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Raadsinformatiebrief

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?

De bijgevoegde visie (Groenblauw Eiland van Dordrecht) en de resultaten van de risicodialoog
klimaatadaptatie worden ter informatie aangeboden bij de raad. Beide documenten zijn producten
van de opgave groenblauwe stad. In deze raadsinformatiebrief lichten we het proces, de inhoud en
de verdere stappen toe voor beide producten. En geven we de raad de mogelijkheid om een extra
verdiepende sessie te vragen op één of beide producten.
De groenblauwe visie is opgesteld als document waarin de huidige groenblauwe structuur staat, en
de toekomstige ambities gegeven groene structuren, klimaatadaptatie, gezondheid, biodiversiteit.
De groenblauwe visie zou in eerste instantie als achtergrond bij de omgevingsvisie worden
aangeboden. Omdat dit traject nu vertraagd is, maar de groenblauwe visie al wel klaar, wordt het
hierbij aangeboden aan de raad. Daarnaast bieden we ook de resultaten aan van de risicodialoog
klimaatadaptatie. Elke stad in Nederland moet volgens het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie
een stresstest, risicodialoog en uitvoeringsprogramma opstellen, om aan klimaatadaptatie te
werken. De risicodialoog is met gebiedspartners gevoerd op het niveau van de stad, en er is een
bijeenkomst georganiseerd voor raadsleden. De resultaten van de dialoog worden hierbij ter
informatie aangeboden, en het verdere proces wordt beschreven.
Wat is de te delen informatie?
Welk proces is voorafgegaan voor de groenblauwe visie?

De groenblauwe visie (zie bijlage 1, groenblauwe visie) is tot stand gekomen samen met
verschillende gebiedspartners, in een proces met themagerichte keukentafelgesprekken met
stakeholders en grote brede workshops. Het proces is begonnen met een concept visiekaart
gemaakt vanuit een kortlopend proces met onze medeoverheden, een substantiële groep
stakeholders en de gemeente. Vervolgens hebben we met de Urbanisten het proces ingezet om de
visie te verdiepen. Dit is gedaan in een serie sessies op het gebied van ecologie, klimaatadaptatie,
cultuurhistorie en gezonde leefomgeving met betrokken experts en stakeholders. Hierna is een
brede workshop georganiseerd (zie bijlage 2 het groenblauw Eiland rapport). De daaruit volgende
opmerkingen zijn verwerkt en uiteindelijk nogmaals in een brede workshop gepresenteerd, waarna
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de visie is afgerond in de huidige vorm. De volgende stap zouhet stads brede participatieproces
zijn, omdat dit onderdeel is van het participatie traject voor de omgevingsvisie die is vertraagd, is
het participatie traject ook vertraagd. Om de groenblauwe visie al wel bekend te maken wordt het
in de huidige vorm aangeboden aan de raad.
Welk proces is voorafgegaan voor de risicodialoog klimaatadaptatie?

Met het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is besloten dat elke gemeente in 2050 klimaatadaptief
moet zijn. Als een landelijke koploper op klimaatadaptatie werken we hier ook aan, en willen we
deze ambitie al in 2035 halen. Elke gemeente behoort een stresstest uit te voeren voor
wateroverlast, droogte, hitte en waterveiligheid om te zien waar er problemen zijn in de gemeente.
Vervolgens kunnen door middel van een risicodialoog deze probleemplekken geanalyseerd en
besproken worden. De resultaten moeten verwerkt worden in een uitvoeringsagenda voor de
gemeente.

De stresstest is met behulp van data, modellen van de provincie uitgevoerd, door de resultaten te
vergelijken met eigen gegevens van wateroverlast situaties in Dordrecht. Hier kwamen meerdere
probleem locaties en gebieden uit, die besproken zijn in een risicodialoog. In de dialoog waren
vertegenwoordigers van de gemeente, het waterschap, de veiligheidsregio, de omgevingsdienst,
Rijkswaterstaat, en vertegenwoordigers van vitale sectoren aanwezig.
Wat staat er in de Groenblauwe visie

