven zoeken naar een oplossing.
De voorzitter: Is dat antwoord naar tevredenheid, meneer Van der Meer? Voor nu. Oké,
dank u wel. Dan als laatste wilt de fractie van Beter voor Dordt vragen stellen over de
mogelijkheden voor een rookvrij busstations met rookzones. Aan meneer Soy de
opdracht.
De heer Sov: Dat klopt, mevrouw de voorzitter. Beter voor Dordt is vanuit diverse
kanten, vanuit passagiers maar ook vanuit TV Rijnmond, die bezig was met een
programma over dit soort wensen, met de vraag of het busstation naast het NS-station
ook een rookvrij gebied kan worden met een rookzone. Zoals we dat ook gewend zijn op
de perrons van de NS-stations. Mensen die roken, die hebben dan op een busstation een
aangewezen plek waar ze kunnen roken, waar ze mensen die daar niet van gediend zijn
niet mee lastig vallen. Dus mensen die niet in de rook willen zitten, die hebben dan niet
de hinder van mensen die daar op een busstation roken. Dus het verzoek is of dat de
wethouder de mogelijkheid voor een rookvrije busstation in Dordrecht, om te beginnen
bij het Centraal Station, dat kan onderzoeken.
De heer Sleekina: Voorzitter, volgens mij valt dit meer onder de portefeuille van collega
Van der Linden, gezondheid en parkeerterrein daar. Dus wij zullen dit bij hem onder de
aandacht brengen. En dan lijkt het ook meteen een kwestie tussen de gemeente en de
verhuurder van dat terrein. Want wij huren dat langdurig, dat tijdelijke busstation. Dus
de betrokken partijen moeten daar natuurlijk mee instemmen, als daar draagvlak voor
is.
De voorzitter: Oké, dank u wel. Is het genoeg voor het moment? Dank u zeer.
4. Vaststellen 3e Herziening Structuurvisie Dordrecht 2040
De voorzitter: Dan gaan we naar agendapunt 4: het vaststellen van de 3e herziening van
de structuurvisie Dordrecht 2040. Vorige week hebben we het sprekersplein gehad hier,
vanavond is het woord aan de commissie om zich uit te spreken over de herziening van
de structuurvisie. Wie mag ik het woord geven hierover? Mevrouw Klein-Hendriks, gaat
uw gang.
Mevrouw Klein-Hendriks: Dank u wel. Wel grappig dat het dan oorverdovend stil is,
terwijl het over gewoon ... Laat maar.
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De voorzitter: Ik denk: we zijn gauw klaar hiermee.
Mevrouw Klein-Hendriks: Ik zou mijn collega raadsleden en commissieleden toch wat
willen voorhouden. De structuurvisie, die doet kader stellende uitspraken over een
aantal ontwikkelingen wie we willen zijn en hoe we dat bereiken. En waar we bouwen,
waar we natuur behouden en waar we bijvoorbeeld economische ontwikkelingen willen.
Nu ligt voor een partiële herziening van die structuurvisie. En die komt nogal
fragmentarisch over. Nou, dat kan natuurlijk, omdat die structuurvisie een aantal
onderwerpen benoemt en niet het geheel van het gemeentelijk grondgebied, maar met
name daar waar een aantal bouwopgaven zijn geformuleerd. Maar toch is het denk ik
van belang dat in die structuurvisie toch wat samenhangender beeld wordt opgenomen.
En volgens mij leeft dat ook wel binnen de raad, leeft het binnen de gemeente
überhaupt, zijn er veel initiatieven en ambities als groen blauwe zones, als fietsen
bijvoorbeeld. Hoe houden we de stad bereikbaar en zijn er andere vormen van
mobiliteit, van groen. Nou, qua bouwen, wat voor stad willen we zijn, wat voor wijken
wat voor milieu. Wordt het een bos en wijk, wordt het wonen aan getijden of hoe dan
ook. Er leven best ideeën bij de raad, bij de commissieleden, binnen de gemeente, maar
ik zie het er weinig in terug in de structuurvisie, zoals die nu voorligt die herziening. En
mijn vraag aan collega raadsleden en commissieleden zou dan ook zijn: is het niet een
suggestie om nog enkele richtinggevende uitspraken toe te voegen aan deze visie? Deelt
u die mening? En ik wil enkele voorbeelden noemen. Zoals gezegd, het gaat bijvoorbeeld
over Amstelwijk. Nou, wat staat er onder andere in de structuurvisie? Dat het
groepsrisico externe veiligheid niet mag toenemen. Nou, dat klinkt dan redelijk
technisch, zeg maar. Maar je zou je kunnen voorstellen dat ook in deze tijd, waarin wij
gewoon veel willen bouwen, dat wij daar opnieuw een afweging zouden maken over: wat
is het nu dat we daar willen bouwen? Wat mag het ons eventueel extra kosten in die zin
van dat er gewoon betere veiligheidsvoorzieningen worden getroffen. En laten we de
huidige veiligheidszone nog onaangetast? Er staat bijvoorbeeld niks in dat die
veiligheidszone bijvoorbeeld een groene bufferzone zou kunnen zijn. Het ambitieniveau
over geluidsbelasting staat in de structuurvisie dat het niveau van een rustige woonwijk,
of er staat niks over in. Er staat: aanvaardbare geluidshinder. Maar je kunt je
voorstellen dat we het belangrijk vinden dat het uitgangspunt in een dergelijke
structuurvisie wordt bepaald dat dat gewoon een rustige woonwijk is. Of ook groen,
waarom doen wij niet meer uitspraken daarover? We hebben een thema avond gehad en
dat gaat over de omgevingsvisie. Maar laten we wel wezen, die omgevingsvisie is een
ding wat volgend jaar komt. En hierin kunnen we ook al richtinggevende uitspraken
opnemen. En als we dan gewoon kijken naar gewoon uitspraken in andere
structuurvisies, waarom nemen we dat nu dan al niet op een uitspraak zoals dat er nog
wat uitgewerkt moet worden in beleidsregels, maar bijvoorbeeld dat bij
projectontwikkeling 15% van het projectgebied uit openbaar groen bestaat en bestaand
groen wordt behouden of gecompenseerd. En ik citeer ook iets wat in andere
gemeentelijke structuurvisies staat. We willen tegelijkertijd aantrekkelijkheid en
leefbaarheid van de stad vergroten. Dat kan onder meer door het creëren van nieuw
groen en water. En we zorgen daarbij voor een samenhangende aanpak met
klimaatmaatregelen, aangezien groen ook een functie kan hebben als het gaat om
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afwatering en hoe stedelijke hitte effecten op te vangen. Uitgangspunt is dat bouwende
partijen het aanwezige groen behouden en ook nieuw groen aanleggen.
De voorzitter: Interruptie van meneer Kleinpaste.
De heer Kleinpaste: Toch even de interruptie, want ik probeer het betoog te volgen. En
ik denk ook wel dat ik het kan volgen. Maar we hebben het ook uitgebreid over
Amstelwijk gesproken. En dat is het moment geweest waarop een aantal groene
ambities gewoon duidelijk van tafel verdwenen is, onder druk van het aantal daar te
bouwen huizen. Dus we kunnen dat in deze structuurvisie wel weer terug proberen te
halen, maar ik probeer een beetje de relatie te zoeken ook in uw betoog tussen dat wat
er over Amstelwijk gewisseld is en dat wat u nu voorstelt. Want helemaal helder is die
samenhang mij niet.
De voorzitter: Meneer Oostenrijk.
De heer Oostenrijk: Voorzitter, mag ik daar een toevoeging op maken.
De voorzitter: U mag altijd een toevoeging maken.
De heer Oostenrijk: Een beetje in navolging van wat de heer Kleinpaste heeft gezegd.
Want we hebben inderdaad op vele momenten al over Amstelwijk gesproken. En ik zie
eigenlijk deze verwoording en dan kan je misschien over teksten twisten, maar deze
verwoording geeft een beetje het beeld wat we inmiddels al over Amstelwijk hebben
besproken en besloten. Dus ik zit nu even in verwarring van: gaan we nu iets anders
over Amstelwijk formuleren, anders dan we al lang en breed in de procedures hebben
zitten. Bewonersinformatie, voorkeursplannen.
De voorzitter: U kijkt mij half wanhopig aan. En het antwoord heb ik niet voor u.
De heer Oostenrijk: Dat is specifiek mijn vraag aan mevrouw Klein-Hendriks, van: gaan
we de procedure over Amstelwijk opnieuw beginnen? En vegen we dus de huidige
plannen van tafel?
De voorzitter: Meneer Soy.
De heer Sov: Voorzitter, mag ik daar een aanvulling op doen. Ik denk: ik wacht netjes
op mijn beurt, want een van de punten die ik ook wilde aanstippen, dat was Amstelwijk.
Want ik heb de 3e herziening van de structuurvisie heb ik vooral bekeken vanuit de
veranderingen: wat verandert er ten opzichte van de vorige versie? En dan zag ik
inderdaad de nieuwe teksten voor onder andere Amstelwijk, terwijl wij vanuit Beter voor
Dordt vragen hebben gesteld over het project Amstelwijk, waar nog geen antwoorden
voor zijn. We hebben toen gevraagd van: kunt u onderzoeken in hoeverre het mogelijk
is om toch een wat gemêleerde wijk daar te realiseren, vooral voor grotendeels duurdere
woningen. Daar hebben we nog geen antwoord op gekregen. Nu ligt daar wel een
tekstvoorstel, waarmee eigenlijk wel twee kanten op kunt, maar waarbij de nadruk toch
weer ligt op de duurdere woningen. Dus ja, onze vraag die is nog niet beantwoord. En in
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het tekstvoorstel zie ik daar ook niet echt een opening voor. Dus dat was een van de
punten die wij vanuit Beter voor Dordt sowieso wilden inbrengen. En dan ben ik
benieuwd hoe het college daarop zal reageren.
Mevrouw Klein-Hendriks: Dank u wel, voorzitter. Er is veel over gesproken, en
tegelijkertijd weten we met zijn allen als we hier zitten dat het bestemmingsplan voor
Amstelwijk, het omgevingsplan, ook door deze raad behandeld moet worden en
bediscussieerd of besproken. Er is in augustus is er een concept ontwerp
bestemmingsplan ter inzage gelegd. Ik had me voorgenomen om het al te bekijken,
maar dat is nog niet gelukt. En het zou kunnen dat de ambities die hierin staan, of die
we niet formuleren, dat die wel worden uitgewerkt in een bestemmingsplan als
Amstelwijk. Dat zou kunnen, maar dan is het tegelijkertijd niets op tegen om diezelfde
ambities ook in een structuurvisie, de plek eigenlijk waar ze horen te staan, omdat dat
het overkoepelende document is, op te nemen. Dus er is misschien al veel over
gesproken, maar het bestemmingsplan komt nog en moet nog worden besproken in
deze raad. En in zoverre is het dan een beetje, ja, je zou misschien kunnen zeggen:
moet het dan niet gelijk oplopen? Dat zou ook nog kunnen, misschien maken we het dan
nog ingewikkelder, weet ik ook niet. Maar eigenlijk is de logische volgorde: je maakt
eerst het ambitiedocument af en dan zie je als het goed is dat het bestemmingsplan
daar uitwerking aan geeft op die manier. En het zou eigenlijk niet andersom moeten
zijn.
De heer Kleinpaste: Voorzitter, even een interruptie.
De voorzitter: Meneer Kleinpaste. Wilt u voortaan heel even wachten tot u het woord
krijgt?
De heer Kleinpaste: Dat is goed, voorzitter. Ja, ik ben dan toch nog op zoek. Want is nu
het voorstel van mevrouw Klein-Hendriks van: haal dit stuk alsjeblieft van tafel, want
het is nog niet rijp genoeg en we moeten het herformuleren. Of kondigt u een
amendement aan wat we in de raad tegemoet gaan zien?
De voorzitter: Mevrouw Klein-Hendriks.
Mevrouw Klein-Hendriks: Daarvoor wilde ik deze commissievergadering ook wel een
beetje gebruiken hoe mijn collega's ertegenaan kijken. Maar beide opties zijn mogelijk.
Kijk, de gedachte kan natuurlijk wel zo zijn dat er een amendement dan wordt
voorgesteld, om dat te doen of op een andere manier. Maar ik wilde in ieder geval,
voordat ik daar tot die conclusies zou kunnen komen, wilde ik gewoon deze
gedachtewisseling in de commissie gebruiken.
De voorzitter: Dank u wel. Meneer Noldus.
De heer Noldus: Voorzitter, dank u wel. Mevrouw Klein-Hendriks geeft eigenlijk in de
laatst zin in de vorige woordvoering al aan hoe het wat ons betreft zit.
Mevrouw Klein-Hendriks: Ik was nog niet klaar.
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De heer Noldus: Het laatste stuk voor de interruptie dan. Namelijk: dit is al op basis van
de vastgestelde structuurvisie zoals we die in 2013 hebben vastgesteld. In 2015 en in
2017 opnieuw hebben vastgesteld. En ik denk ook dat we het vooral op die manier
moeten zien. Wijzigingen ten opzichte van de bestaande structuurvisie, waarbinnen de
bestemmingsplannen passen onder andere van Amstelwijk en nog heel veel andere
ontwikkelingen. Er zit heel veel overlap in beleidsstukken en in verschillende processen
en stadia. En het lijkt me niet wenselijk om diverse discussies, die goed zijn om te
voeren, maar om die op alle mogelijke documenten te voeren in verschillende stadia.
