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VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE DORDTSE DINSDAG 
DORDRECHT D.D. 21 juni 2022 
Vergaderkamer 1 

2. Veiligheidsbeeld Dordrecht en proces IVP 2023-2026 

Voorzitter: dhr. Klerk 
Raadsgriffier: dhr. Vullings 
Verslag: NotuBiz 

De voorzitter: Goedemiddag, welkom allemaal. In deze vergadering bespreken we het 
veiligheidsbeeld Dordrecht en het proces omtrent integraal veiligheidsplan. Hartelijk 
welkom aan de kijkers thuis en mensen op de publieke tribune. Burgemeester Kolff 
namens het college, daarnaast Michel Baars, Mirjam Vermaat en Gemma Schmidt, ook 
hartelijk welkom. Welkom aan de raadsleden en commissieleden hier aanwezig en ik stel 
voor dat we eerst een rondje maken waarin zij zich voorstellen en daarbij begin ik aan 
de rechterhand van mij, tegen de klok in.  

De heer Droog: André Droog, ChristenUnie/SGP.  

De heer Maroof: Abdul Maroof, DENK Dordrecht.  

De heer Den Heijer: Den Heijer, Dordtse VVD.  

De heer Tutupoly: Gersom Tutupoly, Op Ons Eiland.  

De heer Van Dam Timmers: Jan Van Dam Timmers, CDA Dordrecht.  

De heer Van der Spoel: Wouter Van der Spoel, PvdA.  

De heer Burakcin: Necdet Burakcin, GroenLinks.  

Mevrouw Kruger: Kitty Kruger, GroenLinks Dordrecht.  

De heer Okkerse: Mario Okkerse, SP Dordrecht.  

De heer Roggekamp: Erik-Jan Roggekamp, Gewoon Dordt.  

De heer Schalken: David Schalken, Beter Voor Dordt.  

Mevrouw Van Herwijnen: Irma Van Herwijnen, Partij Voor De Dieren.  

Mevrouw Smid: Gemma Smid, portefeuille directeur veilige stad.  

Mevrouw Vermaat: Mirjam Vermaat, opgavemanager veilige stad.  

De heer Baars: Michel Baars, beleidsadviseur veiligheid en projectleider van het 
integraal veiligheidsplan.  
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De heer Kolff: Wouter Kolff, burgemeester.  

De voorzitter: Mijn naam is Albert Klerk en ik mag deze vergadering voorzitten. Aan het 
einde van 2022 moet het integraal veiligheidsplan door de gemeenteraad worden 
vastgesteld voor de periode 2023-2026. Voordat dat wordt opgemaakt, wordt er een 
veiligheidsbeeld opgesteld zodat duidelijk is wat in Dordrecht speelt en welke prioriteiten 
er gesteld moeten worden. In het najaar komt dat dan weer terug ook in de raad. Ja, 
allereerst geef ik dan nu het woord aan Michel Baars of aan burgemeester Kolff, sorry, 
voor een inleiding en toelichting.  

De heer Kolff: Ja, dank, voorzitter. Fijn om hier vandaag op een beeldvormende manier 
met elkaar stil te staan bij het thema veiligheid. Ik werd net geïntroduceerd als 
burgemeester Kolff namens het college, dat is correct, ik zit hier namens het college en 
ik zit hier ook, dat klinkt een beetje formeel, maar als zelfstandig bestuursorgaan 
burgemeester met bepaalde bevoegdheden. Met taken als het gaat om de veiligheid en 
de openbare orde in onze stad. Dat is de reden dat ik hier zit. In het college liggen ook 
vraagstukken die veiligheid raken of die over de leefbaarheid gaan of over andere zaken 
die veiligheid raken. Die voor een deel ook belegd zijn onder andere bij collega, bij 
wethouder Merx, hij is ook aanwezig vandaag. Zit hierachter in de zaal. Maar 
afgesproken is dat het als het gaat om de integraliteit op het gebied van veiligheid dat ik 
dat trek. Dat is meteen ook het, een beetje het ingewikkelde aan het dossier veiligheid. 
Daar zitten natuurlijk allerlei elementen in die mensen raken. Veiligheid kun je ook voor 
een deel objectief meten, ook hoe het gaat met de veiligheid in de stad, bijvoorbeeld 
door cijfers, meldingen die mensen doen, aangiftes die mensen doen, et cetera. Voor 
een deel kun je eigenlijk helemaal niet meten. Gaat het meer om de beleving die 
mensen hebben om het gevoel wat mensen hebben als ze door de stad rondlopen, op 
ieder tijdstip zeg ik daar meteen bij, over hoe mensen bejegend worden. Soms hebben 
we er als gemeente of als overheid eigenlijk helemaal geen invloed op want hebben 
mensen ook een onveiligheidsgevoel bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, over de situatie in 
de wereld wat dan effect heeft over hoe mensen zich buiten als ze op straat rondlopen 
zich voelen. Dus veiligheid is een, zeg ik maar even, een heel mooi thema maar ook 
tegelijkertijd wel een veelkoppig monster waarbij het belangrijk is dat we daar in ieder 
geval als overheid, als lokale overheid veel aandacht voor hebben omdat het door 
mensen ontzettend belangrijk wordt gevonden dat ze leven, wonen, werken in een 
veilige leefomgeving. Eens in de vier jaar stellen we zoals iedere gemeente, zeg ik daar 
meteen bij, een zogeheten integraal veiligheidsplan op. Het huidige integraal 
veiligheidsplan loopt tot en met dit jaar. Dat betekent dat we voor de periode na dit jaar 
weer voor vier jaar een integraal veiligheidsplan moeten hebben. Ja, voor die cyclus is 
ook gekozen voor de cyclus van vier jaar omdat dat aansluit bij andere 
veiligheidsplannen die weer boven ons niveau liggen, bijvoorbeeld regionaal niveau, het 
niveau van de eenheid van de politie, eenheid Rotterdam waar 25 gemeenten 
samenwerken als het gaat om de inzet van politie. Dus het sluit ook aan bij de 
beleidscyclus zoals we die hebben met andere gremia waar we ook weer voor een deel 
van afhankelijk zijn. Ik noemde net al even, omdat het thema belangrijk wordt 
gevonden door veel Dordtenaren, dat geldt natuurlijk voor heel veel thema’s. Als je kijkt 
naar alle verkiezingsprogramma’s dan heeft bijna elke partij er ook echt wel iets over 
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opgemerkt. In aanloop naar de verkiezingen heeft ons eigen onderzoekscentrum 
Drechtsteden ook een aantal zaken onderzocht. Welke thema’s spelen er nou in Dordt en 
onder de Dordtenaren. Daar kwam veiligheid, dat was in juni 2021, toch echt wel uit als 
een prioriteit voor onze stadsgenoten. Ik zei het al, dat integraal veiligheidsplan dat is 
een plan wat echt ook door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Waar u dus als 
gemeenteraadsleden en commissieleden uiteraard ook, maar waar het orgaan 
gemeenteraad ook echt wat van kan vinden. Waar we prioriteiten stellen over waar we 
de inzet willen zien, waar we gemeentelijk beleid op willen ontwikkelen en waar niet. Het 
kenmerk van prioriteiten stellen is natuurlijk ook dat als je iets heel erg belangrijk vindt 
en bovenaan zet dat automatisch iets anders daar dan onder komt te staan want je kunt 
niet van alles een prioriteit maken. Ik snap dus ook echt dat er bij verschillende partijen, 
dat zullen we straks in elk geval niet nu maar in de oordeelsvormende fase vast ook met 
elkaar gaan ervaren, verschillende prioriteiten hebben. Maar uiteindelijk moet er wel een 
plan liggen wat gedragen wordt door de gemeenteraad waar we als gemeente ook weer 
vier jaar mee vooruit komen en waarin we ook echt aangeven van nou de gemeenteraad 
van Dordrecht vindt deze en deze en deze zaken echt het allerbelangrijkste en daar 
zouden dus ook de meeste aandacht naar uit moeten gaan. Dat zegt niet, nogmaals, dat 
er op andere thema’s geen inzet wordt gepleegd. Dat IVP is echt een mooi en belangrijk 
stuk. Het is het soort kapstok waar we de komende vier jaar, net zoals we de afgelopen 
vier jaar hebben gedaan op werken als het gaat om ontwikkeling van beleid vanuit de 
gemeente, de samenwerking die we bijvoorbeeld met partners doen in de 
veiligheidsketen. Zoals bijvoorbeeld het RIEC, het Regionaal Inlichten en Expertise 
Centrum waar ook onze gemeenteonderdeel van uitmaakt en mede-eigenaar eigenlijk 
van is. Het RIEC is een centrum waar we kennis kunnen delen, waar we bepaalde zaken 
aan de orde kunnen stellen en waarin we ook, als we die zaken daar aan de orde hebben 
gesteld, tussen de partners ook veel meer informatie mogen uitwisselen als het gaat om 
bijvoorbeeld criminaliteitsbestrijding. Eigenlijk zou je kunnen zeggen: het IVP is de 
kadernota voor wat betreft het veiligheidsbeleid. Aangezien het een integraal 
veiligheidsplan is, komt er dus ook veel meer aan de orde dan waar gaan we de 
komende jaren onze politiemensen op inzetten. Een verantwoordelijkheid die primair bij 
mij ligt maar waar ik wel verantwoording over heb af te leggen aan de gemeenteraad. 
Het gaat veel breder dan dat. Veiligheid raakt eigenlijk alle domeinen. Het kan gaan om 
fysieke veiligheid, het kan gaan om veiligheidsbeleving, het kan gaan om leefbaarheid in 
wijken, et cetera. Dus daarom pakken we dat ook integraal aan. Zoals gezegd, het sluit 
aan op de beleidscyclus van andere organen waar we mee te maken hebben, 
bijvoorbeeld die van de politie en de gemeenteraad stelt het was. Tot slot hecht ik eraan 
om nog even, dat is toch goed voor de beeldvorming, de thema’s mee te geven. Dat zijn 
er vijf die in de afgelopen, in het afgelopen integraal veiligheidsplan nadrukkelijk aan de 
orde zijn geweest. Dat is ten eerste het tegengaan van overlast. Dat is natuurlijk een 
ruim begrip want overlast kun je al ervaren doordat je iemand tegen het lijf loopt die 
iets onaangenaams tegen je zegt maar overlast kan natuurlijk ook structureel zijn als je 
naast het spoor woont of naast een gebied waar veel evenementen worden 
georganiseerd. Overlast kan ook ervaren worden als mensen worden lastiggevallen op 
straat om wie ze zijn. Het zijn natuurlijk allemaal thema’s die eigenlijk onder het 
fenomeen overlast vallen en zo zijn er nog wel meer vormen van overlast te benoemen. 
Tweede thema wat in het IVP stond, was het bestrijden van de georganiseerde 



