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INLEIDING
Op 10 juni 1997 heeft u ingestemd met de uitwerking van het Masterplan Spuiboulevard.
Dit plan, in de vorm van een uitgebreid voorlopig ontwerp, is de afgelopen maanden uitgewerkt
tot een definitief ontwerp. Sinds kort is ook het bestek voor het totale plan gereed.
De planning was er aan vankelijk op ge richt in decem ber 1997 m et de (voorbe reidende)
werkzaamheden te starten. Omdat de begroting een forse overschrijding ten opzichte van het
taakstellend budget liet zien, was een bezuinigingsronde noodzakelijk. Hierdoor is de planning
met twe e maan den vertraag d.
Op 20 februari jl. is het werk officieel gestart door het plaatsen van een noodbrug nabij de
Spuidam. De (openbare) aanbesteding vond plaats op 25 februari 1998. De (hoofd)aannemer kan
vervolgens o p 13 ma art 1998 m et de feitelijke uitvoering be ginnen.
In verband h iermee vrage n wij u thans he t uitvoeringskrediet b eschikbaa r te stellen.
De werkzaamheden aan de Spuiboulevard zullen in totaal ongeveer 15 maanden in beslag
nemen, dus tot en met mei 1999. Over het totale uitvoeringstraject wordt met bewoners/belanghebbenden gecommuniceerd, zowel schriftelijk als via enkele informatieavonden.
In het bestek, tot slot, is een bepaling opgenome n gericht op "social return on investment".

VERGUNNINGEN
Voor de a anpak va n de Spu iboulevard dien t over een aa ntal vergunn ingen te w orden besc hikt.
De planologische vrijstellingsprocedure ex artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening is, na
ontvangst van de verklaring van geen bezwaar van gedeputeerde staten, afgerond. Tegen de
verleende vrijstelling zijn geen bezware n gema akt waa rdoor deze o nherroepe lijk is geworden.
Mede op basis van deze vrijstelling kunnen de inmiddels aangevraagde bouwvergunningen voor
de vergunningplichtige bouwactiviteiten worden verleend.
Het verlenen van vrijstelling houdt tevens in dat het gemeentebestuur de wens tot het opnieuw
open graven van de Spuihaven tussen het Achterom en de Johan de Wittstraat uit een oogpunt
van ruimtelijke orde ning onde rschrijft.
De provincie verlangt in het kader van de behandeling van de aangevraagde vergunning op grond
van de Ontgrondingenwet een verklaring van bovenbedoelde strekking.
Tenslotte moet de procedure voor het kappen van bomen tussen de Prinsenstraat en de
voetgangersbrug tegenover het Stadskantoor nog worden afgerond.
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PLANWIJZIGINGEN
In het huidige plan zijn diverse wijzigingen aangebracht ten opzichte van het destijds
gepresenteerde uitgebreide voorlopig ontwerp.
Voor wat betreft de bruggen is het nu definitief dat het gaat om een tweetal "echte" bruggen
namelijk ter plaatse van de Joh. de Wittstraat en het Spuiplein. Bij het Achterom gaat het om
een brug met duiker, dus een brugachtige constructie. Bij de Prinsenstraat is in hoofdzaak de
bestaand e situatie uitgangsp unt. Het on twerp van de brugge n is hierop aang epast.
Dit ontw erp is ook bijgesteld a ls gevolg v an aan gepas te boog stralen vo or het "zw are" verk eer.
De bru g aan h et Spu iplein is gedim ensione erd op zo wel in- als u itgaand autove rkeer.
Als on derd eel va n de bezu inigin gen zijn de verlic hting szuile n bij d e bru gge n ver vallen . Hierv oor in
de plaats zijn (forse) verlichtingsm asten op de bruggen ze lf geïntroducee rd.
Verd er is he t straa tme ubila ir op d e me este ond erde len g esta nda ardise erd e n is m eer u niform iteit
gebracht in het bestratingsmateriaal. Hierbij zijn de natuurstenen strips, zij het op een wat
grotere onderlinge afstand, in de trottoirs gehandhaafd.
Het water van de uit te graven Spuihaven is met een meter versmald. Hiermee wordt voorkomen
dat de nieuwe kademuur op de oude stadsmuur wordt gebouwd.
Als tegemoetkoming van de in het kader van de artikel 19 WRO-procedure ingediende bezwaren,
is het groen in de oever van de Spuihaven geïntensiveerd in de vorm van extra wilgen tussen
Prinsenstraat en Spuiplein.
Verder w ordt over de p laninhoud h et volgende opgem erkt.
* Het plangebied is definitief vergroot tot voor het PTT-kantoor, zodat een goede overgang van
de Joh. de Wittstraat (2 rijstroken voo r de auto) naa r de Spuibou levard (1 rijstrook) is te
bewerkstelligen. Tevens wordt mede ter tegemoetkoming van de wens van de ENFB ter
hoogte van het PTT-kantoor een vrijliggend fietspad aangelegd.
* De op de m eeste plaatsen 8 meter brede m iddenberm w ordt ingezaaid met gras en kan zo
nodig worden gebruikt als hondenuitlaatplaats. Dit geldt ook voor de berm langs de
Spuihaven.
* Omdat looproutes meer inhouden dan alleen het aanpassen van de bestrating op maaiveld en
vanuit e en bred er perspe ctief mo eten w orden b ezien, zu llen de rou tes vanu it de parke ergarages V eemarkt e n Spuihav en word en ingeka derd in een a fzonderlijk project.
Besluitvorming en beschikbaarstelling van middelen zal vanuit dit project plaatsvinden.
In het kader van het “grote-steden-beleid" is hiervoor ƒ 130.000,-- gereserveerd. Omdat de
besteding hiervan vóór 1 juli a.s. moet plaatsvinden, zal de uitvoering van de werkzaamheden (moeten) worden gekoppeld aan de Spuiboulevard.
* Voor wat betreft de kruising Spuiweg/Spuidam/Spuiboulevard heeft voor het autoverkeer
uitwerking plaa tsgevond en confo rm de besluitvo rming tot nu to e.
Dit wil zeggen:
- handhaven van eenrichtingsverkeer op de Spuiweg;
- rechts-af gebod vanaf de Spuidam;
- rechts-af gebod vanaf de Spuiweg;
- links-af verbod vanaf de Spuiboulevard richting Spuidam.
De vraag o f op de Sp uidam oo k ingaand verkeer (vana f de Spuibo ulevard) is toegesta an heeft
formeel nog geen beantwoording gekregen. Dit vindt plaats in het kader van het
Verke erscirculatie plan voo r de binne nstad. Z oals geze gd is de S puibrug nu ged imensio neerd
op zow el in- als uitgaa nd verk eer.
* Ten slotte zullen op de Spuiboulevard zogenaamde OFOS’sen worden aangebracht (verzoek
ENFB) waardoor voor links-af slaande fietsers een betere situatie zal ontstaan.

