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Relevante stukken:
• Behandelflappen 37, 230, 230a, 230b en 230c zie RIS, zoeken op vergaderdatum
onder groslijst Adviescommissie);
• Brief van de Belangenvereniging Steegoversloot en omgeving over de rapporten
inzake de parkeergarages Steegoversloot en Kromhout: zie RIS, brief onder e lijst
van ingekomen stukken gemeenteraad 11 en 12 november 2008;
• Raadsvoorstel Egalisatiereserve parkeervoorzieningen (groslijstnr. 2008.669): zie
RIS, gemeenteraad 11 en 12 november 2008;
• Coalitieakkoord: passage t.a.v. parkeergarage Steegoversloot, Raad 25 april 2006
• Beantwoording wethouder Sas, notulen begrotingsraad november 2005, p. 64
• Plan van Aanpak Luchtkwaliteit, Raad 04-10-2005
• Mobiliteitsplan Dordrecht, Raad 06-09-2005
• Startnotitie evaluatie verkeersplan Binnenstad, R&E 25-08-2005
• Raadsinformatiebrief over toepassing Besluit Luchtkwaliteit, commissie W&L, 2408-2005
• Kredietvoorstel haalbaarheidsonderzoek Parkeergarage Steegoversloot, raad 2806-2005
• Wijkverkeersplan 19e eeuwse schil, R&E, 23-06-2005
• Voorstel haalbaarheidsonderzoek Parkeergarage Steegoversloot, R&E 16-06-2005
• Kredietvoorstel realisatie Parkeergarage Steegoversloot, commissie R&E 18-122003 en raad 06-01-2004
• Kredietvoorstel realisatie beleidsvisie V&V en parkeerstrategie, Raad 09-12-2003
• Raadsinformatiebrief over de stand van zaken uitvoering motie 17, R&E 19 juni
2003
• Antwoordbrief college op Motie 17, behandeld in commissie Ruimte & Economie
19-03-2003
• Motie 17, 12 november 2002 met o.a. oproep tot uitwerking plan Parkeergarage
Steegoversloot
Toelichting:
Op 6 maart 2007 heeft een meerderheid van de raad ingestemd met het raadsvoorstel
realiseringsstrategie parkeergarage Steegoversloot (zie voor een meer uitgebreide
voorgeschiedenis behandelvoorstellen 230 e.v.). Om definitief te bepalen of de
parkeergarage Steegoversloot binnen de wettelijke kaders te realiseren is, zijn
aanvullende onderzoeken uitgevoerd. Als second opinion is een verkeerskundig
onderzoek uitgevoerd (bijlage 1) en een bodemonderzoek (zie bijlage 2). Middels deze
raadsinformatiebrief worden, conform een eerdere toezegging aan de raad, de
onderzoeksresultaten aan u aangeboden. Verder wordt u in de brief geïnformeerd over
het collegestandpunt om, in aanvulling op het besluit ‘parkeergarage Steegoversloot’
akkoord te gaan met:

-

Het voortzetten van de planontwikkeling aan het Steegoversloot;
Het, vooruitlopend op de vaststelling van het bestemmingsplan “Historische
binnenstad”, voorbereiden van de aanbesteding voor de locatieontwikkeling;
Het voortzetten van de planontwikkeling voor een openbare parkeergarage met
bovenliggende woonbebouwing aan het Kromhout;
Het aangaan van onderhandelingen met de ontwikkelaar om te komen tot een
samenwerkingsovereenkomst;
De communicatieparagraaf.

Nota bene. De genoemde bijlagen (verkeerskundig onderzoek en bodemonderzoek) zijn reeds op 5 november
per post aan u verzonden. Een kleurenversie van de onderzoeken is te vinden in het raadsinformatiesysteem
onder groslijst Adviescommissie nummer 230e.

Agendacommissie 25 november 2008:
Gelet op het besprokene in de begrotingsraad van 11 en 12 november 2008 wordt de
Agendacommissie geadviseerd de raadsinformatiebrief te agenderen voor een
programmakamer Ondernemerschap en Bereikbaarheid, die bij voorkeur
geagendeerd wordt zodra het gevraagde antwoord van het college op de
bovengenoemde brief van de Belangenvereniging Steegoversloot en omgeving voor de
Adviescommissie beschikbaar is.
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