Dus ik zou willen voorstellen om die discussie over Amstelwijk vooral bij de
bestemmingsplannen Amstelwijk te bespreken. Wat ons betreft gaat het hier in de
wijzigingen in de structuurvisie, zo beoordelen wij hem ook. En op die manier willen wij
deze ook graag bespreken. En ik denk dat dat goed is om die scheiding aan te maken.
En wat ons betreft kunnen wij ons vinden in de wijzigingen zoals die hier zijn
voorgesteld. En als we opnieuw naar de structuurvisie en de visie van ons als gemeente
willen kijken, dan lijkt ons dat het beste moment om dat in het kader van de
omgevingswet te doen, als we gaan kijken naar een bredere omgevingsvisie. En niet een
herziening van dit document.
De voorzitter: Dank u wel. Even terug naar mevrouw Klein-Hendriks. Ik had gevraagd of
u af wilde ronden, dus vandaar dat ik dacht dat u klaar was. Maar u was nog niet
helemaal klaar?
Mevrouw Klein-Hendriks: Nee, en dat afronden heb ik dan weer gemist. Nee, er waren
wat interrupties en daar was ik op ingegaan en toen kwam de volgende vraag. Nou ja
goed, mijn opvatting is steeds: we bouwen hier de stad voor de toekomst zeg maar. En
die ambities voor hoe je die stad wilt zijn, die leg je vooraf vast en niet achteraf.
Waarom ook? Want vooraf kun je beter sturen dan achteraf. En er is nog een ding wat
vaak wordt gevraagd van een overheid. Misschien mag ik toch wel eventjes gewoon het
voorbeeld gebruiken van op een feestje: wat wil je drinken? Ja, wat heb je? Nou, ik heb
van alles. Doe maar iets. Wat wil je nou? En dan doe je een voorstel en dan zeg je van:
kom met lekkere chocolademelk. Ja, sorry, ik had moeten vertellen dat ik gewoon
lactose intolerantie had of zoiets dergelijks. Wat bedoel ik hiermee? Dat wij vaak
gewoon ontwikkelaars en dergelijken, we willen ze het liefst aan een stad als Dordrecht
binden. En dan vragen ontwikkelaars aan ons: wat wil je nou eigenlijk? En vervolgens
doe maar iets, zeggen wij als het ware. Zo zie ik eigenlijk het document van de
structuurvisie ook. Je maakt wel duidelijk wat je wel wilt en plannen maken plannen.
Oftewel: door goede plannen krijg je ook goede bouwplannen. En dat is de gedachte er
achter. Tuurlijk kan je dat in een uitwerking van in een bestemmingsplan kan je dat
verder bediscussiëren met elkaar, maar nu ligt de structuurvisie voor. En dat is eigenlijk
het wettelijk richtinggevende instrument voor die ambities. Zijn die ambities dan
bindend tot op een concreet niveau? Nee, dat hoeft niet eens. Maar het geeft wel dus de
ambitie en de principes weer hoe we dat willen. Ik wil toch nog even wat, als ik mag,
bijvoorbeeld ik noemde net dat groen, hoe we daar een ambitie zouden kunnen
formuleren. Maar ik wil het toch ook hebben over sportpark Corridor. Daar hebben we
van gezegd, onder andere staat daarin: 20 meter afstand eis dient dat er 20 meter
afstand in acht moet worden genomen ten opzichte van de huidige woningen aan de tuin
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is dat dan. De duin is dat inderdaad, bedankt. En ik heb daar ook technisch gevraagd
van: waar komt die 20 meter nou vandaan? Want ik weet dat er in het verleden veel
gedoe is geweest met dat voetbalveld, kunstgrasveld, wat eigenlijk gewoon daar niet
gebruikt kon worden. Waar de bewoners van de Visserstuin grote problemen hadden of
in ieder geval enkele bewoners, ze zullen het vast niet allemaal zijn. Met de
geluidsoverlast of lichtoverlast. En het verbaasde mij echt dat in een structuurvisie, dus
dat grote document overlangs, waar juist net de uitgangspunten staan, een concrete
afstandseis wordt opgenomen. Ik heb begrepen bij beantwoording van de technische
vragen dat de 20 meter dat dat een gebruikelijke norm is. Maar ik zie in de nota van
beantwoording dat dat helemaal niet daarom is opgenomen, maar dat dat is om gewoon
de afstand, dus eigenlijk gewoon de bevoegde afstand zeg maar, van die ene bewoner
dan, als ik de voorzitter goed aan heb gekeken, om dat te respecteren om ook voor de
toekomst daar geluidsoverlast of wat dan ook te voorkomen. En dat vind ik eigenlijk een
erg opmerkelijke keuze in een dergelijke structuurvisie, omdat hier hebben we het niet
meer over sport maar we hebben het over woningen. En waar ergens anders in
Dordrecht, dus een concrete vraag aan het college om die afstandseis toch hier te
schrappen of hem overal op te nemen waar we gewoon nieuwe woningen ...
De voorzitter: Nu moet ik u toch echt vragen om af te ronden, anders komen de
anderen echt niet meer aan de beurt. Dat vind ik een beetje sneu.
Mevrouw Klein-Hendriks: Dat klopt, maar ik had niet begrepen dat er heel veel
gegadigden waren om te spreken. Maar dat is wel een concrete vraag aan de wethouder.
En toch nog over zonnecentrales, ja, het gaat ook wel over het hele buitengebied
eigenlijk. En daar wil ik eigenlijk aan de collega's vragen of we niet al, laten we zeggen
in het buitengebied, buiten de verstedelijkte gebieden, de waardes moeten aanwijzen
om wat principiëler te zeggen dat daar die verglazing door zonnecentrales onwenselijk
is. En er zijn delen van het buitengebied die nog geen beschermende landschappelijke
waarde of ecologische waarde hebben en waar dus in theorie het eenvoudiger zou zijn
om zonnecentrales neer te zetten. Dus dat wil ik wel even in de groep gooien om te
horen hoe anderen daarover denken.
De voorzitter: Dank u wel. Wie wilt er graag? Meneer Soy en dan meneer Oostenrijk en
dan meneer Van den Meer.
De heer Sov: Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, ik ga er even stapsgewijs
doorheen. Amstelwijk, daar hebben we het net over gehad. Daarover ben ik benieuwd
wat de antwoorden vanuit het college zullen zijn, in hoeverre als we de tekst zo
hanteren en we hebben daar straks meer tekst en uitleg over, over de mogelijkheid voor
een wat meer gemêleerde wijk, in hoeverre we dan kunnen afwijken. In hoeverre de
tekst, die er nu zo ligt, gedifferentieerd programma maar wel grotendeels in de duurdere
segment. En stel dat er toch een andere verdeling mogelijk is en we besluiten anders te
verdelen, of het dan mogelijk is met de tekst zoals die nu wordt voorgelegd. Sportpark
Corridor viel mij hetzelfde op. Maar ik vond het ook wel goed van het college van de
gemeente dat, volgens mij las ik ergens iets van dat een bewoners een
vaststellingsovereenkomst wat overeen was gekomen in de tijd met de sportvelden, dat
de bewoner dezelfde vaststellingsovereenkomst wilt gebruiken met een nieuwe invulling
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daarvan bij woningen. En daarvan heeft de gemeente gezegd van: er is nu een nieuwe
situatie. Die vaststellingsovereenkomst ging over sportvelden en nu hebben we een
andere invulling. Dus dat vond ik op zich wel goed. Die 20 meter, daar ben ik ook wel
benieuwd naar. Een andere vraag: FC Dordrecht. De locatie van FC Dordrecht, die wordt
getypeerd als een locatie met een hoge ecologische waarde dat behouden moet blijven.
En zolang de sportvelden blijven en het is groen, dan wordt dat behouden. Maar stel dat
we echt op de lange termijn nadenken en FC Dordrecht die vertrekt daar om wat voor
reden dan ook, een stadion elders. Moet het dan nog steeds echt groen blijven? Wat is
de ecologische waarde daarvan? En daarnaast, de laatste vraag, ook in het verlengde
van wat mevrouw Klein-Hendriks vroeg over de energie. Hoe kunnen we nu in de
structuurvisie, vooruitlopend op de discussie over de lokale energiestrategie, richtingen
vastleggen die we met elkaar nog niet bediscussieerd hebben? Zijn we al zo ver
procesmatig dat we dit onderdeel nu al in de structuurvisie moeten opnemen? En stel
dat uit de discussies iets anders voortvloeit, hoe gaan we daar dan mee om? Dit waren
mijn vragen en mijn opmerkingen over dit stuk.
De voorzitter: Dank u wel. En dan had ik meneer Oostenrijk in gedachten.
De heer Oostenrijk: Ja, voorzitter. Ik loop ook nog even de voorgestelde
wijzigingsonderdelen langs. En dan beginnen we uiteraard dan ook weer opnieuw bij
Amstelwijk. Maar toch even daarvoor, de indruk van de structuurvisie. In de meeste
voorbeelden zie je nu de bewoordingen, zoals ze nu omschreven zijn in de
structuurvisie, is eigenlijk een soort van uitvloeisel van al in gang gezette doeleinden
.Dat zien we heel nadrukkelijk bij Amstelwijk, dat zien we ook bij de Noordendijk, dat
zien we ook bij de Corridor. Dingen waarvan we allang eigenlijk weten welke kant het
opgaat. En nu wordt dat nog een keer in een wijzigingstekst wordt dat omschreven. Dus
het is in de kern van de zaak een bevestiging van wat we eigenlijk al lang tot doel
hebben. En dan kan je twisten over bewoordingen, maar als het gaat over Amstelwijk,
dan deel ik de tekst zoals die er nu in de gewijzigde vorm inzit. Omdat dat in onze
opvatting het beeld weergeeft wat allang in gang is gezet. En daar kan je twisten over
een paar woorden, maar de context is voor ons duidelijk.
De voorzitter: Interruptie meneer Soy.
De heer Sov: Interruptie. Er is een motie aangenomen in de raad, waarin het college het
verzoek is gedaan om te kijken naar een mogelijkheid voor een andere verdeling in
Amstelwijk. En nu zegt u van: dit is het beleid wat in gang is gezet. En dit is een
vertaling daarvan, maar die motie is nog niet uitgevoerd.
De heer Oostenrijk: Ja, goed. Maar ik zou zeggen: daar hoeft u zich niet naar mij te
richten, maar naar het college wat ze dan al of niet ooit met die motie gaat doen. Ik kijk
naar de werkelijkheid en hoe nu de planvorming laten we zeggen openbaar is, ter
bespreking en ter besluitvorming uiteindelijk. Dus daar kijk ik in eerste instantie naar.
En wij waren geen voorstander van de door u ingediende motie, maar dat laat ik maar
zijn loop hebben. Als blijkt dat het college op een of andere manier uitwerking geeft aan
uw motie, dan zal dat effecten hebben op de definitieve planwerking. Maar dat wacht ik
met belangstelling af. En dan betekent het de vraag van: krijgen we dan in een 4e
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herziening een andere tekst als dat er nu in de 3e herziening staat? De laatste zin bij het
commentaar over Amstelwijk, die verwonderde me even enigszins. Die luidt: bij de
ontwikkelingen van de woningbouw bij Amstelwijk zal de ecologische waarde van de
Oostkil in stand worden gehouden. De Oostkil is een gebied ten zuiden van de N3. En
het ontgaat me nu even dat bij de structuurvisie over de Amstelwijk er gerefereerd
wordt aan de hoedanigheid van de Oostkil. Want dat is het stuk, dan hebben we het
over ... We zitten ten zuiden in ieder geval van de N3, in ieder geval niet in Amstelwijk is
mijn beleving. Dus ik zit even met die vraag of je überhaupt buiten het plangebied, waar
het nu over gaat, uitspraken kunt doen. Los of ik het er wel of niet mee eens ben, dus
dat is een vraag aan het college.
De voorzitter: Interruptie van mevrouw Klein-Hendriks.
Mevrouw Klein-Hendriks: Ja, we kunnen het lokaliseren als buiten het plangebied,
oftewel buiten deze Amstelwijk. Maar wil de heer Oostenrijk wel bevestigen dat het
streven is om de kille structuur, als zodanig in het plangebied, terug te laten komen?
De voorzitter: Meneer Oostenrijk.
De heer Oostenrijk: Voorzitter, daar heb ik op dit moment geen oordeel over. Dan zou ik
veel meer informatie moeten krijgen wat dan de doelstelling is. Het valt in ieder geval
buiten deze wijzigingsvoorstellen. Dus in die zin heb ik er op dit moment geen oordeel
over. En ik word graag geïnformeerd over wat dan de huidige bedoeling is, al dan niet in
afwijking van wat mevrouw Klein-Hendriks wilt.
De voorzitter: Mevrouw Klein-Hendriks.
Mevrouw Klein-Hendriks: Ja, wat ik wil, dat is altijd wel heel grappig. Maar het gaat niet
zo zeer om wat ik wil. Maar wat ik wel heel frappant vind is dat de heer Oostenrijk
aangaf dat wij al regelmatig hier over gesproken hebben, maar dat kennelijk dus de
beelden nog steeds verschillen over van wat wij daar nu gaan doen in Amstelwijk. Dat is
de reden waarom het goed is om deze discussie te hebben over wat er in de
structuurvisie staat.
De voorzitter: Dank u wel, meneer Oostenrijk.