 

4 
 

criminaliteit. Er zijn natuurlijk wel discussies gaande over in hoeverre je daar als 
gemeente en ook als burgemeester een rol in hebt. Mijn opvatting is dat dat niet primair 
onze taak is, de georganiseerde criminaliteit bestrijden. Dat zou echt primair de taak 
moeten zijn van het Openbaar Ministerie en de politie die in opdracht van het Openbaar 
Ministerie bezig is met strafrechtelijke kwesties. Het is wel zo dat als de georganiseerde 
criminaliteit ruim baan krijgt in een bepaalde gemeente of in een bepaalde regio dat je 
die eigenlijk alleen maar kunt bestrijden als je dat ook georganiseerd aanpakt. Dat 
betekent dat we eigenlijk in alle gemeenten in Nederland steeds meer gewend zijn om 
de handen in één te slaan, in de driehoek maar ook door middel van het RIEC wat ik net 
noemde, om die georganiseerde criminaliteit tegen te gaan. Is toch vaak verwant aan 
drugshandel, aan mensenhandel en andere vormen van criminaliteit die we echt graag 
de wereld uit zouden willen hebben waar mensen echt de dupe zijn van deze 
georganiseerde criminaliteit. De best georganiseerde criminaliteit, zeg ik dan maar even, 
is de georganiseerde criminaliteit die we niet zien waar ook geen overlast van ervaren 
wordt maar die er wel is en die echt schrijnende situaties veroorzaakt. Dat noemen we 
ondermijning. Ondermijning noemen we eigenlijk de vormen van criminaliteit die het 
minst zichtbaar zijn, die eigenlijk als een soort sluipmoordenaar de samenleving 
binnendringen en die in hele wijken of soms straten veroorzaken eigenlijk oorzaken voor 
sociale disbalans. Ook voor het gewoon gaan vinden van bepaalde criminele activiteiten. 
Daar moeten we in elk geval volgens het huidige IVP ook stevig op inzetten. Dat hebben 
we de afgelopen jaren ook gedaan. Een derde thema was het aanpakken van digitale, 
vermogens en geweldscriminaliteit. Geweldscriminaliteit moet je denken aan 
roofovervallen op straat of bij een tankstation of bij een winkel. Vermogensdelicten moet 
je denken aan fraude bijvoorbeeld bij ouderen waar mensen aan de deur langskomen 
om gekke dingen te verkopen voor veel te veel geld. Evenals voorbeeld, er zijn meer 
voorbeelden van te noemen. Ook digitale criminaliteit komt steeds meer op. Mensen die 
via internet de dupe worden van mensen met verkeerde bedoelingen. Whatsappfraude 
en andere vormen van digitale criminaliteit. Dan behoud van sociale stabiliteit, een 
belangrijk thema wat in het IVP stond. Dat is eigenlijk ook heel breed op te vatten maar 
dat ziet toch met name op het vormen van een samenleving die tegen een stootje kan. 
Waar mensen weerbaar zijn en waar eigenlijk weinig ruimte is voor radicalisering door 
wie dan ook. Sociale cohesie, sociale stabiliteit. Daar wordt ook vooral in geïnvesteerd 
aan de voorkant, dat is meer een preventieve maatregel waarin je eigenlijk het dak 
moet repareren als het niet regent. Tot slot het beheersen van veiligheidsrisico’s. Er zijn 
allerlei risico’s die zich kunnen voordoen op het gebied van veiligheid die zich misschien 
niet altijd manifesteren maar waar je wel op voorbereid moet zijn ook als lokale 
overheid en dat valt eigenlijk onder dat kopje. Nou, dit even als algemene aftrap. Ik 
hoop dat we met elkaar er een mooi proces van maken. Voor mijzelf is het de derde 
keer dat we een IVP-proces doorlopen. De eerste keer was in mijn vorige gemeente, 
tweede keer was hier en nu weer hier. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik zou het altijd mooi 
vinden als hier een plan uit komt waarvan de gemeenteraad zegt: hier herkennen wij 
ons in. Maar niet alleen de gemeenteraad, ook echt de samenleving. Dat de samenleving 
zegt: ja, die gemeente die maakt op een goede manier werk van onze zorgen als het 
gaat om veiligheid. Dat is misschien een bruggetje naar de ambtelijke presentatie die nu 
gegeven gaat worden want ik hecht veel waarde aan de uitkomst maar ik hecht ook veel 
waarde aan het proces om te komen tot een goed integraal veiligheidsplan. Tot slot, 
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voorzitter, als het mag, ik moet straks even vijf minuten de vergadering verlaten voor 
een interview met RTV Rijnmond over de asielcrisis. Weer iets heel anders. Dan kom ik 
daarna snel weer terug.  

De voorzitter: Oké, dank u wel. Dan geef ik Michel Baars het woord.  