- 3 -

FINANCIËN
Dekking Spuiboulevard:
1. Reservering Strategische Investeringen
2. Gewone Dienst (opgenomen in het wegen- en rioleringsprogramma)
3. Doo r prov incie toeg eke nde proje ct-su bsidie
Totaal budget

ƒ 10.700.00 0,-ƒ
2.225.000 ,-ƒ
193.500 ,-________________
ƒ 13.118.50 0,--

Kostenraming:
Tijdens de raad sbehand eling van juni 199 7 is gevraagd het Maste rplan waar m ogelijk wat te
verso bere n; dit m och t ech ter nie t ten k oste gaa n van de aa nge gev en k walit eit. D it verz oek is bij
de verdere uitwerking uiterst gecompliceerd gebleken.
Zo bleek tijdens het detailleren van het Masterplan bijvoorbeeld dat het tot dan toe geraamde
bedrag pe r brugdeel, voo rnamelijk als gevo lg van aanp assing van he t ontwerp, zo nderme er te
laag was.
Voorts zijn in de ko stenraming opgeno men:
- archeologisch onderzoek;
- de kosten van tijdelijke verkeersmaatregelen;
- de kosten van het leggen van een noodbrug bij de Spuidam;
- het vervangen van een drietal parkeerautomaten;
- de kost en van het aan passen van he t gebied voor he t PTT-ka ntoor.
Met het merendeel van bovenstaande voorzieningen was tot dusver geen rekening gehouden. De
uiteindelijke kostenraming gaf na detaillering een verhoging te zien van circa ƒ 2,8 miljoen.
Hierd oor z ijn de afge lope n tw ee m aan den best eed om d e ko sten ram ing in hoo fdlijne n in
overeenste mming te brengen met het taa kstellend bud get.
De volgende bezuinigingen zijn doorgevoerd:
- standaardisering bestratingsmateriaal/aanscherping eenheidsprijzen;
- verplaats ing nieuw e kade muur;
- vervallen verlichtingszuilen;
- toepassing Aziatisch graniet in plaats van Belgisch hardsteen;
- uniformering micro-milieu;
- vereenvoudigde planopzet voor (voormalige) ABN/AMRO.
Verd er zijn d e no dige deta ilwijzig inge n do orge voe rd zo als he t realis eren van e en e nke lvou dige in
plaats van een dubbele beschoeiing, het versmallen van de rietkraag, het laten vervallen van een
(betonne n) bank e.d ..
Bovengenoemde kostenverlagingen hebben tevens tot gevolg dat de staartkosten lager worden.
Hiermee eindigt de totale kostenraming (inclusief reeds gemaakte kosten ) op een bedrag van ca.
ƒ 13.500.0 00,--.
Dit bedrag is als volgt opgebouwd:
- voorbereidingskosten t/m 1998
ƒ
970.000 ,-- kosten van bestek, aanbesteding, directievoering, etc.
ƒ
800.000 ,-- rente
ƒ
300.000 ,-- investeringskosten (op basis van de recente aanbesteding)
ƒ 11.430.00 0,-_________________
totaal
ƒ 13.500.00 0,--
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Resumerend:
- totaal oorspronkelijke dekking
- totaal kostenraming
thans g eraam d tekort