De heer Oostenrijk: Ja, dan ga ik door naar de Noordendijk. Wij kunnen de
wijzigingsvoorstellen kunnen we delen, ook als het gaat om het zorgvuldig omgaan met
het blauw in combinatie met het groen. En ik denk dat dat in ieder geval beter tot zijn
recht zal komen, die zorgvuldigheid, door inderdaad op die plek in te steken op wat
dunner en duurder. Dus dat delen we, dat verhaal. Sportpark Corridor, ook wij hebben
ons een beetje verwonderd over de bekende 20 meter. Want als je iets verderop gaat
naar het nieuwbouwplan aan de Vissersdijk, waar de bestaande woningen zelfs pal tegen
elkaar aan staan. Dus ik denk dat het goed is om even los te komen van dit getal en
daar op een andere manier dan ook buiten de structuurvisie, want dat getal hoort
sowieso niet in een structuurvisie thuis, om daar buiten op een gewone manier mee om
te gaan. Tekstueel hoeft die er echt wat mij betreft niet in. Dan komen we bij de
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Krommendijk. Daar hebben we in die zin problemen mee, om nu op dit moment die
wijziging ermee in te stemmen. En dat betekent namelijk dat we iets gaan verwoorden,
waarbij we geen idee hebben wat in de reële ontwikkelingen nog volstrekt onduidelijk is.
We kennen natuurlijk al de jarenlange plannen in en rondom het stadiongebied. We
kennen de problematiek rondom de sportverenigingen, waar volstrekt onduidelijk is. Nu
wordt er een nieuw element geïntroduceerd van: ja, ook maatschappelijke doeleinden.
Wij vinden het als CDA te prematuur om dat nu als een herziening in de structuurvisie
op te nemen.
De voorzitter: Interruptie meneer Kleinpaste.
De heer Kleinpaste: Ja, mag ik hier toch een vraag over stellen, voorzitter. Want ik vind
het heel mooi om te horen van de heer Oostenrijk dat die bij 3 van de 4 aspecten zo fijn
aangeeft dat het redelijk lijkt op wat we allemaal al besproken hebben. En nu loopt de
structuurvisie bij het vierde aspect eindelijk een keer voor op datje het in detail gaat
bespreken. En dan valt u daarover. Ik denk dat het prettiger is dat de structuurvisie een
voorschot neemt op een discussie die we hier nog moeten gaan voeren. Ik zou hem
daarom ook niet willen afschieten. Maar hoe kijkt u daar nou precies naar?
De heer Oostenrijk: Omdat ik toch het verstandiger vindt dat je een structuurvisie toch
een beetje in lijn brengt of creëert op een verwachtingsmanagement. En ten aanzien
van het gebied Krommendijk is dat voor onze fractie op dit moment volstrekt onhelder
wat dat verwachtingsmanagement inhoudt. Dus wij zouden graag erover willen praten,
maar dan wel als we duidelijker in beeld hebben wat nu eigenlijk de bedoeling is rond
het hele plangebied. Want voor ons is dat te prematuur. En wij willen daar prima over
praten, maar dan bij wijze van spreken in een vierde herziening. Dan de zonneparken.
Ja, wij delen het gevoel van het college om hier eerst integraal over te gaan denken,
want anders dan krijgen we een wildgroei aan plannen, waarbij we dan ad hoe
beslissingen gaan nemen. Nee, laten we eerst een goed beeld krijgen wat we in het
buitengebied, in het poldergebied, nu wel of niet zichtbaar willen hebben qua inrichting.
En dan komt weer het punt over verwachtingsmanagement, we gaan nu niet eerst
zeggen van: zonneparken zijn mogelijk. En vervolgens krijgen we een discussie waarop
elke plek van alles vinden over die zonneparken. Nee, eerst een beeld krijgen waar we
wat willen hebben en dat beeld verwoorden in de structuurvisie.
De voorzitter: Mevrouw Klein-Hendriks.
Mevrouw Klein-Hendriks: Begrijp ik de heer Oostenrijk dan goed dat hij vraagtekens
heeft bij of het voorstel wat er nu is wel dat juiste beeld geeft van waar we wat wel of
niet willen? Of bedoelt u wat anders: ik wil nog geen beeld erin, dat moet nog komen.
De heer Oostenrijk: Nee, ik wacht eerst wat dat betreft nadere ideeën van het college
af, wat zij nu voor ogen heeft rond de inrichting van het buitengebied. En daar hoort dit
aspect bij. En niet nu al hier stringente bewoordingen aan te wijden van: we willen wel
of geen zonneparken. Dat gaat ons veel te ver. Nee, zorgvuldig hiermee omgaan, omdat
dat gaat om kwetsbaar buitengebied.
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De voorzitter: De heer Soy, interruptie.
De heer Sov: De heer Oostenrijk, die geeft aan dat dit stuk eigenlijk voor nu goed
genoeg is om hem zo vast te stellen. Maar tegelijkertijd brengt u ook heel veel punten
aan waar u het niet mee eens bent en dan wilt u in een vierde wijziging dat allemaal
gaan rechttrekken. Is het dan niet verstandiger om gelijk nu van het moment gebruik te
maken, dat u uw punten nu inbrengt in plaats van te wachten tot een vierde wijziging?
De heer Oostenrijk: Het enige onderdeel waar ik pleit voor het nu nog niet vast te
stellen, dat is het gebied Krommendijk. En verder volg ik de zienswijze van het college
om eerst hier integraal iets van te vinden. Dus dat betekent impliciet dat je dan ook
hierover, over die zonneparken, niet iets anders moet voorstellen, niet iets naders moet
voorstellen, dan anders een bezinning met dan op een ander moment daar dan een
invulling aan geven.
De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Klein-Hendriks.
Mevrouw Klein-Hendriks: Een vraag ter verduidelijking: die zonnecentrales, dat is best
wel een uitgebreid stuk wat er staat. En volgens mij is de bedoeling van het college om
ons voor te stellen om in het buitengebied, buiten verstedelijking zone, in principe geen
zonnecentrales te faciliteren, zeg maar. En ik kan me voorstellen dat het college dat
nadrukkelijk zo opschrijft, omdat er echt verzoeken komen. Zo lees ik de structuurvisie
ook. En het college daar op deze manier een handvat heeft om te zeggen van: nee,
want binnen Dordrecht hebben we het zo afgesproken. Dus wij kunnen niet of
nauwelijks medewerking verlenen als er alsnog een verzoek komt. Daar is de heer
Oostenrijk het mee eens, bedoelt die dat?
De heer Oostenrijk: Ja.
De voorzitter: Dat is kort en bondig. Dat mag ik graag horen. Bent u er bijna?
De heer Oostenrijk: Ja, een laatste punt en dat zat bij de overige. En dan hebben we het
over het toevoegen van de hoop als woningbouwlocatie en daar staat het een en ander
ook beschreven, ook hier gaat het weer over een stukje verwachtingsmanagement. We
begrijpen dat dit nu op dit moment te snel is om hier iets van te vinden, maar wat ons
betreft komt dat in een volgende wijziging wel aan de orde om duidelijk te krijgen wat
de toekomst zal zijn van deze locatie, waar we dan ook de verdere planvorming op
gebaseerd kan worden.
De voorzitter: Dank u wel. Meneer Van der Meer was nog.
De heer Van der Meer: Dank u wel, voorzitter. Het wordt mij volgende de discussie
eigenlijk steeds minder duidelijk wat er nu wel en niet wordt vastgelegd in dit stuk. Maar
toch een aantal opmerkingen. Ik ga ervanuit dat dit inderdaad primair een lange termijn
visie is. Die is een tijd terug vastgesteld en nu wordt daarop een aantal punten een
wijziging in aangebracht, omdat in de tussentijd de richting van denken veranderd is. Ik
neem aan dat wij daar gewoon als raad meningen over kunnen hebben en zowel binnen
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die wijzigingsvoorstellen als naast die wijzigingsvoorstellen voorstellen kunnen indienen
om die visie aan te scherpen of te wijzigen, in wat voor richting dan ook. Dat gezegd
hebbende wil ik graag met mevrouw Klein-Hendriks de discussie aan over wat er
ontbreekt in het toekomstperspectief voor nu. Maar dat heb ik op dit moment niet
helemaal paraat, dus als u dat mij nu zou vragen kan ik dat niet direct beantwoorden.
Maar ik wil daar graag een keer verder over praten. Ik heb wel op 2 van de
wijzigingselementen, die in het stuk zitten, heb ik wat opmerkingen. Bij de toelichting op
de bestemmingswijziging van het scholengebied Noordendijk, naar het rustig groen,
wordt aangegeven dat het daar de bedoeling is om daar 200 woningen in het hoogste,
duurste, luxe segment te bouwen. En mijn vraag is, niet geheel toevallig, waarom die
invulling? Een vraag is natuurlijk: is daar wel een markt voor? En dan komt vaak het
argument terug: als projectontwikkelaars geen markt zien, dan gaan ze niet bouwen.
Maar mijn vraag is terug: waarom geven we projectontwikkelaars niet iets meer ruimte
als het om rustig groen gaat. 200 woningen in een relatief groot gebied, dan zal het om
behoorlijk grote percelen gaan. Dat betekent voor mijn gevoel dat dat gebied voor
anderen niet echt een aantrekkelijk gebied wordt om naartoe te gaan. Het kan wel rustig
groen zijn, maar daar is verder niet zo veel te beleven.
De voorzitter: Interruptie meneer Kleinpaste.
De heer Kleinpaste: Ja, toch even ter interruptie. Ik moest ineens weer even denken aan
de woorden van mevrouw Klein-Hendriks van: wat wil je drinken? Want nu staat er een
bepaalde opvatting, en volgens mij is die opvatting dan ook nog in lijn met wat daar in
voorgaande bijeenkomsten al over gezegd is en in lijn met de woonvisie en dat soort
zaken. En dan gaan we hem proberen los te peuteren in deze structuurvisie en mogelijk
ook in de uitwerking later daarvan. Dus ik vraag me dan toch af wat GroenLinks precies
voor ogen heeft als het gaat om dit plangebied. Want volgens mij staat in deze
structuurvisie over dat gebied wel ongeveer beschreven wat al eerder in deze commissie
of in de raad of elders in het politieke circuit gewisseld is.
De voorzitter: Meneer Van den Meer.
De heer Van den Meer: Een aantal maanden geleden is dit punt aan de orde geweest,
toen is het voorbereidingskrediet aangevraagd voor dat plan. Daar was bij een
inhoudelijke beschrijving in welke richting men de invulling wilde doen. Maar er is toen
nadrukkelijk bij gezegd dat daarover nu niet besloten werd en dat dat op een later
moment zou gebeuren. Wij hebben niet de gelegenheid gehad om eerder iets over de
invulling van dat gebied te zeggen.
De voorzitter: Meneer Oostenrijk, interruptie.
De heer Oostenrijk: Dan toch een vraag aan de heer Van den Meer. Er zijn uitgebreide
tekeningen van hoe dat plangebied er nu uit zal komen te zien. Ook gedeeld met de
omgeving en geïnteresseerden. Daar staat vrij expliciet op hoe het groen en het blauw
in elkaar zit. Dan kan je toch niet volhouden dat dat nu volstrekt onduidelijk is.

19

De heer Van den Meer: Het is niet onduidelijk wat de plannen zijn. Wat mijn stelling is,
is dat daar niet in detail over besloten is. En ik heb inderdaad die presentatie van die
plannen meegemaakt en ik heb die discussie hier over het voorbereidingskrediet
meegemaakt. En op beide momenten is niet een besluit genomen over wat voor
invulling dat zou moeten krijgen.
De voorzitter: Meneer Kleinpaste.
De heer Kleinpaste: Voorzitter, mag ik het nog een keer even proberen, want ik probeer
echt te kijken wat meneer Van den Meer hier nou precies mee probeert te zeggen. Vindt
u dat deze structuurvisie in de beschrijving van dit element, dit plangebied, al teveel is
vastgelegd en voelt u geen ruimte meer om daar in tegenvoorstellen te doen?
De heer Van den Meer: Ja, in de formuleringen die er nu staan heb ik het gevoel dat er,
laat ik maar zeggen, een aanpassing zoals in de motie van Beter voor Dordt voor
Amstelwijk is gevraagd, om naar een iets meer gemengde invulling toe te gaan. Dat in
de formuleringen van deze structuurvisie daar eigenlijk geen ruimte voor is. En mijn
vraag aan het college is dus: waarom niet aan projectontwikkelaars op zijn minst iets
meer ruimte daarvoor gegeven kan worden. Op die betreffende inloopavond voor
bewoners of geïnteresseerden was daar ook veel animo voor, om maar eens iets te
noemen. Dus dat is mijn vraag: waarom niet wat meer ruimte laten voor een wat meer
gemengdere invulling van het geheel?
De voorzitter: Interruptie mevrouw Klein-Hendriks.
Mevrouw Klein-Hendriks: Dank u wel, voorzitter. Ja, de heer Van den Meer geeft aan dat
het voor projectontwikkelaars, dat daar meer ruimte mag worden geboden. Dan toch de
vraag aan de heer van den Meer: als dan indachtig dat er meer ruimte wordt geboden
aan projectontwikkelaars. Is dan de ambitie, zoals die nu staat beschreven in de
structuurvisie, voldoende om toch bijvoorbeeld ook een natuurlijke situatie van de Vlei
te behouden of hoe dan ook. Of mist op dat punt GroenLinks bewoordingen of ambities
of uitgangspunten in deze structuurvisie?