De heer Baars: Ja, dank u wel. Het integraal veiligheidsplan, een plan wat de 
burgemeester al benoemd, een belangrijk plan waarin we de doelstellingen voor de 
komende vier jaar op het gebied van veiligheid vastleggen. Om ook echt te komen tot 
die doelstellingen is het ook belangrijk dat we eerst een heel goed beeld hebben van de 
veiligheidssituatie in Dordrecht. Dat beeld dat gaan wij maken, daar zijn we mee bezig, 
daarvoor hebben we ook de argumentenfabriek benaderd om in eerste instantie een 
hele, ja dat beeld te maken met vanuit hun optiek die, ben ik even het woord kwijt, een 
objectieve kijk op de veiligheidssituatie in Dordrecht waarin zij informatie tot zich krijgen 
vanuit documenten, vanuit cijfers, vanuit analyses die zij dan vervolgens kunnen maken 
tot het veiligheidsbeeld. Tegelijkertijd wordt ook het handhavingsplan opgesteld. Het 
handhavingsplan vindt niet door het team veiligheid wordt dat opgesteld maar door 
team handhaving. Maar er zit natuurlijk wel een belangrijke overlap in. Een stukje 
leefbaarheid kan zich vervolgens uiten richting het stukje veiligheid of vooral 
onveiligheid. Maar het integraal veiligheidsplan gaat niet over leefbaarheid, dat gaat 
over veiligheid. Dus het gaat niet over afval in de omgeving, het gaat niet over 
stankoverlast, het gaat ook niet over hondenpoep bijvoorbeeld maar heel veel 
leefbaarheidsvraagstukken bij elkaar kan wel een onveilig gevoel geven waardoor wel 
die overlap er daadwerkelijk is. Zoals ik al zei, er wordt een objectieve maar ook een 
wetenschappelijke analysebenadering toegepast door de argumentenfabriek. Zij 
analyseren de belangrijkste documenten en de belangrijkste onderzoeken vanuit de 
gemeente en vanuit onze partners. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan de 
trendanalyse van de politie waarin zij voor de komende vier jaar de belangrijkste trends 
op papier hebben gezet. Dat gaat bijvoorbeeld over de ontwikkeling op het gebied van 
digitale criminaliteit, op het gebied van georganiseerde criminaliteit maar ook 
bijvoorbeeld over de capaciteitsvraagstukken die de politie heeft. Dat heeft natuurlijk 
ook uiteindelijk invloed op hoe wij binnen onze gemeente veiligheid kunnen aanpakken. 
Daarnaast belangrijke documenten zijn bijvoorbeeld het politiek akkoord maar ook 
gebiedsscans die wij per wijk maken in deze gemeente waarin veiligheid, de 
veiligheidsproblemen per wijk worden beschreven. Het meerjarenbeleidsplan van de 
politie wat op dit moment in concept is, is een belangrijke input. Ook bijvoorbeeld het 
dreigingsbeeld van de nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid. Nou, 
daarnaast heb je nog andere actoren binnen en buiten de organisatie zoals bijvoorbeeld 
de Veiligheidsregio die een beleidsplan heeft wat natuurlijk ook belangrijk is voor ons 
veiligheidsbeeld. Als we het hebben over onderzoeken die er al bestaan, waar wij dus 
gebruik van maken, is bijvoorbeeld de Veiligheidsmonitor. De Veiligheidsmonitor is een 
enquête die landelijk wordt gehouden en waardoor we ook verschil kunnen zien tussen 
gemeenten. We kunnen dus ook de resultaten van die veiligheidsmonitor waarin we 
veiligheidsbeleving van de inwoners wordt gezien, kunnen we dus weer spiegelen met 
andere gemeenten en daar ook een uitkomst uit halen. Daarnaast organiseren we 
sessies met interne en externe partijen. Die interne partijen moet je bijvoorbeeld 
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denken aan het sociaal domein, wonen, wijken, dus de mensen die echt op straat zijn in 
de wijken, handhaving is daar bijvoorbeeld bij aangesloten. Externe partijen is politie, de 
Veiligheidsregio, het RIEC, zorg en veiligheidshuis. Dat zijn partijen waarmee wij al die 
onderzoeksresultaten uiteindelijk verfijnd hebben, ook in het resultaat wat vandaag 
besproken gaat worden. Of in ieder geval tussen de tussenreportage die vandaag 
besproken gaat worden. Op dit moment vindt ook nog een bewonerspanel plaats. Dat is 
een onderzoek natuurlijk onder de bewoners in Dordrecht. Daarnaast doen we ook een 
omnibusonderzoek. Dat betekent binnen het bewonerspanel heb je, dat is best wel, dat 
zijn mensen die maatschappelijk betrokken zijn, die melden zich vaak voor het 
bewonerspanel. Het omnibusonderzoek doet ook steekproefsgewijs krijgen mensen een 
brief toegestuurd en wordt gevraagd om diezelfde enquête in te vullen. Daarmee krijgen 
we een betere afspiegeling van de Dordtse samenleving en daarmee ook een betere 
afspiegeling met wat er speelt op het gebied van veiligheid in de stad. Vandaag gaan we 
met jullie het beeld ophalen. We willen graag het beeld ophalen van wat leeft er bij de 
gemeenteraad op het gebied van veiligheid maar we gaan nog niet kijken naar de 
prioriteiten want het is echt belangrijk dat we een heel goed beeld hebben voordat we 
prioriteiten gaan vaststellen. Anders dan leggen we toch de prioriteiten vast op het 
verkeerde beeld want dat kan toch nog wijzigen. We willen wel die trends en die 
factoren die jullie hebben toegestuurd gekregen die willen we gaan bespreken. Daar 
willen we op gaan inzoomen en vervolmaken. Ja. Tot aan september, in september gaan 
we dan in de oordeelsvormende vergadering prioriteiten stellen, gaan we, we gaan het 
stuk schrijven. Het veiligheidsbeeld gaan we dan schrijven. Voordat we dat doen, gaan 
we ook stadsgesprekken houden. We gaan de boer op, we gaan de straat op, we gaan 
met mensen praten in de stad, in alle wijken, we gaan met jeugd in gesprek, we gaan in 
gesprek met ondernemers van verschillende horeca, ondernemers van 
bedrijventerreinen zodat we daar ook een goede mix in hebben en we gaan ook in 
gesprek van het netwerk bondgenoten waarin vanuit verschillende Dordtse 
bevolkingsgroepen vertegenwoordigers zijn. Denk bijvoorbeeld aan iemand vanuit de 
Somalische hoek, iemand vanuit de Turkse hoek en vanuit de Marokkaanse hoek. Zo ook 
vanuit een dominee die is aangesloten en ook vanuit de sociale hoek zodat, het netwerk 
bondgenoten is een netwerk waarin we in geval van onrust daar kunnen we leunen op 
deze mensen omdat zij de achterban goed kennen. Maar in tijden van vrede moet je 
daar goede banden mee onderhouden en dat doen wij. Daarom willen we ze dus ook 
heel graag betrekken bij het integraal veiligheidsplan. Dan gaan we nu inderdaad dat 
veiligheidsbeeld dat gaan we schrijven en in dat veiligheidsbeeld zal dan al een concept 
prioriteiten kunnen we daar al uit halen want dan zien we natuurlijk al wat, welke 
prioriteiten er bovenkomen drijven op basis van het beeld. In september, bij de 
oordeelsvormende vergadering, presenteren we het veiligheidsbeeld en met dat 
veiligheidsbeeld gaan we ook gelijk nog een kleine terugkoppeling geven, een terugblik 
op de afgelopen vier jaar. Het huidige integraal veiligheidsplan dat loopt nog tot eind dit 
jaar dus het zal natuurlijk niet een volledige evaluatie kunnen zijn. Een aantal 
doelstellingen moeten dit jaar nog gewoon aan gewerkt worden. Maar het zal in ieder 
geval een terugkoppeling beeld geven van de afgelopen vier jaar en dus een soort van 
evaluatie. Daarnaast zal daar het omnibusonderzoek en het bewonerspanel, daarvan 
zullen de resultaten ook bekend zijn en die gaan we ook met jullie bespreken. De 
concept prioriteiten die daar uiteindelijk uit voortkomen. Die concept prioriteiten die 
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gaan we aan jullie voorleggen en we vragen dan ook om dat te bekijken welke 
prioriteiten het belangrijkste zijn, welke de meeste aandacht behoeven. Dit doen we 
gezamenlijk met de consultatie van het regionaal beleidsplan van de politie. Het 
regionaal beleidsplan van de politie dat is wettelijk moet dat voorgelegd worden aan de 
raad, dat gebeurt ook eens in de vier jaar en het is een document wat heel nauw moet 
eigenlijk praten met het integraal veiligheidsplan. Het zou heel raar zijn als in het 
integraal veiligheidsplan, ja onderwerpen staan of punten staan die tegenspreken met 
het meer jaren beleidsplan van de politie. Dat zijn twee documenten die gewoon 
naadloos op elkaar moeten aansluiten. Als we de prioriteiten hebben vanuit de raad 
gaan we daar, gaan we die prioriteiten gebruiken om het integraal veiligheidsplan op te 
stellen. Daarmee ook de doelstellingen voor de komende vier jaar te gaan formuleren. 
Dat is zeg maar wat we tot aan december dan ongeveer gaan doen. In december gaat 
de besluitvorming dan plaatsvinden. Daarin is het goed om te weten ook dat het 
gedurende looptijd ook wel op basis van actuele ontwikkelingen zo’n integraal 
veiligheidsplan soms moet worden bijgesteld. We hebben dat natuurlijk in de afgelopen 
vier jaar ook gezien dat rondom Corona, maar nu ook met de opvang van Oekraïense 
vluchtelingen wat veel capaciteit vraagt binnen heel de organisatie maar ook in het 
bijzonder team veiligheid, dat het uiteindelijk ook gevolgen kan hebben voor de 
doelstellingen die we aan het begin hebben geformuleerd. Dus, dat geldt niet alleen voor 
onszelf maar dat geldt ook voor onze samenwerkingspartners. Als wij doelstellingen 
formuleren, hele sterke doelstellingen formuleren maar als wij harder lopen dan onze 
partners en onze partners kunnen ons niet bijbenen dan is het soms niet haalbaar om 
bepaalde doelstellingen te realiseren. Dus daar moeten we goed ook in de 
samenwerking met onze partners naar kijken en met elkaar die doelstellingen weten te 
behalen. Het leert ook dat het IVP altijd ruimte moet hebben om bij te kunnen sturen. 
Die bijsturing die kan ook plaatsvinden, verantwoording van het integraal veiligheidsplan 
vindt plaats middels de burap. Vandaag gaan we het tussenresultaat dus bespreken. 
Daarin staan de trends en de factoren die bepalend zijn om het integraal veiligheidsplan 
op te kunnen stellen of in ieder geval die echt van invloed zullen zijn op hoe het 
integraal veiligheidsplan eruit komt te zien. Het is een tussenresultaat en het is dus met 
onze interne en externe partners die ik zojuist al heb benoemd, ja opgesteld. Dus 
daarmee is het al zo verfijnd als dat het nu is. De categorieën die jullie in het document 
zien, die zijn nog niet bepalend voor de hoofdstukindeling van het integraal 
veiligheidsplan. Ook niet bepalend voor de prioriteiten van het integraal veiligheidsplan. 
Het zijn echt de teksten in de rechter kolom dat zijn de trend en de factoren en zeg 
maar de kolom die daar links staat, zoals bijvoorbeeld fysieke veiligheid, sociale 
stabiliteit, digitale veiligheid, ondermijning en criminaliteit, wonen en leefomgeving 
burgers en partners, dat staat nog volledig open. Het integraal veiligheidsplan zal 
worden opgesteld op basis van de prioriteiten die door de raad worden gesteld. Daarbij 
is dus jullie beeld heel erg belangrijk want jullie beeld zal uiteindelijk ook het totale 
veiligheidsbeeld vervolmaken en op basis daarvan kunnen we dus weer die prioriteiten 
gaan stellen. Nou, daar willen we vandaag gebruik van gaan maken middels de 
mentimeter. Dus, ik heb een QR-code toegevoegd. Misschien extra makkelijk. Is 
iedereen ingelogd? Oh kijk, sommige mensen hebben al het een en ander ingevuld. Heel 
mooi. De vraag is: mist u nog iets? Mist u nog iets in de trends en de factoren die we in 
de tussenrapportage naar u hebben gestuurd. Als u niks mist dan horen we dat ook heel 
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graag. Hierna komt de vraag wat u het belangrijkste vindt dus dat hoeft u niet te 
benoemen. Zullen we een aantal eruit halen om ze te bespreken? Economische 
disruptie. Ik weet niet wie hem heeft ingevuld. Zou je hem kunnen toelichten?  

