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Voorqesteld besluit

een krediet beschikbaar te stellen van € 8,0 miljoen voor de uitvoeringswerkzaamheden en
kwaliteitsimpuls aan de Dordtse Mijl en hiervoor En dit krediet voor € 2,5 miljoen te dekken uit de
rijksbijdrage Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) en voor € 5,5 miljoen uit de
reguliere onderhoudsbudgetten;
voorbereidingen te treffen om onderhoudswerkzaamheden af te maken en de benodigde
kwaliteitsimpuls aan het gebied te geven en de hiermee verband houdende investeringen vanaf
2022 van maximaal € 6,2 miljoen ter afweging in te brengen bij de Kadernota 2021.
Raadsvoorstel

Wat is het doel?

Het project Dordtse Mijl behelst een grootschalige kwaliteitsslag van de openbare ruimte als eerste
stap naar een aantrekkelijk stadsdeel en een Dordrecht waardige stadsentree.
Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?

Beslispunt 1
De raad heeft vanuit de beschikbare middelen in een eerder stadium al een voorbereidingskrediet
van € 0,7 miljoen beschikbaar gesteld. Wij stellen nu voor om vanuit de resterende € 8,0 miljoen
aan beschikbare middelen een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. Dit krediet dekt de kosten
die voor de eerste projectfases t/m 2021 worden gemaakt.
Beslispunt 2
Voor de resterende fases die vanaf 2022 worden uitgevoerd moet nog voor een investeringsbedrag
van € 6,2 miljoen dekking worden gevonden. Wij stellen voor dit bedrag ter afweging in te brengen
bij de Kadernota 2021.
Wat zijn kanttekeningen en/of risico's bij dit voorstel?

De investeringen die nodig zijn om het gebied de gewenste kwaliteitsimpuls te geven passen niet
binnen het huidige budgettaire kader. Tegelijkertijd moeten de eerste fasen - vanwege de N3 medio 2020 zijn afgerond. Tevens moeten voorbereidingen worden getroffen om ook de overige
fasen - vanwege voorwaarden van de BIRK subsidie - medio 2023 af te kunnen ronden, (zie bijlage
'uitvoeringsfasering Dordtse Mijl)
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Tot het moment dat ambitie en budgettair kader passend zijn, geeft dit een risico op extra kosten
en vertraging in de uitvoering. Voor de eerste fasen schatten wij in dat dit risico beperkt is. Deze
fasen bestaan namelijk vooral uit werkzaamheden die het gevolg zijn van eerdere besluitvorming
(verplaatsing tankstation) of waarvoor de raad al eerder budget beschikbaar heeft gesteld (w.o.
onderhoud Mijlsehaven). Desondanks stellen wij voor dit risico te beperken door de aanvullende
dekking op het eerst mogelijke moment bij de kadernota 2021 af te wegen.
De uitvoering van het project is afhankelijk van de werkzaamheden aan de N3 en moet met het
oog op de deadline voor de BIRK-subsidie medio 2023 zijn afgerond. Deze krappe planning met
daarbij behorende onzekerheden geeft risico's op het benutten van de BIRK-subsidie. Wij beperken
dit risico door een goede afstemming met de N3-planning en andere infrastructurele projecten.
Daarnaast blijven wij in contact met de subsidieverstrekker.

Eén van de kostenverhogende elementen is aanpassingen aan de stamlijn om zowel de veiligheid
als de doorstroming te bevorderen. De kosten daarvoor zijn op circa € 2 miljoen geschat.
Aangezien meerdere partijen zoals ProRail (onderhoud) en HBR (Multi modaliteit WDO) belang
hebben bij de stamlijn stellen we ons zelf een inspanningsverplichting om bij deze partijen een
bijdrage van € 0,5 miljoen te bewerkstellen. Hierbij bestaat uiteraard het risico dat we onze
doelstelling niet behalen. Anderzijds wordt ingezet om voor het project Dordtse Mijl een
mobiliteitssubsidie aan te vragen bij de provincie Zuid Holland. Jaarlijks is voor Drechtstedelijke
projecten € 1,5 miljoen te verdelen. Dit geldt voor projecten die gekoppeld zijn aan de regionale
groeiagenda, die gereed zijn voor start uitvoering en waar cofinanciering vanuit betreffende
gemeente beschikbaar is. De omvang van deze subsidieaanvraag voor Dordtse Mijl is op dit
moment nog niet bekend.
Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?