De heer Van den Meer: Nee, het gaat mij primair om het soort van bewoning, het soort
van woningbouw wat daar bepleit wordt. En er staat heel expliciet: het meest dure, luxe
segment. Nou, ik ga ervanuit dat dat nog verder gaat dan wat in Amstelwijk de
bedoeling is en daar stel ik vraagtekens bij. Zowel wat betreft houdbaarheid en markt,
maar ook wat betreft: wat is wenselijk voor de leefbare stad. In ieder geval wil ik graag
de ruimte om daar een discussie over te voeren.
De voorzitter: Meneer Oostenrijk.
De heer Oostenrijk: Ja, dan toch opnieuw een vraag aan de heer Van den Meer. Juist
rond Amstelwijk hebben we een uitgebreide discussie gehad over wat dan de bedoeling
is, zoals geformuleerd door het college. En daar heeft Beter voor Dordt dan laten we
zeggen iets van gevonden, de bekende motie. Maar het kan toch niet zo betekenen
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nadat we die hele discussie hebben gehad, dat we die nu weer opnieuw gaan voeren hoe
we dan de Amstelwijk ingevuld willen hebben.
De heer Van den Meer: Ik heb het over de Noordendijk. Nou ja, ik kan alleen maar
herhalen dat hier bij de bespreking van het voorbereidingskrediet door mij de vraag
gesteld is of ons hiermee inhoudelijk vastlegt op de daarbij beschreven invulling. En het
antwoord was nee.
De voorzitter: Dank u wel. Dit was het, meneer Van der Meer?
De heer Van den Meer: Nog een ander punt over de zonnecentrales ook. Zoals ik het
stuk lees, maar nogmaals: ik voel me steeds onzekerder over wat er nu eigenlijk precies
instaat. Maar zoals ik het stuk lees komt het er eigenlijk op neer van: geen zonneparken
of andere vormen van duurzame energieopwekking in het buitengebied. We gaan eerst
inzetten op binnen de stedelijke contour. Nou, dat is reden om zo veel mogelijk binnen
de stedelijke contour te doen, daar zijn wij het van harte mee eens. We moeten kijken
hoever we daar kunnen komen. Tegelijkertijd zijn er ook heel veel rapporten,
inschattingen, die duidelijk maken dat als je kijkt naar de huidige technologie die
beschikbaar is, de huidige ambities die er zijn voor energiebesparing en de huidige
mogelijkheden voor energieopwekking, dat we er niet komen met de oplossingen die
binnen de stedelijke contour mogelijk zijn. Dus de vraag doet zich voor: wat dan? Wat
betekent dat dan als we die conclusie moeten trekken? Het gaat hier om een lange
termijn plan, tot 2040 toe. Terwijl wat we kunnen overzien met betrekking tot die
energietransitie, zowel wat de plannen betreft als wat de mogelijkheden betreft, meneer
Soy verwees daar ook al naar, we in feite dat nog niet voldoende in beeld hebben. En
dus eigenlijk moeten zeggen van: dit past niet in een visie voor 2040. Of als je er toch
iets over wilt zeggen, dan moet je misschien niet zeggen van: tot 2040, het kan blijken
dat we toch alles afwegende iets, wat dan ook in wat voor vorm dan ook, in het
buitengebied zouden moeten doen. Dan besteden we natuurlijk heel veel aandacht aan
de precieze locatie en de precieze inpassing van het geheel. Maar we kunnen dat tot
2040 redelijkerwijs niet uitsluiten. Niet dat ik daarvoor ben, maar ik ben wel voor het
organiseren van de energietransitie.
De voorzitter: Meneer Van den Meer, wilt u als u praat graag in de microfoon praten.
Want u kijkt alle kanten op, maar dat gaat voor de notulen niet zo lekker werken, ben ik
bang. Mevrouw Klein-Hendriks.
Mevrouw Klein-Hendriks: Meneer Van den Meer probeert contact te krijgen, dat is heel
goed. Er staat in de structuurvisie een woordje interim beleid. En ik heb daar ook een
vraag over gesteld. En in de reactie daarop werd inderdaad aangegeven dat het, gelet
op de energietransitie en de noodzakelijke keuzes die misschien nog moeten volgen, dat
er in de toekomst misschien andere keuzes moeten worden gemaakt. Vandaar het
woordje interim beleid. Dus dat is misschien ook tegelijkertijd een antwoord op uw
vraag.
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De voorzitter: Dank u wel. Dan denk ik dat ... O, meneer Jansen wilt nog en meneer
Kleinpaste. Kunt u het alstublieft kort en bondig formuleren en niet in herhalingen
vallen? Daar zou ik erg gelukkig mee zijn.
De heer Kleinpaste: Ik ga mijn best doen, voorzitter. En ik geloof ook niet dat ik heel erg
in herhaling ga vallen. Want toen ik deze structuurvisie las had ik zoiets van: ik heb
niets met deze structuurvisie en ik heb er ook niet iets tegen. Want ik vind hem heel
algemeen en in die zin niet heel bijzonder en alle ruimte is er nog. En gelukkig zei de
heer van den Meer dat ook al, om daar nog op planniveau van alles over te vinden en
van alles over te kunnen bediscussiëren. Eerlijk gezegd vind ik het coalitie akkoord vele
malen ambitieuzer en beter geformuleerd dan deze uitwerking. Dus in die zin heb ik het
gelezen als een paar partiële wijzigingen op de structuurvisie die ligt. En die wijzigingen,
die waren volgens mij wel adequaat en ook wel in lijn met wat er in het verleden over
besproken is. Dus daar hoeven we het hier niet zo lang over te hebben. En verder
kunnen we ons rustig bezig houden met allerlei plannen die je ook rustig kunt inbrengen
en bespreken. Rondom een aspect had ik wel een vraag. We hebben een inspreker
gehad, de heer Verbakel, die zich verbaasde over het feit dat bij hele grote
bedrijfspanden, hallen, dat soort zaken, er nog geen aanvullende eisen worden gesteld
aan de daken om daar zonnepanelen op te leggen. Terwijl zijn stelling was dat als je dat
meteen in de bouw meeneemt, het vele malen goedkoper is dan wanneer je dat dak
later zou moeten aanpassen, om dat alsnog mogelijk te maken. En voor een
structuurvisie zou het mij helder lijken als je over dit soort eisen wel iets opneemt bij
bouwplannen van hele grote fabriekshallen, logistieke hallen, om te zorgen dat daar wel
degelijk meegewogen wordt dat er voorbereiding is om daar zonnepanelen op te leggen.
Dan hoefje ze mogelijk ook niet in de polder neer te leggen.
De voorzitter: Interruptie van mevrouw Klein-Hendriks.
Mevrouw Klein-Hendriks: De vraag is dan van mij aan de heer Kleinpaste of de heer
Kleinpaste er bijvoorbeeld aan denkt om in deze structuurvisie dan voor te stellen dat
opgenomen wordt dat de beleidsregels worden uitgewerkt die dan kunnen worden
gekoppeld aan bouwopgaves of iets dergelijks. Heeft de heer Kleinpaste een idee hoe
dat gestalte kan worden gegeven?
De heer Kleinpaste: Ik heb nog niet een concreet tekstvoorstel waarmee ik dat zou
kunnen regelen. Ik vind het wel een belangrijk aspect om eerst maar eens aan het
college, en vandaar dat ik het nu naar voren breng, te horen hoe ze daarin staan. En
mogelijk moeten we daar inderdaad met elkaar verzinnen van: hoe leg je dat toch een
beetje in die structuurvisie vast? Want ik zie dat soort zonnepanelen liever op dat soort
panden verschijnen, dan dat ik het in weilanden zie verschijnen, om maar even een
concrete parallel te trekken. Dus vandaar dat ik er over loop na te denken en graag hoor
wat het college daar ook van vindt. Andere collega's hebben al gezegd dat ze verbaasd
waren over dat aspect van die bijna ridicule 20 meter. Dat hoort inderdaad echt niet in
de structuurvisie thuis, dus daar sluit ik me dan maar even bij aan. En voor het overige,
ik moest wel een beetje lachen om de reactie op de beantwoording van de inspraak van
de tennisvereniging, die Amstelwijk een slaapwijk noemde. En daarmee het als een
gemiste kans definieerde. Want ik zie dat op ambitieniveau, herken ik die kritiek wel een
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beetje, zal ik u eerlijk bekennen. Dat vond ik toch wel grappig om dat bij de stukken nog
even terug te zien. En verder sluit ik mij bij een aantal opmerkingen aan. Kan het echt
scherper, zou het dichter bij het college akkoord kunnen liggen. Maar er is nog ruimte
genoeg, ook in deze structuurvisie, om op planniveau over van alles en nog wat te
praten.
De voorzitter: Nou, met deze optimistische noot sluit meneer Kleinpaste zijn betoog.
Meneer Jansen.
De heer Jansen: Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Op punten is het vrij algemeen,
zoals de heer Kleinpaste al aangeeft. Het is dan ook een visie en niet een
bestemmingsplan. Op enkele andere punten is het juist weer heel erg gedetailleerd, lijkt
het haast wel een uitgewerkt bestemmingsplan, zoals bijvoorbeeld de 20 meter die
opgenomen is, de afstand van 20 meter zoals de heer Oostenrijk al aangaf, die
verbaasde ons ook. Dat hoort wat ons betreft eerder in een bestemmingsplan thuis dan
in een algemene visie. Hij is zelfs zo gedetailleerd dat er wel in vermeld staat wat er met
DTVD moet gebeuren, de tafeltennisvereniging, maar dan weer niet wat er bij de
Noordendijk moet gebeuren met de scouting of in Amstelwijk met Thialf en de Vrije
Duinen. Ik zou graag van de wethouder hier nog eens een keer een update krijgen en
een stand van zaken hoe het met die verhuizingen zit en met die verenigingen. Naar
mijn weten heeft de raad aangegeven dat de gemeente daar fatsoenlijk mee om dient te
gaan, dus daar ben ik erg benieuwd naar. Over de zonnepanelen, ja, we zouden eerst
graag een wat bredere discussie over het buitengebied voeren, voordat we daar al een
oordeel over kunnen vellen. We vinden weinig ambitie op het gebied van duurzaamheid.
Ik mis bijvoorbeeld enige ambitie op het gebied van windmolens. Daar staat in het
coalitieakkoord al iets over wat niet zo heel ambitieus is, maar daar had langs de A16
bijvoorbeeld best ruimte geweest voor windmolens, daar mis ik alle ambitie van dit
college op. Zoals de heer Kleinpaste ook al aangegeven heeft, op het gebied van
duurzaamheid kan de visie best wat ambitieuzer. Daar sluiten wij ons bij de heer
Kleinpaste graag bij aan.
De heer Kleinpaste: Dat dwingt mij bijna om te zeggen, voorzitter, dat ik op het vlak
van de windmolens me dan weer niet helemaal herken in de opmerkingen van de heer
Jansen.
De heer Jansen: De heer Kleinpaste wilt ze graag op zee hebben, maar zee hebben wij
in Dordrecht niet. Een A16 hebben wij in Dordrecht wel. En langs de A16 passen volgens
mij best wat windmolens. Daarmee wou ik het graag besluiten, voorzitter.
De voorzitter: Dank u wel. Er komen er steeds meer, we zijn vet een uur bezig nu, we
gaan niet zo heel erg lang meer door. Ik dacht dat er maar twee of drie sprekers waren,
en die geef je dan alle ruimte. Maar dan komen er ineens nog een heleboel overheen.
Meneer Bosuguy.
De heer Bosuquv: Ik was snel klaar geweest. Maar ik sluit me aan bij de heer Kleinpaste
en meneer Jansen.
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De voorzitter: U sluit zich aan bij de heren Kleinpaste en Jansen.
Mevrouw De Feo: Nou, ik kwam er niet bij, ik zat al een poosje met mijn antwoord,
maar dat geeft niks. Ja, de SP wilt hier ook nog wel wat over zeggen, over de
structuurvisie. De diverse besluiten en ontwikkelingen binnen de gemeente, die vragen
om aanscherpingen van de structuurvisie. En dat lezen we in het raadsvoorstel van 14
mei. Op 29 mei 2019 veranderden heel bouw Nederland door het stikstofbesluit van de
Raad van State, waardoor 18 duizend projecten onzeker zijn geworden. En in de nu
voorliggende herziening van de structuurplan is hiermee geen rekening gehouden,
waarschijnlijk. Wethouder Sleeking kwam wel met een memo, waarin staat dat we voor
bouwactiviteiten een berekening van de stikstofuitstoot nodig is, om aan te tonen dat er
geen negatieve gevolgen zijn.
De voorzitter: Meneer Kleinpaste.
De heer Kleinpaste: Dan toch even ter interruptie, want die structuurvisie schetst een
lange termijn. Het stikstofprobleem ontken ik niet, ik steek het niet onder stoelen of
banken. Het is iets wat we op korte termijn moeten oplossen. Het lijkt me niet dat we
dat dan expliciet in de structuurvisie moeten regelen, maar wel dat we er aandacht voor
moeten hebben.
De voorzitter: Mevrouw De Feo.
Mevrouw De Feo: Misschien moet die structuurvisie er wel op veranderd worden. In een
bijlage van het milieu effectrapportage lezen we dat bij onze locaties en omgeving niet
in een gebied liggen waarbij de wetgeving vastgestelde norm inzake de milieukwaliteit
reeds worden overschreden. Maar wij vragen ons af of dit met het besluit van de Raad
van State niet is achterhaald en er dus een nieuwe beoordeling moet komen, die
ongetwijfeld leidt tot een aanpassing van de plannen en dus waarschijnlijk een nieuw
raadsvoorstel voor de aanpassing van de structuurvisie. Dus de SP zou daarom eigenlijk
liever voorstellen om verdere behandeling van het huidige voorstel te stoppen en te
wachten op een nieuw voorstel van het college.