De heer Boone: Nou, waar ik me wel zorgen om maak is, dat is natuurlijk iets alleen van 
Dordrecht maar dat is, de oplopende verschillen tussen arm en rijk. Die staat dan deels 
genoemd maar ik denk ook de kwetsbaarheid van het financiële systeem wereldwijd, 
gebrek aan grondstoffen maar ook de oplopende ontevredenheid die er is zeg maar in de 
maatschappij die dan hand in hand gaat met welvaartsvraagstukken.  

De heer Baars: Ja, dank u wel. Is inderdaad een onderwerp waar veel meer om te doen 
is. Nachtelijke veiligheid.  

De heer Roggekamp: We hebben best wel ook berichten gekregen voor de verkiezingen 
dat mensen ’s avonds over straat gewoon zich niet veilig voelden, niet over straat 
durfden te gaan maar ook als ze buiten bij auto’s wat horen dat ze niks durven te doen. 
Dat in tegenstelling tot overdag waarbij mensen gewoon vrijuit kunnen bewegen dus 
daar zit ook wel een verschil in, ja voor het moment van de dag zeg maar.  

De heer Baars: Ja, goed punt. Ik ben ook heel benieuwd wat daaruit komt vanuit het 
bewonerspanel bijvoorbeeld. Vervoer van gevaarlijke stoffen en spoorveiligheid. 
Inderdaad een punt die niet direct terug te vinden is op de lijst. Hij valt onder risico’s op 
rampen en crisis veranderen door groei en verdichting van de stad. Bijvoorbeeld rondom 
de sporen.  

De heer Van der Spoel: Mag ik daar even op reageren? Want op zich kun je ieder ding 
wat hier op het scherm staat toch wel ergens onder scharen?  

De heer Baars: Waarschijnlijk, we hebben een breed, een brede trends- en 
factorenanalyse, zeker. Dit zijn wel de trends en analyses die verandering veroorzaken. 
Dus niet zo zeer de statische situatie maar vooral de verandering ten opzichte van, de 
factoren die echt leiden tot een nieuw beeld. Dus bijvoorbeeld dat er cijfers veranderen, 
dat woninginbraken dalen dat komt bijvoorbeeld zou dat door Corona kunnen komen, 
dat meer mensen thuis waren. Maar dat is wel een analyse die wij doen en op basis 
daarvan zou je je prioriteiten kunnen aanpassen. Maar misschien ook juist niet.  

Mevrouw Vermaat: Ik wil daar op aanvullen dat we hebben natuurlijk zoals Michel zei, 
we hebben in een groep ambtenaren en ook met partners bij elkaar gezeten en wij 
kregen een nog veel langere lijst voorgelegd. Met andere woorden, we zijn echt heel 
uitvoerig te werk gegaan. Alles dat in ons opkwam dat mochten we opschrijven. Ook 
nog aanvullend op wat er al in al die rapportages stond die genoemd werden dus het 
klopt dat je een aantal dingen die genoemd zijn hier dat die onder zijn gegaan in een 
categorie op de lijst die jullie op het scherm voor jullie zien op jullie eigen scherm, 
weliswaar. We hebben al een soort samenvatting gemaakt maar we willen echt alles 
beetpakken en dan gaan we kijken van goh waar kunnen wij nou invloed op uitoefenen 
en wat vinden ook partners en bewoners het belangrijkste. Ik moet zeggen, de vervoer 
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gevaarlijke stoffen noemden de bewoners ook graag. Dus er zit een goede 
vertegenwoordiging hier.  

De heer Baars: Is er nog iemand die een specifiek onderwerp wil toelichten?  

De heer Schalken: Ja, als ik mag, ik was net even weg, misschien is het al aan de orde 
gekomen maar ik had ingevuld ook, u gaf aan dat jullie nu aan het ophalen zijn ook en 
dat het toch echt ook wel zo kan zijn dat wat mensen nu aan antwoorden geven dat dat 
anders zal zijn dan wanneer je bijvoorbeeld in de winterperiode gaat ophalen als we het 
hebben over veiligheid. Dus dat was een punt dat ik ook had aangevuld. Ik had zoiets 
van heb je dan niet misschien ook al in de winter ook al wat moeten ophalen en niet 
alleen nu deze periode of vraag je echt expliciet aan de mensen van hoe beleeft u de 
omgeving ’s winters in plaats van ‘s zomers.  

De heer Baars: Dat is een hele goede vraag. We hebben wel het bewonerspanel expres 
in mei gedaan omdat er dan ook veel evenementen plaatsvinden. Vier jaar geleden was 
het ook in die periode zodat we die resultaten met elkaar kunnen vergelijken. Dat in de 
winter inderdaad, er zijn wel verschillende onderzoeken die in verschillende periodes van 
het jaar plaatsvinden, denk bijvoorbeeld aan de veiligheidsmonitor, ik weet niet precies, 
weet jij dat?  

Mevrouw Vermaat: Najaar.  

De heer Baars: De veiligheidsmonitor heeft dus in het najaar plaatsgevonden, dat is 
meteen wel gelijk een goede ten opzichte van het bewonerspanel. Maar zo zijn er 
natuurlijk ook wel verschillende onderwerpen die wel op andere momenten worden 
onderzocht.  

De heer Schalken: Als ik daarop mag aanvullen. Sinds, speelt natuurlijk ook als we het 
hebben over verkeersveiligheid ook gladheid en dat soort dingen een rol en ’s zomers 
misschien wel de verblinding van de zon, ik noem maar wat, op bepaalde wegen. Ik 
bedoel, dat zijn wel dingen die ook denk ik bij mensen dan anders beleefd worden.  

De heer Baars: Ja. Ik kan me goed voorstellen, inderdaad.  

Mevrouw Vermaat: Ik vind het wel mooi, dit is dus niet, al die ambtenaren en 
professionals die bij elkaar zaten, hebben deze niet genoemd. Dus ik vind dat toch wel 
weer grappig om te horen maar misschien ook nog wel met hang- en sluitwerk dat je je 
ramen open laat staan in de zomer.  

De heer Schalken: Goed dat we hier zitten.  

Mevrouw Kruger: Mag ik ook nog even een vraag stellen? Want ik kan me ook zo 
voorstellen, we zeggen van de invloed van het jaargetijde kan van belang zijn maar in 
hoeverre is bekend dat bijvoorbeeld social media of gewoon de media in het algemeen 
die iets droppen van invloed zijn op de veiligheidsgevoelens van mensen? Want bedoel, 
ik kan me hartstikke veilig voelen maar zodra dat in het nieuws komt en het blijft maar 
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gezonden worden dan ga ik me ook afvragen van oh heb ik dat ook niet en dat soort 
dingen, dus.  