In de visie Groenblauw Eiland van Dordrecht formuleren we ambities op groen (natuur) en blauw
(water). Deze visie verbindt een gezonde leefomgeving met klimaatadaptatie, biodiversiteit en de
rijke cultuurhistorie van het eiland. Groenblauwe verbindingen zorgen ervoor dat de stad gereed is
voor het veranderend klimaat en daarnaast gezond en aantrekkelijk blijft. De dragers hiervan zijn
twee voor de stad kenmerkende groene zones; het Wantij (gebied langs de rivier het Wantij) en de
Dordtwijkzone (doorlopende groene zone vanaf het wantij en Wantijpark, via de sportparken en
parken naar de nieuw Dordtse Biesbosch). Naast de twee grote dragers komt een netwerk van
fijnmazige vertakkingen zoals de dijklinten, de killen, de lanen en parken die het groen zo dicht
mogelijk bij de voordeur van iedere inwoner brengen.
De visie is opgebouwd uit een drietal principes. Allereerst moet groen vanzelfsprekend deel
uitmaken van onze stedelijke leefomgeving. We streven naar een groen en waterrijk netwerk van
de eigen voordeur via groenblauwe structuren naar het buitengebied en de Biesbosch. Ten tweede
wordt het eiland steeds verder voorzien van een fijnmazig netwerk van fietspaden en ander
langzaam verkeer. Ten derde vormen drie recreatieve knooppunten aan de rand van de stad een
poort naar het buitengebied. Daarmee worden inwoners gestimuleerd om gezond gebruik te maken
van het groen in de stad en het buitengebied.
Wat staat er in de resultaten van de risicodialoog klimaatadaptatie

In de resultaten van de risicodialoog klimaatadaptatie staan de verschillende knelpunten binnen de
gemeente aangegeven in drie verschillenden prioriteitsniveaus (sheet 8 in bijgevoegde presentatie,
bijlage 3). Dit is gedaan voor de thema's wateroverlast, droogte en hitte. Voor waterveiligheid was
er in 2016 al een gelijksoortig proces doorlopen, en omdat deze situatie niet sterk veranderd is
worden die resultaten gebruikt. Door het in kaart brengen van de knelpunten en het verbinden aan
prioriteitsniveaus, kan er nu een stap worden gezet naar het uitvoeringsprogramma. De meest
belangrijke stappen zijn het opstellen van ambities, doelen en maatregelen, en een planning
maken van hoe we knelpunten gaan oppakken, en hoe we ook de rest van de stad klimaatadaptief
maken. Dit wordt verder uitgewerkt als onderdeel van het uitvoeringsprogramma in het
Groenblauw programma. Bijgevoegde presentatie (bijlage 3, presentatie raad resultaten
risicodialoog) geeft de huidige stand van zaken weer hierover.
Relatie tot andere stukken

Groenblauw programma: in het groenblauwe programma wordt de input van de groenblauwe visie
en de risicodialoog klimaatadaptatie gebruikt om de ambitie voor de stad te stellen, en de ambities
voor het bijbehorende uitvoeringsprogramma. Dit gebeurt in sterke samenhang met de
onderhoudsprogramma's vanuit groen en de riolering, daarom dat het ook gecombineerd wordt in
één gezamenlijk programma.
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Omgevingsvisie: De groenblauwvisie is een van de bouwstenen van de omgevingsvisie voor
Dordrecht. In het proces van de omgevingsvisie zal de groenblauwe visie worden meegenomen in
de stads brede participatie dialoog. Omdat de omgevingsvisie juist gaat over het integraal afwegen
van de verschillende opgaves in een stad, wordt de groenblauwe visie hierin meegenomen, en
wachten we het participatie traject af.

Handboek openbare ruimte: De groenblauwe visie geeft verder ook input aan de nieuwe versie van
het handboek openbare ruimte. De update van het handboek zal voor groen en blauw de
praktische uitwerking zijn richting een beweegvriendelijke, klimaatbestendige en
groene/natuurlijke openbare ruimte.
Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?

De raad heeft hierbij de mogelijkheid om naast deze informatie brief een nadere toelichtende
sessie aan te vragen voor één of beide onderwerpen waarin ze input kunnen geven op de inhoud,
en de bijbehorende vervolgstappen. Input op de groenblauwe visie wordt verwerkt voordat het
stads brede participatieproces voor de omgevingsvisie in gang wordt gezet. Indien de raad graag
een toelichtende sessie wil over de resultaten van de risicodialoog klimaatadaptatie en hierbij input
levert, zal dit verwerkt worden in het groenblauwe programma.
Welke kosten zijn verbonden aan het proces?

Niet van toepassing.
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