De voorzitter: Meneer Oostenrijk.
De heer Oostenrijk: Een vraag aan mevrouw De Feo. Als we niet akkoord gaan met de
herziening, dan blijft dus alle tekst vrolijk staan.
Mevrouw De Feo: Kijk, dan moet het bezien worden of wij ...
De heer Oostenrijk: In de oude tekst staan evengoed bewoordingen zoals, ik noem maar
even, woningbouw of andere invullingsbestemmingen. Bij de Corridor dan even niet,
maar Amstelwijk. Laat ik het anders formuleren. Wat verandert het aan de hele
procedure, ik noem maar even Amstelwijk weer, die nu in gang is gezet. Zegt u dan met
zoveel woorden: Amstelwijk, zet hem ook maar op hold. Zegt u dat?
Mevrouw De Feo: Eigenlijk wel.
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De voorzitter: Mevrouw Stolk. Mevrouw De Feo, kunt u even het lampje uitdoen
alstublieft.
Mevrouw Stolk: Ik wil mevrouw De Feo daar wel in ondersteunen, zeker met het
stikstofbeleid. Als we kijken dat de bouwsector de komende jaren, zoals heeft ABN
AMRO uitgerekend, 14 miljard mis gaat lopen vanwege dat stikstofbeleid. En als je kijkt
naar Amstelwijk, die ligt toch wel in een heel stuk vervuild met de N3, de A16. Als je
daar gaat bouwen, dat heeft wat ons betreft consequenties, dat hebben we al
aangegeven. Plus het feit, wij zijn ook gewoon akkoord gegaan met het bouwen van
Amstelwijk. We ondersteunen daarin ook Beter voor Dordt, die zeggen van: er moet veel
meer sociale huurwoningen gebouwd worden in dat stuk. Los van dat is de
structuurvisie, en zo hebben meerderen al aangegeven, vaag. Het coalitieakkoord is
inderdaad uitgebreider dan deze structuurvisie. Het is inderdaad een visie. Maar als je
stip op de horizon is: daar willen we met onze stad naartoe. Dan zul je ook de risico's in
moeten calculeren van: waar gaan wij de komende periode tegenaan lopen? En dan zou
je toch moeten kijken van: bouwen we daar wel goed? Is het verantwoord wat we daar
gaan doen en wat voor risico's lopen we daar? En dan nog even los van het feit dat we
Amstelwijk, de Corridor en DTVD en noem ze allemaal maar op, de Krommendijk. We
moeten het nieuwe sportbeleid moeten we nog vast gaan stellen, we weten nog niet
waar we daarmee naartoe gaan. Dus ja, deze structuurvisie is wat ons betreft een beetje
los zand. Het is mooi de stip op de horizon, maar wat ons betreft zou die nog veel en
veel meer aangescherpt moeten worden. Tot zover, voorzitter.
Mevrouw De Feo: Ik was nog niet klaar, maar dank u wel voor deze aanvulling .Verder
hadden we nog wat inhoudelijke opmerkingen. De tafeltennisvereniging in Amstelwijk
zou moeten vertrekken, vanuit de gedachte om het sportpark te clusteren. Maar tot nu
toe ligt het college volledig overhoop met de sportverenigingen, zodat een cluster nog
ver te zoeken is. De tafeltennisvereniging in het gebied, Corridor is daar ook een
voorbeeld van. Dus onze vraag is: hoe gaat het college dit tot ongenoegen van deze
verenigingen oplossen? De SP ziet eigenlijk helemaal geen probleem om in de
woonwijken ook kleine sportvoorzieningen, zoals het huidig tennispark Amstelwijk, een
plek te geven. En mocht er toch ruimte zijn voor de huidige verenigingen, dan zal er
eerst met de tennisvereniging en de tafeltennisvereniging een oplossing gezocht moeten
worden. Verder horen wij graag van het college hoe zij de grondvervuiling in het gebied
van de Noordendijk op gaan lossen. Volgens berichten in de Dordtenaar van 13 augustus
zouden daar ooit woningen komen. En waarbij nog een te vinden projectontwikkelaar
een oplossing gevonden moet worden. En de gemeente en projectontwikkelaars
kennend zal dit vrijwel zeker als uitkomst hebben dat de gemeente voor de kosten op
gaat draaien. Kan het college garanderen dat dit niet het geval is? Verder: voor wie
moeten we bouwen? Volgens Driegoot woningmarktonderzoek wonen er in Dordt vrij
veel mensen met een laag inkomen. En dan is het voor de SP duidelijk dat je ook voor
deze mensen moet bouwen. Dus sociale huurwoningen en koopwoningen voor de
middenklassen. Het college gebruikt inkomstengegevens uit het rapport niet om de
juiste woningtypes te kiezen, maar om de gebruikte tabel van de inkomens aan te
passen door hele dure koopwoningen te gaan bouwen. Het college doet dit zonder zicht
te geven in de werkelijke behoefte aan dit soort woningen. Want hoeveel mensen zijn er
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nu op zoek naar een koopwoning van 3 ton of meer? En waarom loopt dit aanbod
woningtypen heel erg op bij Funda? In de Corridor wilt het college ook woningen voor
ouderen bouwen, maar dit gebeurt vooral omdat met deze woningen een geluidswal kan
ontstaan voor de weg. Met het nieuwe stikstofbeleid denken wij dat dit een onhaalbare
oplossing is en dus geen ouderen woningen. Waar gaat het college deze dan wel
bouwen? Kortom, voor de SP een onuitvoerbare wijziging van het structuurplan met
verkeerde keuzes voor de geplande woningbouw. En onze vragen daarbij zijn: is
voorgestelde wijziging van de structuurvisie wel uitvoerbaar? Kijkend naar het recente
stikstofbeleid. Volgens Driegoot woningmarktonderzoek zijn er in Dordrecht veel mensen
met een lager inkomen. Waarom bouwt de gemeente dan geen huur- en koopwoningen
voor deze doelgroep? En wat is er mis met het handhaven van al lang bestaande
verenigingen in de nu te ontwikkelen gebieden. En als die verenigingen moeten
vertrekken, is de gemeente dan niet verplicht om voor deze verenigingen tot
aanvaardbare oplossingen te komen. En dit geldt ook voor de behuizing van de vrije
tuinen.
De voorzitter: Meneer Kleinpaste.
De heer Kleinpaste: Toch nog een keer even ter interruptie, want ik raak wat in
verwarring in die zin dat we praten hier over een structuurvisie. Dus daarin geef je aan
watje op de langere termijn ook met een gebied wilt. En het is evident, en dat is ook
gewisseld hier, dat op de langere termijn wilt dit college bijvoorbeeld dat die
tafeltennisvereniging verdwijnt. Dus dan kan je wel op dat concrete niveau in die
structuurvisie dat willen wijzigen, omdat je het niet eens bent met de zorgvuldigheid
daarover, maar dat neemt niet weg dat de lange termijnvisie volgens mij correct in die
structuurvisie staat.
De voorzitter: Mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk: Ja, het is mooi hoe de heer Kleinpaste dat verwoord, hoe dit college dat
wilt. Maar volgens mij zijn er nog meer partijen in deze raad die het misschien anders
willen en die daarbij ook een tegengeluid laten horen, waarbij wij ook aangeven, en dat
zegt mevrouw De Feo eigenlijk ook, dat we met deze structuurvisie misschien wel niet
op het juiste pad zijn. En hebben we niet alle risico's in kaart gebracht. En tuurlijk kan je
onderweg zeggen van: er kan nog van alles ingevuld worden. Maar laten we nou eens
een keer erop bedacht zijn en alle risico's in kaart brengen. En je kan nooit alle risico's
in kaart brengen, maar laten we nou eens gewoon de goede keuzes met elkaar maken,
kijken wat nodig is voor de stad en kijken waar er behoefte aan is. En wat je ook mist in
deze structuurvisie, mevrouw De Feo geeft het ook aan, de ouderen. Waar bouwen wij
nou voor ouderen? Ik heb nergens, maar dan ook nergens, het woord ouderen gelezen.
Waar gaan we die laten?
De voorzitter: Ik ga hier een punt achter zetten hoor, want we hebben het over heel
veel gedetailleerde zaken. We zijn ik weet niet hoe lang al bezig, we hebben twee
agendapunten zijn er vervallen, maar we zitten nu al op die tijd die we met die punten
erbij gehad zouden hebben.
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De heer Kleinpaste: U mag daar van mij best een punt achter zetten. Ik bedoel, ik
probeer alleen een zuivere discussie over die structuurvisie, daar maken we dan vragen
over. Zetten we daar een punt achter, dan ga ik straks vragen om het nog een keer te
agenderen omdat het onvolledig besproken is.
De voorzitter: Ik begrijp het, maar er komen wel vaak dezelfde dingen langs nu. En dat
lijkt me toch ook niet helemaal goed. Maar zeg wat u te zeggen had, meneer Kleinpaste,
want dat gaat toch gebeuren dus.
De heer Kleinpaste: Ja, mijn vraag zowel aan de SP als aan de VSP zou dan zijn, want er
wordt een aantal kritiekpunten genoemd waar ik voor een deel ook wel wat in herken,
maar die in de discussie over de woonvisie thuishoren en niet in de discussie over de
structuurvisie. Dus ik probeer helder te krijgen van: hebben we het hier nu over deze
structuurvisie en de partiële wijzigingen daarop? Of gaan we een hele brede discussie
voeren, waarbij we ook de woonvisie ook nog eens overhoop trekken? En voor een deel
mag dat van mij, want ik was ook niet helemaal gelukkig met die woonvisie.
De voorzitter: Mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk: Even nog aanvullend op de heer Kleinpaste. Volgens mij kan je de
woonvisie en de structuurvisie niet helemaal los van elkaar zien, want ze raken elkaar
juist. Dus ik denk dat die samenhang juist aanwezig is en zou je dit eigenlijk wel samen
moeten bespreken. Maar ja, dat is de mening van de VSP.
De voorzitter: Meneer Van den Meer.
De heer Van den Meer: Een soort gelijke opmerking, maar dan vanuit de tekst van de
structuurvisie geredeneerd. In die tekst staan gewoon dingen over woningbouw en het
soort van woningen wat gebouw moet worden. Er staan ook dingen over al die
verenigingen in. Dus het feit dat dat nu aan de orde komt, komt omdat dat in die tekst
van die nota aan de orde is. En als je een zuivere discussie wilt voeren, zoals de heer
Kleinpaste wilt, die alleen over het lange termijn perspectief voor 2040 gaat, dan moet
je toch op een aantal punten een ander soort stuk voorleggen, denk ik.
De voorzitter: Meneer Kleinpaste.
De heer Kleinpaste: Voorzitter, ik wou nog even reageren op die woonvisie. Natuurlijk
hangt die samen met de structuurvisie. Maar de woonvisie als zodanig is gewoon
aangenomen en daarmee gewoon een besluit wat de nieuwe werkelijkheid is. Dus daar
kun je lang en breed over praten, je kan het nog zien bij te stellen. Maar een aantal
discussies worden wel degelijk in die woonvisie thuis. Dus dan kan je nog steeds van
alles vinden over de structuurvisie, daarvan zei ik al: ik ben er niet tegen en niet voor.
Omdat die heel algemeen is. En de rest komt een keer een invulling.
De voorzitter: Goed. Maar nu gaan we een beetje in kringetjes draaien. Het is logisch
dat dingen over wonen aan bod komen, omdat er dingen over wonen in de structuurvisie
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staan. En het punt is van: is dat wenselijk of is dat niet wenselijk? En om daar achter te
komen, zou ik graag het woord aan de wethouder geven.
De heer Sleekina: Nou, voorzitter, dank u wel. Ik snap de discussie voor een deel wel.
En mevrouw Klein-Hendriks heeft daar natuurlijk ook wel de kern van het probleem
eigenlijk geschetst, omdat de behandeling en de hele procedure rondom deze 3e
herziening van de structuurvisie behoorlijk vertraagd is. En die is eigenlijk ingehaald
door de concrete planvorming op de onderdelen die ook in deze derde herziening worden
genoemd. Dus in zoverre is het niet helemaal verassend dat u eigenlijk op dezelfde
punten terugkomt die u ook bij die deelplannen aan de orde heeft gesteld. Maar het lijkt
wel een beetje een herhaling plaats te vinden van de politieke discussie die eerder in de
commissies heeft plaatsgevonden. Dus ja, ik respecteer dat, maar ik geloof niet dat het
nu aan mij is op deze plek om die discussie opnieuw met u te gaan voeren. Omdat a, die
al voor een deel gevoerd is op het gebied van de woonvisie en de individuele plannen,
en u ook nog later de kans krijgt bij de concrete invulling van die plannen om uw
bezwaren te herhalen. Dus niet om u wat dat betreft het zwijgen op te leggen, want u
heeft volledig het recht om elke mening naar voren te brengen, maar wel om even die
lijn te schetsen. Want deze 3e herziening, die had natuurlijk al vastgesteld moeten zijn.
Hij is in inspraak geweest, er hebben zeven instellingen op gereageerd, u heeft kennis
kunnen nemen van die inspraakreacties van die zienswijze, waar het college een reactie
op heeft gegeven. En ja, die 3e herziening, die dient in feite als onderlegger, als
aanvulling op de bestaande structuurvisie, om de plannen die wij hebben ingediend en
die in feite een vertaling zijn van de ambitie van het collegeakkoord van de groeiagenda
en van de ambities om een flink aantal woningen te gaan bouwen, om die mogelijk te
maken. En dan ja, begrijp ik heel goed dat u dan opnieuw dat punt wilt maken dat u het
niet eens bent met bijvoorbeeld de verdeling van sociale woningbouw en duurdere
woningbouw, maar in feite is dat bij deze 3e herziening in mijn ogen niet aan de orde,
maar op andere momenten.