De heer Kolff: Dat is een zeer terecht punt want de objectieve veiligheid hangt niet altijd 
samen met de subjectieve veiligheid, met de veiligheidsbeleving en dat is wel een 
worsteling die we ook hebben. Soms wil je als je resultaten boekt op het gebied van 
veiligheid daar heel graag ook iets over laten merken. Soms is dat ook heel erg goed om 
te laten zien dat inzet op veiligheidsgebied werkt en dat zeg maar criminaliteit niet 
loont. Tegelijkertijd, hoe vaker erover wordt gecommuniceerd, hoe vaker dat mensen 
dat ook lezen in de krant en het gevoel krijgen oh er speelt wel heel erg veel in onze 
gemeente of de gemeente is onveilig. Dus dat is een hele gevoelige balans die we ook 
elke keer zoeken. Als het gaat om communicatie rondom veiligheid, dat heeft heel erg 
nauw verband met veiligheidsbeleving, moet je gewoon heel zorgvuldig opereren. Dus 
wat mij betreft hebben we daar ook altijd veel aandacht voor.  

De heer Tutupoly: Ik had er nog even bijgezet aanpak van drugsoverlast rondom 
scholen, sportgelegenheden en horecagelegenheden eigenlijk. Michel had het wel 
genoemd, de overlast van jeugd daaromtrent. Alleen waar het mij om gaat, is juist die 
aanpak. Ook als je nu kijkt natuurlijk wat er heel veel speelt dat is eigenlijk ten aanzien 
van het lachgas. Landelijk is er aandacht voor maar het lijkt de normaalste zaak van de 
wereld dat je hier een horecazaak binnenloopt en grote gastanks daar gewoon binnen 
staan terwijl we eigenlijk zien dat het heel veel leed teweegbrengt bij jongeren. Daar 
zou ik eigenlijk specifiek wat meer aandacht voor willen want je hoort het veel van 
bewoners, de drugs langs de scholen, rond de pauzes. Je hoort het, je ziet de 
gaspatronen bijvoorbeeld bij de sportverenigingen. ’s Avonds langs terreinen de 
autootjes die allemaal bij de sportverenigingen staan. Mensen hebben een onveilig 
gevoel en ik denk dat daar wel meer aandacht voor mag komen.  

De heer Kolff: Ja, waarvan akte zou ik willen zeggen. Tegelijkertijd als het gaat om 
lachgas, u noemde dat er landelijk veel aandacht voor is en dat er lokaal meer aandacht 
voor zou moeten zijn. Nou, er is wat mij betreft nooit genoeg aandacht voor dat soort 
vraagstukken. Het is wel zo dat als het gaat om beleid hier in Dordrecht op dit moment 
echt alles hebben gedaan wat we kunnen, in de APV et cetera om lachgas onmogelijk te 
maken. In ieder geval een verbod erop lokaal zoveel mogelijk te verankeren. Waar we 
vooral nu op wachten, is de rijksoverheid die eigenlijk een landelijk lachgasverbod er 
doorheen moet krijgen en dat duurt gewoon wat langer dan we eigenlijk met elkaar 
willen. Maar ik snap dat dit punt wordt genoemd en wat mij betreft komt daar ook zeker 
aandacht voor in het integraal veiligheidsplan.  

De heer Tutupoly: Mag ik daar even op reageren? Even los natuurlijk van de aanpak als 
je het hebt even over een verbod aanpak. Je kunt je natuurlijk ook afvragen in het 
kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen dat je iets aanpakt ten aanzien 
van horecagelegenheden waar het gewoon de normaalste zaak van de wereld is. Bedoel, 
ook die horecaverenigingen natuurlijk die hebben een functie van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen wat steeds meer belang aan wordt gehecht, ook voor 
financiers en dergelijk. Dus ik zou zeggen, probeer het anders ook via die kant om daar 
iets mee te kunnen.  
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Mevrouw Vermaat: Ik kan er wel iets over zeggen over zowel lachgas als het 
drugsgebruik. We hebben wel echt bij het lachgas inderdaad zitten we met name te 
wachten tot het in de Opiumwet terechtkomt dat het op de lijst komt. Maar daarvan zijn 
we echt afhankelijk van het rijk. We hebben wel langs verschillende wegen gekeken van 
goh wat kunnen wij nou als gemeente doen samen en onze lokale partners om dat ook 
zoveel mogelijk te voorkomen en tegen te gaan. Dat is ook in gesprek met de 
horecaondernemers geweest, met sportverenigingen, we hebben ook erover gesproken 
met de organisatoren van evenementen om dat op te nemen in de 
vergunningsvoorwaarden. Inderdaad in de APV, wat de burgemeester noemt, daar 
hebben we een verbod op hinderlijk gebruik van lachgas. Dat klinkt dan van heel 
ingewikkeld maar dat is eigenlijk het hoogst haalbare wat je dan bestuursrechtelijk ook 
via je APV kan regelen. Hetzelfde geldt overigens ook voor het hinderlijk gebruik van 
drugs. We legden ook nog, de burgemeester legde ook nog last onder dwangsom op aan 
drugsdealers om ook de straathandel van drugs eruit te halen. Dat zijn ook mooie 
aantallen die we uit onze gemeente weren dus we proberen ook als gemeente te doen 
wat we kunnen.  

De heer Tutupoly: Vandaar dat ik eigenlijk ook maatschappelijk verantwoord 
ondernemen eigenlijk ter sprake breng want juist voor een naam van een 
horecagelegenheid bijvoorbeeld, je kan wel zeggen ja het is officieel niet verboden maar 
als je daar iedere keer de aandacht op vestigt dan lijkt het mij ook voor de omgeving en 
dergelijke dat een horecagelegenheid zoiets heeft van hé ik wil niet onder die naam 
functioneren. Zeker voor alle berichtgeving wat dus nu eigenlijk steeds meer plaatsvindt 
over de schadelijke effecten ervan.  

De heer Baars: Ja, wat ik nog, misschien nog als toevoeging is het wel de normalisatie 
van drugsgebruik in Nederland. Dat dat, het wordt steeds normaler en dat leidt tot meer 
problemen dan alleen het gebruik natuurlijk. Ook de ondermijnende criminaliteit zoals 
jonge mensen die zich sneller laten lenen voor klusjes van drugsdealers. Zoals 
bijvoorbeeld het brengen van een pakketje ergens, dat wordt steeds normaler gevonden 
dan dat het vroeger was. Daardoor die normalisatie dat is ook een groot probleem 
daarin. Dus een trend die daarin plaatsvindt.  

Mevrouw Kruger: Ja, zonder daar een heel verhaal over te houden maar ik wil daar toch 
ook wel nog even iets aan toevoegen want we kunnen het hebben over het lachgas en 
zo maar er zijn zoveel middelen gewoon heel makkelijk te maken zoals GHB. Liters kan 
je gewoon voor heel weinig centen, dat zie je ook overal gebruikt worden. Dan hebben 
we het nog niet eens over allerlei andere middelen die niet in de Opiumwet omdat er net 
een stofje is toegevoegd waardoor het weer ja wel gebruikt kan worden. Er zijn zoveel 
middelen die jongeren gebruiken, onder andere Flakka en noem nog maar een aantal 
andere middelen die levensgevaarlijk zijn, waar we niet eens van weten. Ik denk dat is 
belangrijk de preventie daarin is belangrijker en dan denk ik dan zou ik heel graag weer 
eens met de raad een kroegentocht gaan houden en dan in de cafés bij wijze van 
spreken onderdelen van de GGD of Trimbos instituut, zodat we allemaal weten wat het 
is en dat we ook met zijn allen daar verantwoordelijk voor zijn. Niet alleen de 
horecaondernemers maar bijvoorbeeld ook de ouders die thuiszitten en noem alles maar 
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op. Dus dat vind ik nog wat meer uitgebreid als alleen een veiligheidsbeleid dat zegt dit 
mag niet, dat kan niet en we kunnen het volgens de wet regelen. Nee, er ligt daar nog 
een stapje voor.  

De heer Tutupoly: Mag ik daar nog even op reageren? Ik bedoelde niet alleen de 
horecagelegenheden. Ik heb het ook even aangegeven, sportverenigingen maar ook 
scholen. We hebben natuurlijk wel leeftijdsgrenzen bijvoorbeeld bij coffeeshops maar 
juist op de scholen vindt het op jongere leeftijd vaak plaats waar gedeald wordt maar 
weinig aandacht voor is.  

