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23 september 2021 

 
Beste raadsleden, 
 
Voor de zomer is in de raadscommissie Fysiek het voorstel van het college aan de orde geweest 
inzake de Afronding van de Nieuwe Dordtse Biesbosch, nummer 2021- 0079128. 
U heeft het raadsvoorstel aangehouden, omdat u meer inzicht wil hebben in wat de benodigde kosten 
zijn voor de aanpassingen voor mensen met een beperking in de Haniapolder. Dit heeft geleid tot een 
nieuw raadsvoorstel van 7 september 2021, waarin een budget is opgenomen voor deze 
aanpassingen. 
 
In de commissie Fysiek is het nieuwe raadsvoorstel aan de orde geweest en heeft u besloten deze te 
bespreken in een van de komende commissievergaderingen met de politieke vraag: Zien we in dit 
voorstel de toegankelijkheid voor mensen met een beperking voldoende gewaarborgd?  
 
Het is van groot belang dat het raadsvoorstel "afronding NDB" wordt vastgesteld. De reeds ontvangen 
bijdragen van de Provincie Zuid Holland ad € 18,8 miljoen en de subsidie Kaderrichtlijn Water (KRW) 
ad € 2,3 miljoen moeten in het boekjaar 2021 worden verantwoord en afgerekend. Deze 
verantwoordingen moet voorzien worden van een accountantsverklaring en ter vaststelling worden 
aangeboden aan de Provincie. Zijn we niet op tijd met onze verantwoording, dan lopen we het risico 
dat we deze gelden mislopen. 
 
Het kenniscentrum Groen en Handicap heeft het gebied bezocht en beoordeeld op de bereikbaarheid 
en toegankelijkheid van het gebied, de algemene bruikbaarheid, aantrekkelijkheid, informatie en 
communicatie. Daarover hebben zij in augustus een concept rapport uitgebracht met een voorstel voor 
te nemen maatregelen, b.v. verbreden paden, verbeteren/opschonen paden, aanbrengen 
afvalbeveiliging loopbruggen, aanpassen informatieborden. Momenteel worden de voorgestelde 
maatregelen onderzocht op (technische en financiële) haalbaarheid en verder uitgewerkt in overleg 
met het Kenniscentrum. Vooruitlopend daarop hebben wij in het project een eerste begroting 
opgesteld en een bedrag gereserveerd van € 42.500 voor de te nemen maatregelen. Mocht blijken dat 
de kosten van de te nemen maatregelen hoger zijn (wat nog moet blijken), dan moeten we naar een 
oplossing zoeken bijvoorbeeld binnen de beschikbare middelen voor recreatief beheer, subsidies. Het 
college zal uw raad informeren over de te nemen maatregelen en de kosten daarvan, zodra de 
voorstellen gereed zijn en afgestemd met alle belanghebbenden.  
 
Ik verzoek de gemeenteraad zo spoedig mogelijk het Raadsvoorstel Afronding Nieuwe Dordtse 
Biesbosch vast te stellen, zodat de bijdragen van de Provincie en de KRW op tijd kunnen worden 
verantwoord. 