De voorzitter: Mevrouw Klein-Hendriks.
Mevrouw Klein-Hendriks: Ik ga een waarom vraag stellen aan het college. En dat is
misschien niet altijd een beste vraag, maar toch: waarom of wat is nut en noodzaak van
toch dan deze partiële herziening?
De heer Sleekina: Omdat wij planologisch gehouden zijn om, voordat wij die nieuwe
deelbestemmingsplannen kunnen vaststellen, om een aangepaste structuurvisie te
hebben. Want anders, dan passen ze niet in de bestaande structuurvisie en dan worden
ze volgens mij afgeschoten. Dus er wordt intussen ook al gewerkt aan de 4e herziening
van de structuurvisie. En dan kom ik meteen op een aantal onderwerpen terug, die door
sommigen van u genoemd zijn, ten aanzien van bijvoorbeeld het pleidooi dat de heer
Verbakel heeft gehouden om te komen tot aanscherping van aspecten op duurzaamheid.
Die zijn wij voornemens om ook een plek te geven in de 4e herziening. En heel concreet
als het gaat om het plaatsen van zonnepanelen op die daken, dat het juridisch niet
mogelijk is om eisen te stellen boven het bouwbesluit. Ten aanzien van windmolens
heeft de gemeenteraad in het verleden ook visies vastgelegd, structuurvisies, waarin
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ook die vijfde windmolen mogelijk is gemaakt. En volgens mij zouden er in die
structuurvisie ...
De voorzitter: Mevrouw Klein-Hendriks.
Mevrouw Klein-Hendriks: Ik vind het altijd vervelend als iets niet kan, maar is ook
gedacht om in toekomstige bestemmingsplannen een uitwerking te geven dat er
verplicht een dubbelfunctie moet worden gerealiseerd. Ofwel: je mag een
bedrijfsgebouw, maar je moet ook een functie qua energiewinning maken. Dus niet een
bouwbesluit norm, maar gewoon een functie.
De heer Sleekino: Ja, bij de hele ontwikkeling van de westelijke Dordtse oever, die vindt
natuurlijk helemaal plaats binnen het kader van duurzaamheid, dat wordt ook
energieneutraal helemaal ontwikkeld. Dit werd een hele technische vraag, dus die neem
ik ook wel graag mee terug om te kijken of dat überhaupt mogelijk is. Daar heb ik op dit
moment geen antwoord op. Ja, voorzitter, u heeft ook kunnen zien wat de reden is van
de vertraging van deze 3e herziening. Dat was omdat wij alsnog die MER toe moesten
passen. En ook daar was een vraag op, want ook als het gaat om die hele
stikstofproblematiek. Kijk, wij gaan natuurlijk geen plannen presenteren waarvan wij op
voorhand al het idee hebben dat ze niet uitvoerbaar zijn. Op deelplannen zullen ook
getoetst moeten worden. Op sommige deelplannen zullen ook ongetwijfeld ook
bezwaren of zienswijzen binnenkomen. En het is ons er alles aan gelegen om te blijven
binnen de wettelijke normen, ook als het gaat om de stikstofproblematiek en toetsing.
Wij hebben u daarover een uitgebreide raadsinformatiebrief gestuurd. Zodra ons meer
informatie bekend is, want er wordt natuurlijk op allerlei fronten gezocht naar praktische
oplossingen. En we zijn daar voor een deel ook afhankelijk van aanvullend rijksbeleid.
De voorzitter: Mevrouw Klein-Hendriks.
Mevrouw Klein-Hendriks: Heeft het college dan misschien ook naar aanleiding van het
stikstof ook gedacht om in een structuurvisie bovenwijkse compensatie mogelijk te
maken. Bij uitstek indien om in een structuurvisie vast te leggen, want dat is volgens
mij de enige methode om dat bovenwijks te kunnen compenseren. En dan gaat het mij
om natuurcompensatie, wijken hebben last van luchtverontreiniging, maar dat is wat
anders. Het gaat om dat je met wijken stikstof de lucht ingooit. En wanneer dat op een
beschermd gebied als de Biesbosch neerkomt en het is teveel, dan moet je dat
misschien kunnen gaan compenseren. Dus is dat misschien een idee voor het college?
De heer Sleekinq: Ja, voorzitter, misschien is dat wel iets om later op terug te komen.
Wij voorzien op dit moment niet dat dat noodzakelijk is in de plannen die wij nu hebben
gepresenteerd, ook ten aanzien van de plannen van Amstelwijk is nu de verwachting dat
dat binnen de wettelijke toegestane normen kan worden ontwikkeld. Die gebieden liggen
niet in de buurt van Natura 2000 gebieden. Dus wij verwachten ook niet dat die van
dermate effect hebben dat de planvorming daarmee onmogelijk wordt gemaakt. Er zijn
verschillende vragen gesteld over die zonnepanelen in het polderlandschap. In de
provinciale structuurvisie wordt in ieder geval uitgesloten dat op landbouwgronden
zonneweides worden geplaatst. Dus daar is ook stringent beleid vanuit de provincie

29

sowieso al. Polder de Biesbosch wordt gezien als een kroonjuweel. Ook daar wordt het
niet toegestaan. Het college heeft intussen kennis genomen van het initiatiefvoorstel van
de fractie van Beter voor Dordt om een deel van het polderlandschap als beschermd
landschap te verklaren, om daar een soort monumentenstatus aan te geven. En dat zou
wellicht ook een handvat kunnen zijn om de plaatsing van de zonnepanelen niet toe te
staan in dat gebied. We kijken natuurlijk voortdurend naar innovatie op dat gebied. De
verwachting is dat op niet al te lange termijn alle dakpannen zullen worden voorzien van
dit soort structuren, zodat je geen grote panelen meer hebt maar in de toekomst alle
daken automatisch al in feite de nieuwe zonneweides zijn die we op onze daken kunnen
plaatsen. Dus wat ons betreft ook zo veel mogelijk binnenstedelijk op daken, want
zonneweides hebben natuurlijk ook weer negatieve effecten op het landschap. Ja,
voorzitter, er worden natuurlijk ook weer opmerkingen gemaakt over de
deelonderwerpen, als het gaat om de locatie. Bijvoorbeeld de tafeltennisvereniging. Ja,
ook dat is eigenlijk een discussie die thuishoort bij de hele discussie rondom de
sportaccommodaties, die ongetwijfeld binnenkort ook weer terugkomt. En ook die
onderdelen vinden natuurlijk allerlei discussies plaats. De locatie van FC Dordrecht
m aakt...
De voorzitter: Mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk: Ja, voordat de wethouder verder gaat, want ik wilde eigenlijk al eerder
interrumperen op de Biesbosch van hoe zeker hij weet dat dat niet getroffen gaat
worden. Want de Raad van State, wat ik net al aangaf, heeft op het gebied van stikstof
natuurlijk al wat uitspraken gedaan. En die zeggen juist: locaties vlakbij natuurgebieden
worden zwaar getroffen door het stopzetten van bouwprojecten. Dus hoe weet u zo
zeker, en daarvoor stel ik die vraag maar even om hem gesteld te hebben, dat dat geen
gevolgen heeft voor de Biesbosch en op de bouwprojecten? Heeft u dat al uitgerekend of
is dat iets wat u nog de komende tijd gaat doen? Want dat zou me dan iets meer gerust
stellen.
De heer Sleekina: Ja, voorzitter, zeker weten doen wij weinig in het leven. En garanties
geven, daar ben ik ook zeer terughoudend in. We hebben nog wel een specialist in de
zaal zitten die daar wellicht nog iets nader over kan zeggen. Maar ja, er is nog wel veel
onderzoek nodig en we zijn ook wel afhankelijk van aanvullende wet- en regelgeving,
om ook andere zaken in onze stad mogelijk te maken. Wij hopen niet dat alle plannen,
die wij hebben, dat die gefrustreerd gaan worden door deze problematiek. Want dat zou
ertoe kunnen leiden dat wij de ambities, die wij met elkaar delen, en breed volgens mij
in de raad, dat die niet uitgevoerd zouden kunnen worden. En daar zouden wij toch met
elkaar denk ik vrolijk van worden. Voorzitter, de locatie van FC Dordrecht, ja, die wordt
eigenlijk voor een groot deel alleen maar bevestigd, omdat die ook in de ecologische
zone ligt. De functie daarvan wordt bevestigd. En als daar concrete plannen komen, dan
sluit ik niet uit dat er ook een bestemmingsplanwijziging nodig is. Maar deze 3e
herziening van de structuurvisie geeft wel aan dat de verwachting is dat daar een
initiatief zal komen. En om dat initiatief mogelijk te maken en te kunnen beoordelen is
deze in feite ondergeschikte aanpassing nodig. Ik kijk even, voorzitter, of ik al een
heleboel heb beantwoord. Volgens mij wel. Ja, de heer Oostenrijk verwijst naar de
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Oostenkil. Ik heb net het kaartje even opgezocht, maar de Kil en de Oostenkil maken
wel degelijk deel uit van het gebied tussen Dordtse Hout en Amstelwijk. Daar ligt
gewoon een kil, ook een uitstulpje. Dus het is ook terecht dat die daarin genoemd
wordt. De 20 meter, ja. Ook dat is in feite een klein beetje maatwerk wat hier geleverd
wordt. Omdat wij wel voorzien dat de omgeving daar ook gaat reageren op de plannen
die er nu zijn. 20 meter afstand ook een standaard afstand is die ook wordt
aangehouden bij andere plannen. En die je natuurlijk nooit moet uitsluiten datje bij
deelplannen tot andere afweging komt, waarbij dat minder dan wel meer zou kunnen
zijn. Deze ontwerp structuurvisie is natuurlijk al wel in inspraak geweest. En als je met
terugwerkende kracht dit soort aspecten gaat wijzigen of beperken, dan betekent dat
natuurlijk wel iets voor de verwachtingen die je hebt gewekt bij de potentiële insprekers,
dat wil ik wel meegeven.
De voorzitter: Ik zat te wachten op een punt, maar die kwam maar niet. Meneer
Kleinpaste.
De heer Kleinpaste: Ja, voorzitter, toch even ter interruptie. Want ik ben natuurlijk best
voor maatwerk, maar het principiële punt was: hoort die 20 meter nou echt in een
structuurvisie thuis of meer op planniveau? En ik denk nog steeds dat die op planniveau
thuis hoort en niet in de structuurvisie.
De voorzitter: Dat is helder, de wethouder.
De heer Sleekino: Ja, dat is wat ik net aangaf, daar heeft u eigenlijk wel een punt. Maar
nogmaals, de ontwerp notitie is natuurlijk al in inspraak geweest, men heeft er kennis
van kunnen nemen. En dan is nog de vraag of deze handreiking voldoende zal zijn om
mensen daar ook gerust te stellen en om eindeloze procedures en zienswijzen daarmee
ook te voorkomen.
De voorzitter: Mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk: Ja, even over die 20 meter nog. We hebben al natuurlijk eens een keer
problemen gehad met de sportvereniging, waarvan gezegd werd dat een voetbalveld
minstens 50 meter van de huizen af moest liggen. Bent u niet bang dat we in een
herhaling van zetten komen te vervallen? Want u zegt: het is maatwerk, het is
misschien ook een beetje natte vingerwerk, dat weet ik niet.
De heer Sleekino: Nou ja, een herhaling van zetten, voorzitter, in zoverre bij de overlast
van de voetbalvereniging, met name het trainingsveld, is natuurlijk objectief vastgesteld
dat daar sprake was van overlast. En zijn wij ook door handhavingseisen gedwongen om
die maatregelen te nemen, anders was het natuurlijk nooit zo verlopen. In dit geval geef
je een kader aan, wat gewoon ook algemeen acceptabel is. En ik begrijp dat die 20
meter er ook is ingebracht naar aanleiding van zienswijzen die naar voren zijn gebracht.
Dus wij verwachten niet een herhaling van zetten. Ja, er zal ongetwijfeld discussie
plaatsvinden, want ik ga ervanuit dat de mensen die daar wonen misschien liever een
park achter zich hebben dan een aantal woningen. Maar ja, dat maken we op andere
plekken ook mee. Je moet natuurlijk wel met elkaar, en dan bedoel ik ook nadrukkelijk
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met de omgeving, kijken of er voldoende draagvlak is voor ontwikkeling van dit soort
plannen. Binnen de redelijkheid en haalbaarheid, ook financiële haalbaarheid, van dit
soort plannen.
De voorzitter: Mevrouw Stolk.
Mevrouw Stolk: Voorzitter, ik snap wat de wethouder zegt en ik begrijp dat ook. Maar
meer zo van wettelijk gezien, zitten we dan safe ook met die 20 meter? Daar gaat het
eigenlijk een beetje om.
De heer Sleekina: Volgens mij zou dat wettelijk gezien ook minder kunnen, daar duidde
mevrouw Kleinpaste, mevrouw Klein-Hendriks, sorry. Ik haal de kleintjes door elkaar. En
we bouwen natuurlijk elders in de stad bouwen we woningen ook dichter op elkaar. Maar
we willen wel plannen haalbaar maken en ze niet al te veel laten frustreren.
Mevrouw Klein-Hendriks: Voorzitter, toch nog een ding over 20 meter.