Mevrouw Kruger: Kleine reactie. Mag dat? Mag dat, voorzitter? Het is leuk en toch vind 
ik ook dat de mensen gewoon op straat en de ouders die zullen daar gewoon de grootste 
verantwoordelijkheid in moeten dragen want je kan scholen verantwoordelijk stellen 
maar als kinderen het meenemen pilletjes in de zakken, bedoel, dat gebeurt thuis en 
niet op een school direct. Ik snap de dealers, die kan je ook aan gaan pakken maar dan 
is dat nog, het probleem is nog niet verdwenen.  

De heer Baars: Bedankt in ieder geval allemaal voor dit onderdeel. We gaan naar de 
volgende. Welke twee trends en factoren vindt u het belangrijkst om in het IVP een 
antwoord te geven?  

De heer Van Dam: Wat wordt er precies bedoeld? Kunt u het iets toelichten?  

De heer Baars: Op het A4’tje wat u heeft gekregen daar staan aan de rechterkant staan 
de trends en de factoren. Welke twee trends en factoren aan die rechterzijde vindt u het 
belangrijkst? Heeft iedereen kunnen reageren? Heeft er iemand nog niet kunnen 
reageren? Oké, bedankt. Duidelijk in ieder geval inderdaad de sociale stabiliteit die in 
ieder geval wel duidelijk naar voren komt. Ondermijning. Zijn onderwerpen die allemaal 
inderdaad, ook in de trendanalyse duidelijk naar voren komen. Wat wij nu in ieder geval 
gaan doen, is in ieder geval ook deze, dit meenemen in voor ons veiligheidsbeeld om te 
kijken van wat is er belangrijk binnen de raad. Dan hebben we nog één open vraag voor 
u. Oh. Waar moeten we in het proces, de totstandkoming van het IVP, extra aandacht 
hebben? Volgens u.  

De heer Den Heijer: Ik had eigenlijk nog twee korte vraagjes over dat proces want je 
hebt het over verschillende onderzoeken. Ik vroeg mij eigenlijk af: ga je die separaat 
toevoegen in dat proces waardoor we ze afzonderlijk kunnen zien? Of voeg je alles bij 
elkaar en kun je daardoor een wat duidelijkere trend waarneembaar maken?  

De heer Baars: In september komen wij met een veiligheidsbeeld en daarin zitten onder 
andere deze trends en factoren. Die zijn daar bepalend in. Maar ook de onderzoeken die 
gedaan zijn zoals dat.  

De heer Den Heijer: Los toegevoegd.  

De heer Baars: Ze zullen sowieso ook tussen de vergaderstukken zitten maar het zal ook 
een onderdeel zijn van het veiligheidsbeeld.  
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De heer Den Heijer: Oké. Het tweede wat mij opviel, is er wordt hier gesteld: inwoners 
van Dordrecht voelen zich over het algemeen veilig maar dit verschilt per wijk. Maar dat 
is toch juist iets wat we dan gaan onderzoeken nog? Daar vroeg ik me af waarom dat zo 
geformuleerd staat.  

De heer Baars: Dat komt uit de veiligheidsmonitor van afgelopen najaar dus die cijfers 
die zijn daar al uitgehaald maar het bewonerspanel en het omnibusonderzoek gaat daar 
natuurlijk nog wel specifieker, ja aandacht.  

De heer Den Heijer: Dus voor de methodiek zet je hem er eigenlijk nu in om te kijken 
ook hoe mensen daarop reageren? Dat je misschien ook een verschil kunt zien.  

De heer Baars: Nee, dit zijn echt puur de trends en factoren die we echt op basis van die 
documenten en die analyses al kunnen beschrijven en we gaan dat nog vervolmaken op 
basis van de informatie die we nog meer tot ons gaan krijgen. Dit is dus een 
tussenreportage.  

De heer Roggekamp: Waar ik in het proces wel aandacht voor zou willen hebben, is van 
we krijgen in september dan ook de evaluatie te zien van het huidige beeld of het 
huidige IVP. Dingen kunnen nu goed gaan maar omdat er maatregelen genomen worden 
en continue genomen worden, wil niet zeggen dat we daar in één keer van die 
maatregelen af moeten gaan omdat het veilig is. Ja, dat is een balans die ook heel 
moeilijk te zien is maar ik wil er wel aandacht voor vragen om dat in ieder geval mee te 
nemen. Dat iets nu wel veilig kan voelen maar misschien wel omdat we er heel veel voor 
doen. Als we dan teruggaan in wat we ervoor doen dat het wel weer onveiliger kan zijn.  

De heer Baars: Ja, een goed punt. We hebben natuurlijk het integraal veiligheidsplan dat 
legt prioriteiten vast maar daarnaast binnen team veiligheid en al onze 
samenwerkingspartners hebben we natuurlijk ook heel veel regulier werk waarin we in 
ieder geval die basis veiligheid zo hoog mogelijk en goed mogelijk willen houden. Het 
IVP dat stelt dus echt de prioriteit van waar willen we de focus nog leggen in de 
komende vier jaar, nog extra aandacht hebben in de komende vier jaar.  

Mevrouw Kruger: Als ik mag, ja. Ik vind het wel een interessante vraag op zich, terwijl 
ik ook denk van ja als je op een gegeven moment een maatregel hebt genomen en 
omdat iets onveilig was en het wordt veilig, moet je die dan altijd blijven houden of kan 
je gaan kijken van goh nou de situatie is nu ook veranderd en we kunnen langzaam 
weer de boel een beetje los houden. Dan krijg je zo op een gegeven moment wat je toch 
nu al ziet gebeuren in de maatschappij, wetten, regeltjes, wetten, regeltjes enzovoort 
omdat er iets gebeurd is en we laten niks meer los. Dus op een gegeven moment kun je 
ook geen kant meer op want overal is wel een wet of regel voor. Dat maakt het ook 
benauwd en mensen zijn geneigd om toch ook graag grenzen op te zoeken dus regels te 
overtreden. Dus in die zin, ja ik vind het wel een hele interessante om eens over te 
brainstormen wat nu slim is en handig is. Ja.  

De heer Kolff: Als ik mag, voorzitter. Dat is ook een interessant dilemma. Het wordt 
terecht door de heer Roggekamp geschetst. Kijk, je stelt elk jaar, elk veiligheidsplan 
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weer ook nieuwe prioriteiten en dat betekent ook dat je bepaalde andere dingen, dat zei 
ik in de inleiding ook al, weer wat minder moet gaan doen. Je kunt niet alles op het 
allerhoogste niveau doen. Dat gaat gewoon niet. Als we bijvoorbeeld in de gemeente op 
enig moment veel woninginbraken zijn dan is het logisch dat je roep om daar wat aan te 
doen, toeneemt. Dat dus ook de politie bijvoorbeeld daar wat meer op wordt ingezet. De 
trend nu is dat er juist veel minder woninginbraken zijn. Dat kan allerlei oorzaken 
hebben, Corona werd al genoemd, ook omdat daar misschien een goede inzet op is 
geweest, mensen zich bewuster zijn geworden van het feit dat ze hun huid goed moeten 
beveiligen. Allerlei elementen kunnen daar van invloed op zijn maar je kan ook 
inderdaad tot de conclusie komen dat als je nu daar geen inzet meer op pleegt, bijna 
geen inzet meer op pleegt maar je gaat de positie, ik zeg maar wat, ergens anders op 
inzetten, dat het misschien wel weer ietsje gaat toenemen. Dus dat zijn wel dilemma’s 
en vraagstukken waar we ook in het IVP aandacht voor moeten hebben.  

De heer Van Dam: Ook voor het proces, allereerst dank natuurlijk voor je verhaal heel 
interessant, ik ben wel benieuwd of aan die inwoners waar dan gevraagd wordt hoe ze 
het vinden ook gevraagd wordt wat hun oplossingsrichtingen zijn. Dat is natuurlijk ook 
wel interessant om dan te kijken wat denken zij dat nuttig zou zijn.  

De heer Baars: Ja, we hebben in het bewonerspanel ook een aantal open vragen zitten. 
In ieder geval een open vraag zitten waarin mensen ook gewoon kunnen aangeven wat 
zij nog extra willen toevoegen aan het onderzoek. Dus we hopen dat daar ook reacties 
komen op basis van misschien wat er in hun eigen leefomgeving bijvoorbeeld afspeelt, 
dat zij daar een concreet voorstel in kunnen doen.  