ƒ 13.118.50 0,-ƒ 13.500.00 0,-_________________
ƒ
381.500 ,--

Deze overschrijding zou nog kunnen worden verminderd door het laten vervallen van de
aanpassing van de hevel op de brug van de Prinsenstraat en het laten vervallen van de
natuurstene n strips in het voetga ngersgeb ied. Wij adviseren d it evenwel niet.
In dit k ade r is nog van b elan g da t de re serve ringe n bin nen de S trate gisch e Inv este ringe n no oit
zijn verhoogd; dit terwijl deze zijn gebaseerd op ramingen uitgaande van prijspeil 1992/1993.
Inclusief rente/inflatie zou bijstelling met zo’n 10%, niet alleen bij de Spuiboulevard maar
eigenlijk ook bij andere projecten, uitgangspunt moeten zijn.
Samen vattend w ordt nu gea dviseerd een bedrag van ƒ 13.500.0 00,-- minus ƒ 2 .418.500,-= ƒ 11.081.500,-- ter beschikking te stellen ten laste van de middelen voor strategische
investeringen.

PLANNING EN FASERING
De p lann ing is e rop g erich t de w erkz aam hed en a an d e Sp uibo ulev ard in een zo ho og m oge lijk
tempo uit te voeren. Diverse werken, waaronder het realiseren van de bruggen ter plaatse van
de Spuidam en de Joh. de Wittstraat, zullen om die reden (nagenoeg) gelijktijdig worden
uitgevoerd. Rekenend met deze integratie van werk zal uitvoering van het totale project circa
15 maanden in beslag nemen.
Uitgangspunt is dat in maart 1998 met de hoofdactiviteiten wordt gestart; vooruitlopend zal het
Bethlehem plein worde n aange past en zullen d iverse bome n worde n verplant.
In het werk zijn grofweg een viertal fasen te onderscheiden.
Realisering van d e brug c.a. aa n het Ach terom is ingeplan d in de laatste fase. D it om op de juiste
wijze te kunnen aansluiten op de hier gedachte planontwikkeling.
Over het uitvoeringstraject wordt met bewoners/belanghebbenden gecommuniceerd, zowel
schriftelijk als middels informatiea vonden .
Planning en fasering hebb en in ieder geva l als vertrekpunt:
- bereikbaarheid van de binnenstad en bedrijven, kantoren en woningen aan de Spuiboulevard;
- bereikbaarheid en toeganke lijkheid van de parkeergarages;
- doorstro ming va n het op enbaa r vervoer;
- het houden van de kermis in juni 1998.
Ondanks alle inspanningen en de verplichtingen die dienaangaande in het bestek zijn opgenomen,
zal niet voorkomen kunnen worden dat bereikbaarheid en toegankelijkheid op diverse momenten
slecht zal zijn. Bij werken van deze omvang is dit echter niet te voorkomen.
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VOORSTEL
Gezien het voorgaande stellen wij u voor een totaalkrediet beschikbaar te stellen van
ƒ 13.500.000,-- (waarvan ƒ 11.081.500,-- ten laste van de middelen voor strategische
investeringen) en daartoe de begroting va n Stadsw erken en d e Stadsbe groting voor 19 98 te
wijzigen conform de ter inzage gelegde ontwerp-comptabiliteitsbesluiten.
De commissie ruimtelijke ontwikkeling en de commissie financiën en personeel kunnen zich met
dit voorstel verenigen.

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van DORDRECHT
de se creta ris
de burgemeester

H.K.W . Bekke rs

J. van der Lo os (l.b.)