De voorzitter: Mevrouw Klein-Hendriks.
Mevrouw Klein-Hendriks: Ik begrijp dus goed dat het naar aanleiding van zienswijzen er
in is gekomen. Het is niet zo dat de ontwerp structuurvisie die 20 meter al bevatte? En
dat betekent dus ook, als ik het goed begrijp, dat de raad eigenlijk moet zeggen of
inderdaad het voorstel van het college om alsnog nu wel die 20 meter erin te zetten,
even over gewekte verwachtingen gesproken, want dat ligt dan dus net iets anders, of
we alsnog wel die 20 meter inzetten, begrijp ik.
De heer Sleekina: Ja, voorzitter. De heer Van den Meer brengt ook eigenlijk weer
argumenten naar voren om tot andere woningbouwprogramma's te komen. Dat is denk
ik voor wat het college betreft ook weer hier niet de plaats om dat weer allemaal te gaan
herhalen. Bij de woonvisie, bij de concrete plannen, kan dat opnieuw naar voren worden
gebracht. Wij zien de locatie aan de Noordendijk als een ontwikkellocatie. Een getijden
gebied in een mooie groene setting, waar naar onze inschatting ook ruimte is voor het
duurdere woningsegment, waar wij inschatten ook voldoende vraag naar zal zijn.
De voorzitter: Meneer Van den Meer, interruptie.
De heer Van den Meer: Ja, ik vind het prima om te zeggen dat we daar op een ander
moment over kunnen praten en dat dat niet aan de orde is in het kader van die
structuurvisie. Maar in de structuurvisie staat wel wat de heer Sleeking nu zegt,
namelijk dat dat in het duurste segment gebouwd moet worden. En dat komt steeds in
de discussie terug, dat er een aantal formuleringen in dit stuk staan, die eigenlijk lijken
bepaalde ontwikkelingen op lange termijn uit te sluiten. En dat wringt een beetje met de
mededeling dat we over de korte termijn plannen nog open kunnen praten op een later
moment. Dus misschien dat dat toch door het college hier en daar iets in die tekst
gewijzigd moet worden.
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De heer Sleekina: Ja, voorzitter, het staat de raad vrij om bij de behandeling van het
stuk in de raad te komen tot amendering. En dan wacht het college maar af of die
voorstellen worden gehonoreerd of niet. De hoop, wellicht als laatste. Ik denk dat de
heer Oostenrijk inderdaad heeft geconstateerd dat de wens vanuit de hoop in de
volgende herziening aan de orde komt. U heeft denk ik de vertegenwoordiger van de
Hoop op de tribune gezien bij de behandeling vorige week, bij de inspreker. De Hoop
heeft ervoor gekozen om nu nog niet te komen inspreken, maar de wens om daar iets te
gaan doen is zeker aanwezig. En de raad zal zich daar later over kunnen spreken of en
in hoeverre u daaraan ook medewerking wilt verlenen.
De voorzitter: Dank u wel. U wilt een tweede termijn? Meneer Jansen en dan meneer
Soy.
De heer Jansen: Ik ben gewend mensen uit te laten spreken, dus ik heb de wethouder
eerst even helemaal aangehoord. Ik vond het jammer te horen dat de wethouder aangaf
dat het met betrekking tot de verenigingen, dat er om een discussie gevraagd zou
worden. Ik vroeg niet om een discussie, ik vroeg slechts om een eenvoudige update qua
stand van zaken met de plannen met die verenigingen, waarheen en hoe staan die
onderhandelingen daarmee? Dat is niet een hele discussie die ik op wil starten, maar
alleen maar een stand van zaken.
De heer Sleekina: Dat snap ik. En dan kijk ik naar mijn collega, die daar in eerste
instantie mee bezig is. Ik dacht niet dat dat voor vanavond op de agenda stond, maar
het is aan u om het te bespreken.
Meneer Oostenrijk: Een reactie op deze discussie. Als die aan de orde komt, dan lijkt me
het relevant dat die in de commissie sociaal aan de orde komt.
De voorzitter: Meneer Stam.
De heer Stam: Voorzitter, dank u wel. We hebben in de gemeenteraad afgesproken dat
we in alle rust toewerken naar 1 oktober. Er lopen gesprekken en binnen nu en 14
dagen wordt u via de commissie sociaal op de hoogte gebracht van de stand van zaken.
De voorzitter: Meneer Soy.
De heer Sov: Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog een verhelderende vraag of een
opmerking over die 20 meter afstand bij de Corridor. Ik heb nog even de lijst van
reclamanten en de antwoorden daarop erbij gepakt. Ik had daar eerder al naar
gerefereerd, dat een van de mensen die de zienswijzen hebben ingebracht proberen
terug te vallen op een vaststellingsovereenkomst, wat gebaseerd was op het gebruik
van sport en de overlast die dat met zich meebrengt, waar de wethouder naar
refereerde. En nu gaan we uit voorzichtigheid gaan we 20 meter daar ruimte vrij laten.
In hoeverre worden de ontwikkeimogelijkheden op dat terrein daardoor beperkt en
geven we niet al te veel ruimte weg door nu een structuurvisie vast te leggen, waardoor
het nog moeilijker wordt. Stel dat je er met de ontwikkelaar of wie dan ook niet uitkomt
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en je hebt die ruimte juist wel nodig, hoe gaan we daar mee om? Is het wel verstandig
om het nu in een structuurvisie op de meter zo nauwkeurig op te nemen?
De voorzitter: De wethouder.
De heer Sleekina: Ja, voorzitter. De eerste uitwerking van de plannen heb ik gezien dat
daar een groenstrook is gepositioneerd tussen de woningen die er nu zijn en het nieuwe
plangebied. En op basis daarvan heeft ook de berekening plaatsgevonden en moet dat
ook leiden tot een haalbaar plan met een positief resultaat in de GREX. Het leidt niet tot
het onmogelijk maken van het uitwerken van het plan, maar is inderdaad wel een
tegemoetkoming aan signalen die ons al meteen bereikten.
De voorzitter: De heer Soy.
De heer Sov:
De voorzitter: Meneer Oostenrijk.
De heer Oostenrijk: Voorzitter, hier ook aan gekoppeld. Ik zou ook graag de juridische
onderbouwing willen zien, op grond waarvan deze 20 meter echt noodzakelijk is. En de
heer Soy heeft het ook al in eerdere instantie gezegd, die bepaling of laten we zeggen
dat rekening houden is louter toen tot stand gekomen in relatie tot het sportgebeuren.
Dat is nu niet aan de orde. Ik denk ook niet dat u ... Ik ben erg benieuwd op grond van
welke bepalingen dan in dit geval de 20 meter zou moeten gelden. Want als we eens
even kijken naar het nieuwe plannetjes Visserstuin en ik kijk de relatie tussen de
nieuwbouw en bestaande bebouwing aan de Noordendijk. Nou, dan haal je de 20 meter
voor geen meter. Dus ik ben erg nieuwsgierig wat nu de wettelijke noodzakelijkheid is
om die 20 meter te realiseren, te meer omdat dat zoals u al aangeeft mogelijkerwijs
zelfs de kwaliteit van het nieuwe bouwplan schade doet geven.
De voorzitter: Dat is duidelijk. Meneer Soy wilt daar nog op aanvullen.
De heer Sov: Aanvullend daarop, of het schade toebrengt dat betwijfel ik. Een mooie
groenstrook waar je eventueel honden kunt uitlaten en kunt wandelen, dat is op zich
prima. Alleen waar we voor moeten waken is dat we hieruit geen precedentwerkingen
naar andere projecten in de toekomst gaan creëren. Daar moeten we wel waakzaam op
zijn. En nu weer een sportcomplex wat van groen, ik weet niet precies van groen en
sport of het wordt omgezet, het bestemmingsplan. En stel dat we dat elders doen, dat
iemand anders kan zeggen: ja, u heeft daar 20 meter gehanteerd en dat wil ik hier ook.
Dus laten we onszelf niet in een hoekje drijven, wat wellicht in de toekomst problemen
gaat geven.
De voorzitter: Het is duidelijk. Wilt u hier nog op reageren?
De heer Sleekina: Ja, voorzitter. Het lijkt me goed om nog even een korte toelichting
naar u te sturen op basis waarvan de afweging is gemaakt om het hier toe te zeggen.
Het ontwikkelen van een nieuw woonwijkje in een nieuwe setting is natuurlijk altijd
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aantrekkelijk. Volgens mij hebben we bij de ontwikkeling van Amstelwijk nu ook
afgesproken dat dat een 60-40 verdeling wordt, met 40% groen. Dat is natuurlijk ook al
een heel groen gebied. Dus je kijkt ook of je daar een groot deel van kunt behouden en
die nieuwbouwwijk daarin kunt integreren. En dat is natuurlijk hier ook het geval. Je
kijkt natuurlijk wel of je zo'n nieuw wijkje ook in een aantrekkelijke omgeving kunt
realiseren. Maar ik zeg u toe dat we nog even die afweging op papier zetten.
De voorzitter: Dank u wel. Dat was het?
De heer Sleekinq: Van mij wel.
De voorzitter: Wilt u dan alstublieft het lampje uit doen. Goed, ik heb het idee dat we
het voor vanavond wel voldoende besproken hebben. En ik voel zomaar aan dat het
misschien geen hamerstuk gaat worden. Of wilt u dat wel? Mevrouw Klein-Hendriks.
Mevrouw Klein-Hendriks: Ik denk geen hamerstuk. Ik zie in ieder geval gewoon naar
aanleiding van vanavond en de discussie hier gevoerd ook wel de uitdaging om even nog
het coalitieakkoord erbij te pakken en te kijken waar het nog mooier beschreven kan
worden. Maar los daarvan, ook als ik moet denken over eventueel amenderen als het
gaat om groen en die ambities, dan wil ik ook toch afwegen met de fractie ook even
bespreken of niet bijvoorbeeld Amstelwijk en hoe het daar nu ontwikkeld wordt als een
soort van oefening wordt gehanteerd. Zodat we in een toekomstige omgevingsvisie
alsnog beleid kunnen formuleren. Zo zou onze fractie er denk ik mee omgaan.
De voorzitter: Het wordt een bespreekstuk denk ik dan. Mevrouw Klein-Hendriks wilt
graag een bespreekstuk ervan maken. Wie steunt dat?
De heer Sov: Mevrouw Klein-Hendriks wilde met haar fractie bespreken of dat ze het wilt
amenderen of niet. En dat kan als het gewoon op de agenda staat als hamerstuk, dan
kun je het ook gewoon amenderen. En op dat moment bespreek je hem pas. Maar als je
hem op voorhand al op de agenda zet om te bespreken, dan ga je hem echt bespreken
en dan moet je weer in allerlei bochten gaan wringen om hem weer van de agenda af te
gaan halen.
De voorzitter: Oké, hamerstuk.
Mevrouw Klein-Hendriks: Er zijn gewoon een aantal fracties die gewoon dingen van de
agenda afhalen. Maar de ruimte om het te amenderen wel en dat fracties met elkaar
afspreken dat de discussie uitsluitend daarover zal gaan, dat hebben we eerder ook
gedaan, dat vind ik ook prima.
De voorzitter: Nou, dan stellen we voor dat het doorgaat als hamerstuk. En wie wilt
amenderen, die amendeert.
Mevrouw ...: En dan wordt het eventueel een bespreekstuk.
De voorzitter: Dat is altijd zo.
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De heer Sov: Voorzitter, als je het van tevoren een bespreekstuk maakt, dan hoort er
ook weer een politieke vraag bij, denk ik. Dus dan ben ik benieuwd, de mensen die
pleiten voor een bespreekstuk, wat is dan de expliciete politieke vraag?
De heer Van den Meer: en wat hebben we vanavond niet besproken wat we straks weer
in de raad weer drie uur over gaan doen.
De voorzitter: Ja, dat is niet de bedoeling. We hebben het er uitgebreid over gehad en
misschien is niet iedereen het eens over de uitkomst daarvan, maar we hebben er wel
uitgebreid over gesproken. Dus het lijkt mij wel een goed idee ... Mag ik even uitpraten
alstublieft. Het lijkt mij een goed idee als we het door gaan sturen als hamerstuk en dat
daar eventueel op geamendeerd wordt en dan wordt het vanzelf een bespreekstuk.
Mevrouw Klein-Hendriks.
Mevrouw Klein-Hendriks: Ja, ik hecht eigenlijk meer waarde aan de afspraak dat
wanneer het een bespreekstuk is, de bespreking zich uitsluitend gaat richten over die
amendementen die dan voorliggen, dan de afspraak nu dat het een hamerstuk is maar
dat het een bespreekstuk wordt op het moment dat we een amendement indienen.
De voorzitter: Dat is wel logisch. En dan gaat het alleen over de amendementen. Als het
een hamerstuk wordt en er wordt op geamendeerd, dan gaat de bespreking alleen over
de amendementen. Dat is altijd zo. Dat is besloten? Prima, dan doen we dat zo. Dan
moeten we nog een aantal dingen.
7. AGENDADEEL: Nieuwe behandelvoorstellen
De voorzitter: We gaan eerst toch even de nieuwe behandelvoorstellen doen - de
termijnagenda, de rondvraag en de sluiting. En pas dan hebben we pauze, want dan
moet de boel even omgebouwd worden, want dan gaan we besloten over het Belthure
Park. Dus we gaan nu eventjes de nieuwe behandelstukken doen. De raadsvoorstellen,
die noem ik even apart. Dat is 1, het vaststellen van de eerste herziening
bestemmingsplan Stadspolderlocatie Lossewalweg 2. Is de commissie akkoord met het
agenderen van een sprekersplein? En als zich niemand voor het sprekersplein zou
melden, moet het voorstel dan nog wel in de commissie worden besproken of kan het
dan als hamerstuk naar de raad? Wie het per se wilt bespreken in de commissie, wilt u
dan alstublieft even de hand opsteken. Mevrouw Klein-Hendriks, nee, verder niemand.