Mevrouw Vermaat: Misschien mag ik nog aanvullen op wat u zei over dingen niet meer 
doen. Ik denk dat het ook wel belangrijk is dat je ook een heleboel lessen kan leren uit 
wat je hebt gedaan en dat je die dan weer mee kan nemen als het ergens op popt. Dus 
het is niet zo dat wij iets wat geen prioriteit meer is dat we dat niet doen. Ik kan een 
voorbeeld noemen van in de APV is bijvoorbeeld de mogelijkheid om een 
samenscholingsverbod ergens op te leggen of eigenlijk om extra te gaan handhaven op 
samenscholing. Dat moet je niet altijd overal willen doen want dan worden de inwoners 
helemaal gek van ons, denk ik. Bovendien hebben we daar de handhavingscapaciteit 
niet voor. Maar dat zijn wel van die maatregelen die je heel flexibel in kan zetten. Nou, 
we hebben natuurlijk Kromhout Kasperspad nu als focusgebied waar we extra op 
inzetten. Maar we hopen natuurlijk dat dat met wat extra aandacht gaat normaliseren en 
dat we dan niet meer daar vanuit veiligheidsoogpunten in ieder geval op in hoeven te 
zetten. Dus dat, die flexibiliteit houden we er wel in maar zeker wel houden we ook die 
geleerde lessen vast en als er dan weer ergens iets op popt dat we dan snel weer terug 
kunnen naar wat we eerder hebben gedaan.  

De heer Den Heijer: Nou, waar ik altijd een beetje mee stoei, is dat je als politiek van 
alles kan willen en wat de burgemeester terecht aangeeft van we zouden dit willen doen, 
dat en dat, maar ik heb eigenlijk op geen enkele manier een beeld over hoe het met de 
capaciteit zit hier in Dordrecht. Zeker omdat, ik heb het bewust net niet gezegd omdat ik 
denk dat je dat niet als uitgangspunten in het IVP moet opnemen maar ik denk dat 
vergrijzing ook een serieus probleem is in onze samenleving. Dat heeft zijn weerslag op 
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ons politieapparaat en handhavingscapaciteit. In hoeverre kun je dat schaarse vraagstuk 
en even, ook ons als raad, goed betrekken bij het goed in kennis stellen van dat 
serieuze vraagstuk. Ik hoor soms verhalen, het zal niet altijd waar zijn, dat wijkagenten 
soms echt moeite hebben om in hun wijk actief te kunnen zijn. Dan kunnen wij hier wel 
van alles gaan zitten verzinnen maar dat soort dingen, dat soort fundamentele dingen 
eigenlijk onder druk staan nu dan vind ik dat eigenlijk ook nog wel een gesprek waard.  

De heer Kolff: Dank, zeg ik via de voorzitter aan de heer Den Heijer. Het is ook een 
terecht punt. Overigens blijft het zo dat ook als je capaciteit marginaal is of als je 
capaciteit heel ruim is dat je nog steeds prioriteiten zult moeten stellen. Dat is natuurlijk 
toch vooral de taak van de raad en ook van mij als burgemeester. Daar waar het gaat 
om de politie zie je een trend, dat komt ook met enige regelmaat echt wel terug richting 
de raad als we op een andere manier met het OM en de politie thema-avonden 
organiseren, zie je nu de trend dat er inderdaad sprake is geweest van een forse 
vergrijzingsgolf en een uitstroom bij het politieapparaat. In de eenheid Rotterdam 
werken we heel goed samen, is ongeveer 6,5 duizend agenten. Als je kijkt naar het 
niveau Zuid-Holland-Zuid en het niveau Dordrecht specifiek dan heb je het over 
ongeveer 180 agenten in Dordrecht. Het zijn natuurlijk geen fte, er zijn mensen die ook 
in ploegendiensten draaien. Wat je de afgelopen jaren hebt gezien, is dat er gewoon 
eigenlijk telkens te kort was aan capaciteit om echt alles heel goed te kunnen doen. De 
trend die is ingezet, is dat er veel meer is geïnvesteerd in opleidingen en we zien nu 
eigenlijk in de loop van 2023 als we vooruitkijken dat er een kentering in zit, dat de 
uitstroom kleiner wordt dan de instroom. Dat is natuurlijk goed nieuws. Dat betekent dat 
we gewoon meer capaciteit krijgen die ook ter beschikking komt in onze gemeente en 
onze wijken. Als ik kijk naar de bezetting die wij nu hebben in Dordrecht specifiek, 
wijkagenten worden daar natuurlijk altijd heel erg specifiek wordt naar gekeken. Ook 
vanuit de politiek, vanuit de samenleving. Dat zijn de meest zichtbare en 
aanspreekpunten en agenten in de wijk, dan zitten we aardig op niveau. Dan hebben we 
ook, voldoen we ook echt ruim aan het gemiddelde van één wijkagent per vijfduizend 
inwoners zoals dat landelijk is gesteld. Daar zeg ik ook altijd bij, dat mag ook wel in een 
verstedelijkt gebied met de nodige problematiek. Er zijn natuurlijk ook gebieden waar 
één op de vijfduizend eigenlijk best wel heel ruim is. Hier is het echt stevig aanpoten. In 
de tijd tot aan dat we weer in de groeiende trend zitten qua bezetting van de politie is 
het ook keuzes maken. Ook binnen het bestaande IVP zijn de bestaande regionale 
veiligheidsplannen en hebben we ook recent, dat is ook net nog in de vorige raad 
besproken, gedeeld laat ik het zo zeggen, zijn ook wel keuzes gemaakt. Is ook gezegd 
van we kunnen ook niet ieder evenement dat niet op de evenementenkalender staat 
meteen op toestaan vanuit veiligheidsperspectief en we zullen ook bijvoorbeeld 
wijkagenten voor tien of twintig procent andere dingen moeten laten doen. En dan nog 
steeds zoveel mogelijk het liefst in eigen wijk maar dan ben je dus niet bezig met de 
primaire wijkagenten werk waar we ze het liefst graag zouden inzetten. Nogmaals, er 
ligt echt wel licht aan het einde van de tunnel maar het blijft een aandachtspunt om te 
zorgen dat de instroom bij de politie groter is en blijft dan de uitstroom. Dat is puur 
politie als het gaat om handhaving heb je natuurlijk wel zelf meer voor het zeggen. Ik 
kijk ook even naar de kersverse portefeuillehouder die daar enthousiast mee aan de slag 
is gegaan en daar is natuurlijk ook de politieke wil in ieder geval en het politiek akkoord 
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om de handhavingscapaciteit uit te breiden. Daar hebben we natuurlijk ook zelf best wel 
veel vinger in de pap om dat te doen. 

De heer Den Heijer: Nog één korte vraag. Kun je als, wat zijn nou de mogelijkheden als 
gemeente om bijvoorbeeld het veel aantrekkelijker te maken voor agenten om hier te 
komen werken?  

De heer Kolff: Dat gaat een beetje buiten de scope van het integraal veiligheidsplan 
maar ik snap de vraag wel. Er zijn natuurlijk wel gemeenten die zeggen van we willen 
bijvoorbeeld bepaalde doelgroepen sneller kunnen huisvesten. Dan heb je het over, kun 
je het over agenten hebben, je kunt het over onderwijs over docenten hebben, over 
mensen die in de zorg werken. Is natuurlijk altijd arbitrair waar leg je dan de grens? De 
aantrekkelijkheid van het vak zit natuurlijk voor een deel in kun je ergens makkelijk ook 
gaan wonen als je in de buurt werkt maar zit hem ook in andere elementen. 
Bijvoorbeeld in de arbeidsvoorwaarden van de politie waar natuurlijk gelukkig vrij recent 
ook een CAO tot stand is gekomen.  

Mevrouw Kruger: Maar bedoel leuk als de politieagenten in Dordt wonen maar volgens 
mij wordt het toch regionaal geregeld? Dus ik hoor heel veel die gewoon in Rotterdam 
moeten werken omdat dat nou eenmaal vanuit Rotterdam geregeld is. Dus ik vind dat 
toch wel een beetje.  

De heer Kolff: Laat ik het zo zeggen. Medewerkers van de politie die van de opleiding af 
komen die hebben wel zelf de keuze waar ze solliciteren. Dus ze kunnen van de 
opleiding af komen en misschien niet bij de eerste maar bij de tweede of derde baan 
zeggen ik ga lekker solliciteren want dat is zo’n aantrekkelijk woonklimaat. Ik zeg maar 
even wat. Je wil natuurlijk wel zorgen dat je als regio en ook als stad, voor zover je daar 
invloed op hebt, dat je ook een aantrekkelijk woonklimaat hebt. Dat mensen hier graag 
willen wonen en dus ook in onze eigen eenheid werkzaam kunnen zijn. Het is wel lastig 
als je elke dag als agent van de ene naar de andere kant van het land moet. Laat ik het 
zo zeggen, de invloed die wij daarop hebben, maar dat reikt een beetje verder dan het 
IVP, de invloed die wij daar op hebben als gemeente is dat je dus een aantrekkelijk 
woonklimaat kunt organiseren maar dat is natuurlijk veel breder dan alleen gericht op 
de politie.  

De heer Okkerse: Mag ik even, voorzitter? Volgens mij is het bij de politie zo dat de 
mensen niet hun eigen stad of regio mogen werken. Wel iets verder dan de eigen stad 
volgens mij. Dus door Dordrecht aantrekkelijk te maken voor agenten heeft niet zoveel 
invloed volgens mij voor de agenten die hier werken.  