Bij aanvang van dit project is gestart met een participatietraject. Het is een complex gebied met
verschillende belanghebbenden met allemaal verschillende eisen en wensen. Om het project te
laten slagen zijn vanaf het begin alle belanghebbenden in het gebied betrokken bij het ontwerp.
Het participatietraject is gestart door eerst ideeën en wensen op te halen bij de bewoners,
bedrijven en gebruikers in en van het gebied. Zij maken namelijk dagelijks gebruik van het gebied.
Daarna zijn er 1 op 1 gesprekken geweest met de overige belanghebbenden in het gebied. Denk
daarbij aan Rijkswaterstaat, Prorail en Waterschap. Met de input van al deze partijen is het
ontwerpteam aan de tekentafel gaan zitten om te komen tot een definitief ontwerp waarover alle
partijen tevreden zijn.

Bij aanvang van de werkzaamheden van fase 1 - september 2019 - is de nieuwe website van
Dordtse Mijl gelanceerd met algemene informatie over het project. Kort daarna is ook de Dordtse
Mijl-app online gegaan. Naast de algemene info zal de app zich vooral richten op het laatste
nieuws. Bedoeling is dat gebruikers van de app (liefst wekelijks) een pushbericht krijgen over
Dordtse Mijl.
Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?

• In 2016 heeft u kennis genomen van de visie De Dordtse Mijl en heeft u ingestemd om te
komen tot een voorlopig en een definitief ontwerp voor de openbare ruimte van De Dordtse
Mijl (RIS: 1833383). Deze visie is met verschillende stakeholders en ondernemers en
bewoners uit het gebied uitvoerig besproken en vervolgens in een ontwerp uitgewerkt.
• Dit ontwerp is in juni 2019 aan de raadscommissie gepresenteerd. Tijdens deze presentatie
Is ook de projectfasering en de projectbegroting aan de orde gekomen.
Hoe wordt dit betaald?

De totale kosten van het project zijn op basis van de VO-raming € 14,9 miljoen. Onderstaand is dit
bedrag grofweg gespecificeerd.
Onderdeel

Regulier onderhoud (incl.
voorbereiding)

Kosten

€ 6,2 miljoen
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WDO)_____________________
Kwaliteit__________________
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€ 6,7 miljoen
€ 0,5 miljoen
€ 14,9 miljoen

De totale projectkosten worden voor een bedrag van € 8,7 miljoen gedekt uit reguliere
onderhoudsbudgetten voor wegen en herstel kademuren (6,2 miljoen) en de rijksbijdrage Budget
Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK, € 2,5 miljoen).
De raad heeft vanuit de beschikbare middelen in een eerder stadium al een voorbereidingskrediet
van € 0,7 miljoen beschikbaar gesteld. Wij stellen nu voor om vanuit de resterende € 8,0 miljoen
aan beschikbare middelen een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. Dit krediet dekt de kosten
die voor de eerste projectfases t/m 2021 worden gemaakt.

Voor de resterende fases die vanaf 2022 worden uitgevoerd moet nog voor een
investeringsbedrag van € 6,2 miljoen dekking worden gevonden. Wij stellen voor dit bedrag ter
afweging in te brengen bij de Kadernota 2021.
Wat is het vervolg op het raadsbesluit?

• voorzetting van het participatietraject
• uitvoering van de werkzaamheden, conform planning (zie bijlage), rekening houdend met
de planning voor de N3 en overige infrastructurele werken.
ƒƒ Het college van Burgemeester en Wethouders
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