Mevrouw Klein-Hendriks: Ik moet altijd nadenken over dit soort dingen. Er komt een
sprekersplein, dat is wat het behandelvoorstel behelst. En nu moet ik na gaan denken
over als er geen sprekersplein komt, of ik het dan wel wil bespreken. Dan denk ik: nou,
dan wil ik het wel bespreken. Er zijn in ieder geval voldoende zienswijzen ingediend om
gewoon daar ook als raad nog een mening over te willen hebben.
De voorzitter: Nou, dan moeten er nog twee zijn die dat ook willen. Meneer Van den
Meer. Meneer Tabak.
De heer Tabak: Voorzitter, er komt toch een sprekersplein? Heb ik begrepen.
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De voorzitter: Ja, maar als er zich geen sprekers melden. Zouden we het dan toch op de
agenda zetten of gaat het dan gewoon door als hamerstuk?
Mevrouw Klein-Hendriks: Even praktisch gezien zou ik het prettig vinden als dat dan als
behandelvoorstel wordt voorgesteld. Met ook inderdaad als er dan geen sprekersplein
komt, wilt u het dan nog behandelen. Dat heb ik niet gelezen. Ik heb eroverheen
gelezen misschien wel.
De voorzitter: Nee, dat vraag ik net aan u.
Mevrouw Klein-Hendriks: Maar dan zou ik het namelijk vooraf hebben afgestemd met
andere fracties. En dan gaat het altijd wat sneller zeg maar tijdens een vergadering.
De voorzitter: Ja, wat doen we nou?
De heer Den Boer: Dan zou ik willen voorstellen om de zienswijze indieners uit te
nodigen voor een sprekersplein. Als zich dan niemand meldt, dan laten we gewoon dit
stuk nog weer even een keer op het agendadeel terugkomen. En dan kunt u dan
bepalen wat u wilt.
De voorzitter: Dat is een goed plan. Ten tweede, het vaststellen van het gewijzigd
bestemmingsplan Zuidhand van Dubbeldam. Kan de commissie zich vinden in het
behandeladvies hamerstuk? O nee, dat eerst. Kan de commissie zich hier in vinden? Ja,
dan doen we dat zo. Voor wat betreft de overige nieuwe behandelvoorstellen 3 tot en
met 8, kan de commissie zich vinden in de behandeladviezen van de griffie? Iedereen?
Meneer Tutupoly.
De heer Tutupolv: Ja, ik wilde nog even aandacht vragen eigenlijk als we kijken naar
punt 3. Goed, daar zien we vragen van de fractie SP, maar ook Beter voor Dordt heeft in
het verleden al meerdere keren aandacht gevraagd voor het zwerfafval en zou dat nu
ook een keer graag op de agenda willen zien. Eerder hebben we al vragen gesteld over
het zwerfafval, we hebben ook al een keer gesproken en de toezegging gekregen van de
wethouder om eens te kijken, bij wijze van proef, bij pasvrije containers in Krabbenhof.
Maar er is eigenlijk nog steeds geen invulling aan gegeven. Wat Beter voor Dordt betreft
zouden we nou eens een keer het op de agenda willen hebben.
De voorzitter: Maar het punt is dat dat ook kan als we de antwoorden op de artikel 40
vragen hebben. Maar er zijn artikel 40 vragen gesteld en die worden altijd beantwoord
en daar staat ook een termijn voor. En als we die hebben, dan kunnen we daarover
discussiëren.
De heer Tutupolv: Klopt, maar we hebben ook in het verleden hier eerder vragen over
gesteld. En tot heden is er eigenlijk nog niks op de agenda geplaatst, dus vandaar.
De voorzitter: Zijn die antwoorden wel gekomen?
De heer Tutupolv: Die antwoorden zijn gekomen, ja.
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De voorzitter: De griffier heeft een mededeling.

De heer Den Boer: Het staat op de termijnagenda dat we nog een keer de bespreking
over het afvalbeleid doen. Daar komen die antwoorden aan de orde. En ik heb begrepen
dat in het najaar ook de tussenuitkomsten van de verschillende proeven komen en er
komt een rekenkamerrapport aan over het afvalbeleid in het najaar. Dus het idee was,
en dat vindt u ook in de termijnagenda terug, om dat samen te bespreken nog in de
commissie.
De voorzitter: De heer Tutupoly.
De heer Tutupolv: Dat die nog op de agenda komt, daar zijn we ons van bewust. Alleen
wij vinden het eigenlijk noodzaak dat het een keer naar voren gehaald wordt. Want ook
daar is nog steeds geen invulling aan gegeven aan de betreffende datum om het te
bespreken. En wij vinden het onderwerp belangrijk genoeg om dat nu eens een keer
daadwerkelijk te bespreken, in plaats van iedere keer naar achteren te schuiven. Want
het probleem wordt eigenlijk steeds nijpender.
De voorzitter: Dan moet u op het moment dat de antwoorden op deze vragen er zijn, en
we kunnen de wethouder vragen of die dat met spoed wilt regelen. Maar als de
antwoorden er zijn, dan moeten we het dan met spoed op de agenda zetten. Mevrouw
Stolk.
Mevrouw Stolk: Ja, mag ik een suggestie doen? Want ik denk dat de heer Tutupoly ook
reageert ook over wat er nu allemaal speelt in Krabbenhof, met HVC. Dan zou je
natuurlijk ook, volgende week hebben we een raadsvergadering, zou je natuurlijk ook
een motie vreemd aan de orde van de dag kunnen doen, als je het naar voren wilt
trekken.
De voorzitter: Suggestie meneer Tutupoly, wat is uw reactie?
De heer Tutupolv: We hebben namelijk al een keer eerder een motie vreemd aan de
orde van de dag ingediend, maar dat heeft niet geleid tot de nodige steun. Vandaar dat
het destijds niet behandeld is. En we zouden toch heel graag nu eens een keer het met
spoed op de agenda willen zetten, want het duurt gewoon te lang. En daarnaast hebben
we natuurlijk al een keer eerder de toezegging gehad van de wethouder om bij wijze
van proef in Krabbenhof met zo'n pasloze container te werken. Alleen waar het wachten
op is, dat weet ik niet, want de toezegging is wel geweest richting ons.
De voorzitter: Meneer Oostenrijk.
De heer Oostenrijk: Voorzitter, soms ben ik slecht van geheugen. Maar ik meen me te
herinneren dat we aan het begin van de avond ik dacht een mededeling van wethouder
Stam hebben ontvangen van dat er een gesprek, was het morgen of zoiets, plaatsvindt
tussen wethouder Van der Linden en de HVC. En dat we heel snel antwoord krijgen. Dus
wat dat betreft, ik besef dat het besef bij de wethouder er is en dat we ook spoorslags
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geïnformeerd worden over zijn bevindingen. En dat biedt ons hopelijk zelfs volgende
week voldoende redenen om er dan iets van te gaan vinden.
De voorzitter: Ik ben het helemaal met meneer Oostenrijk eens. Dat gebeurt ook niet
altijd, maar deze keer wel. Dus wacht volgende week even af.
De heer Sov: Dan wil ik daar een kleine toevoeging aan doen.
De voorzitter: Meneer Soy. Dit zijn twee sprekers op een onderwerp.
De heer Sov: Dat maakt niet uit.
De voorzitter: Dat maakt wel uit. Sneaky.
De heer Sov: Dan kan de wethouder meegeven als die morgen het gesprek heeft, dat
die de toezegging die die eerder heeft gedaan. Nu gaat die het alleen voor die
vrijwilligers bespreken. Maar hij heeft eerder de toezegging gedaan om te onderzoeken
door heel de stad, en dan te beginnen bij Krabbenhof, alle containers gewoon vrij te
geven.
De voorzitter: Nou nog een hele behandeling doen ook.
De heer Sov: Maar de wethouder zit aan tafel, dan kunnen ze dat meenemen en dan
kunnen ze dat aan collega Van der Linden gewoon meegeven.
De voorzitter: Meneer Stam.
De heer Stam: Voorzitter, ik heb gezegd dat er morgen een overleg is tussen wijken
voor wijken en het buurtpreventieteam. En volgende week is er een overleg met de heer
Sleeking, de heer Van der Linden en ondergetekende over de problematiek. Dus morgen
is er een ander overleg. Maar de vraag over containervrije pasjes nemen wij mee naar
collega Van der Linden.
De voorzitter: Duidelijk? Prima. Pasjesvrije container ja. De andere voorstellen ...
De heer Oostenrijk: Voorzitter, ik zou alleen nog een schot voor de boeg willen afgeven
bij 7.8.
De voorzitter: Dan slaat het schip lek.
De heer Oostenrijk: Omdat we ons de zorg van de horecaondernemer Vince en zijn
buurman levendig kunnen voorstellen.
De voorzitter: Nou, dat wordt genotuleerd.
De heer Stam: Korte reactie. Kijkt u in de krant van vanavond, daar is waarschijnlijk al
een oplossing.
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De voorzitter: Van vanavond? Hebben we vanavond een krant?

De heer Stam: Als je op AD.nl kijkt.
De voorzitter: Goed. Dan hebben we de nieuwe agendavoorstellen gehad.
8. Termijnagenda commissie Fysiek
De voorzitter: De termijnagenda. Heeft de commissie, of hebben leden van de
commissie nog opmerkingen of suggesties bij de termijnagenda? De griffier zit al in de
typehouding. Meneer Tabak.
De heer Tabak: Is er al meer bekend over de bespreking van de vrije tuinder?
De voorzitter: Staat dat op de termijnagenda?
De heer Tabak: Hij stond erop, maar hij is eraf gehaald omdat die niet besproken kon
worden vorige keer, omdat er gewoon geen stukken waren.
De voorzitter: Zijn de stukken er?
De heer Stam: Hij is vandaag in het college geweest. Ik heb vandaag een gesprek gehad
met de vrije tuinders, dus u wordt daar binnenkort over geïnformeerd.
De heer Sov: Ja, voorzitter, dan misschien op de juiste plek. Collega Tutupoly die heeft
dat onderwerp over afval gevraagd om dat naar voren te halen op de agenda. En de
termijnagenda is de plek om daarnaar te kijken. Dus mijn verzoek aan de griffie om te
kijken op de termijnagenda wanneer dat kan. er wordt wel eens her en der wat
verschoven, dus als er wat wegvalt en we kunnen het daar een keer over hebben, graag
dat als eerste op de agenda.
De voorzitter: De griffier.
De heer Den Boer: Dat kan. Alleen het rekenkameronderzoek komt geloof ik in
november of in december. En de tussenresultaten van de proeven komen ook in
oktober, heb ik begrepen. Dus ik kan het naar voren halen, maar dan zullen we toch
ergens een knip moeten maken in wat we willen bespreken.
De voorzitter: Meneer Soy.
De heer Sov: De proeven, die gaan over een vierde container of een ondergrondse
container, of ergens wordt restafval, de grijze, helemaal weggehaald. Dus ik ben zeer
benieuwd naar de uitkomsten daarvan, maar het onderwerp waar wij het over hebben,
dat staat daar eigenlijk los van. Dus laten we het knippen, alsjeblieft, omdat er toch wel
spoed achter zit.
De voorzitter: Mevrouw Klein-Hendriks.
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Mevrouw Klein-Hendriks: Ik ben bij de eerste besprekingen geweest van de
rekenkamercommissie en volgens mij komt daar zwerfafval wordt daarin meegenomen
ook. Dus ik hecht er wel aan om het een beetje bij elkaar te houden.
De heer Kleinpaste: Ik steun dat verzoek van mevrouw Klein-Hendriks.
De heer Tabak: D66 ook.
De heer Den Boer: Ik zal de rekenkamer vragen of ze zo snel mogelijk dat rapport op
kunnen leveren, dat is wat ik kan doen.
De heer Sov: Laten we dat dan doen, de rekenkamer verzoeken als het rapport er is
over zwerfafval, om die zo snel mogelijk met ons te delen en dan ook zo snel mogelijk
op de agenda.
De voorzitter: Uitstekend, dat zullen we doen. Dit was de termijnagenda? Ja, prima.
9. Rondvraag
De voorzitter: De rondvraag. Dan begin ik deze keer rechts van mij. Meneer Jansen,
nee. Iemand iets voor de rondvraag aan deze kant van de tafel? Mevrouw KleinHendriks.
Mevrouw Klein-Hendriks: Hele kleine. Ik zei vanmiddag tegen iemand: ik zit in de raad.
En toen zei diegene van: zie je wel, jullie zitten sowieso allemaal teveel. Dus kunnen we
niet even van gedachten een keer wisselen, we gaan stoelen uittesten, maar kunnen we
niet meer staand vergaderen?
De voorzitter: Nee. Nee, gaan we niet doen. Ik in elk geval niet. Aan deze kant van de
tafel iemand iets voor de rondvraag? Ook niet.
10. Sluiting
De voorzitter: Dan wil ik even zeggen, als ik de vergadering sluit hebben we even 10
minuutjes pauze. Tien voor half 11 zijn we hier weer terug en dan kan ondertussen de
zaal omgebouwd worden voor beslotenheid.
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 15 oktober 2019.
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