De heer Kolff: Dat is onjuist. Er zijn ook agenten die in Dordrecht wonen en werken en 
bovendien werken we eigenlijk, we werken natuurlijk wel met een vast basisteam maar 
er zijn veel, er zijn heel veel situaties denkbaar waar ook collega’s uit directe omgeving 
in Dordt worden ingezet en andersom. Dus het is toch altijd belangrijk denk ik, maar 
goed nogmaals gaat echt verder dan het IVP, om een aantrekkelijk woongebied te zijn 
met elkaar voor allerlei doelgroepen. Ik noemde net onderwijs en zorg maar het geldt 
ook voor de politie.  
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De heer Burakcin: Misschien nog heel even kort. Wel iets waar wij wel invloed op 
hebben, in ieder geval dat andere, ik weet niet of we daar invloed op hebben. Ik hoor, 
tenminste ik lees net dat er stadsgesprekken plaats gaan vinden en dat er dus met 
bepaalde doelgroepen gesproken gaat worden. Ik weet niet waar dat gedaan wordt maar 
het zou heel erg fijn zijn als het op locatie gedaan wordt. Dat er bijvoorbeeld 
kerkbezoeken, moskeebezoeken, verenigingenbezoeken om daar dus informatie op te 
halen in plaats van dat we ze hier naartoe halen en via bewonerspanels of wat dan ook. 
Dat zou natuurlijk wel prettig zijn.  

De heer Baars: Ja, dat is ook de bedoeling dat we de mensen in de stad opzoeken zoals 
we bijvoorbeeld met ondernemers gaan praten, dat we naar de ondernemers toe gaan. 
Bijvoorbeeld horecaondernemers dat we naar hun locatie toe gaan en daar met hen over 
veiligheid gaan praten. Dat is echt de bedoeling, ja. Nou, belangrijk voor, oh.  

De heer Tutupoly: Nog even één dingetje. Was eigenlijk veiligheid en evenementen. Bij 
evenementen moet je natuurlijk gewoon een eigen veiligheidsplan, zal ik maar zeggen, 
opstellen. Wij vroegen ons eigenlijk af in hoeverre je daar het een en ander anders kan 
herstructureren dat vanuit de veiligheid meer samenwerking bijvoorbeeld met politie en 
dergelijke gezocht wordt in plaats van dat de verenigingen zelf direct met een plan van 
aanpak moeten komen.  

De heer Baars: Ja, evenementen daar is zo dat organisatoren zelf een plan opstellen en 
dat het wordt door politie, Veiligheidsregio, gemeente, omgevingsdienst wordt daarnaar 
gekeken naar dat plan om daar of te kijken of dat hout snijdt. Ook de geneeskundige 
dienst, de GOR, die kijkt er ook naar. Zodra zij in zo’n overleg komen om dat plan te 
bespreken, zullen ze ook geadviseerd worden over waar zij nog extra punten van 
aandacht moeten hebben. Maar het kan niet andersom zeg maar zijn dat de politie en de 
Veiligheidsregio het plan gaan opstellen voor de organisatoren want dan gaan we wel 
tegen capaciteitsproblemen aanlopen.  

De heer Tutupoly: Dat bedoel ik ook niet, ik kan me zo voorstellen er zijn een aantal 
evenementen die jaarlijks gewoon terugkomen. In plaats dat een organisatie zal ik maar 
zeggen zelf iedere keer een plan van aanpak moet indienen waarnaar gekeken wordt, 
kan ik me voorstellen dat je er een blauwdruk op een gegeven moment van hebt waarbij 
misschien gezien de situatie de politie in eerste instantie daar een screening overheen 
laat in plaats van dat het jaarlijks iedere keer opgesteld moet worden vanuit de 
organisatie.  

De heer Kolff: Voorzitter, misschien goed om daar ook even iets over op te helderen. Of 
dat alleen de politie zou moeten zijn, dat denk ik eerlijk gezegd niet want er wordt altijd 
vanuit verschillende disciplines naar zo’n plan gekeken. Waar we wel aan het werk mee 
zijn, dat vind ik ook echt wenselijk, is dat een aantal evenementen inderdaad jaarlijks of 
tweejaarlijks terugkeert. Zeker de wat grotere evenementen daar is echt een flink 
draaiboek voor nodig als het gaat om veiligheidsvraagstukken maar tachtig, negentig 
procent van dat draaiboek is eigenlijk ieder jaar of iedere twee jaar weer hetzelfde. Ik 
zou er eigenlijk naartoe willen dat we voor dat soort evenementen meerjarige 
vergunning gaan verstrekken, bijvoorbeeld voor vijf of zes of zeven of acht jaar, waar 
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zo’n organisatie ook misschien eenmalig wat werk in moet stoppen maar daarna ook 
echt even ermee vooruit kan. Dat we dan voor de afwijkingen, omdat bepaalde 
elementen net weer anders zijn in een andere jaargang, dat we daar dan een specifieke 
vergunning maar dat vraagt dan ook vervolgens veel minder werk. Daar zou ik eigenlijk 
naartoe willen omdat als je kijkt naar bijvoorbeeld een evenement als Dordt in stoom, ja 
dan is dat eigenlijk voor tachtig, negentig procent iedere keer op eenzelfde vergelijkbare 
manier georganiseerd en zou je ook kunnen toewerken naar zo’n soort systeem. Dat 
geldt voor meerdere evenementen.  

De heer Baars: Tot slot, belangrijk voor een fijne woon- en leefomgeving is een veilige 
leefomgeving, woon- en leefomgeving ook heel erg belangrijk. Dat sluit misschien mooi 
aan bij het graag willen wonen in Dordrecht. Ik denk dat we alle vragen behandeld 
hebben. Als er nog mensen zijn die een vraag hebben, kan dat nu nog en anders zien we 
jullie heel graag terug in september waarin we ja in de oordeelsvorming gaan kijken 
naar de prioriteiten die we voor het IVP willen stellen.  

De heer Tutupoly: Ja sorry, maar dan heb ik toch nog even een puntje. Hetgeen wat ik 
eigenlijk ook vaak te horen krijg, is ten aanzien van handhaving. Handhaving is 
natuurlijk extern belegd, is geen onderdeel meer, zijn geen ambtenaren in dienst en 
daar krijg je ook vaak te horen van dat er veel wisseling is van mensen minder 
betrokkenheid en dergelijke omdat het eigenlijk ook geen echt gemeentelijk onderdeel 
meer is. Dus ik vroeg me eigenlijk af wat je daar nu nog kan, ja wat de reden is om het 
extern te beleggen en dat je die betrokkenheid misschien ook voor de handhaving op 
een of andere manier kan vergroten om meer binding met de stad te kunnen krijgen.  

De heer Kolff: Voorzitter, heel goed dat onze kersverse wethouder ook aanwezig is want 
die heeft de boa’s in zijn portefeuille en die kan daar wat meer over zeggen. Dus via de 
voorzitter zou.  

De heer Merx: Voorzitter, dank u wel. Dank voor de vraag ook. Terecht punt. Het is iets 
waar we nu as we speak, niet op dit moment want ik zit nu hier, maar het wel over 
hebben in de organisatie hoe we hier antwoord op gaan geven. De aanbesteding gaat 
binnenkort lopen en daar zijn we nu over aan het nadenken wat we daar precies in 
moeten meenemen, juist om die binding met die stad te borgen want mensen moeten 
gekend worden en kennen om het zo maar te zeggen. Daarover zodra we daaruit zijn, 
gaan we ook de raad erover informeren wat wij daarmee van plan zijn om dat probleem 
aan te pakken.  

De voorzitter: Dat was het zo? Ik denk dat, ik heb het gesprek zoveel mogelijk zijn 
beloop laten gaan. Ik denk dat het een goed gesprek is geweest. Hartelijk bedankt voor 
de duidelijke presentaties. Ja, alle raads- en commissieleden, bedankt. Ja, het 
onderwerp komt later dit jaar, in september als ik het goed heb begrepen, weer terug op 
de agenda. Dank u wel.  
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VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE DORDTSE DINSDAG 
VRAGENHALFUUR DORDRECHT D.D. 21 juni 2022 
Vergaderkamer 1 

Voorzitter: dhr. Schalken-den Hartog 
Raadsgriffier: mevr. Wepster 
Verslag: NotuBiz 

Vragenhalfuur 

De voorzitter: Beste mensen, het is 19:00 uur. En we hebben best wel een aantal 
vragen. Dus ik wil snel van start gaan. Welkom allemaal. Ook welkom aan iedereen op 
de tribune, of die thuis meeluistert. Ja, het vierde vragenhalfuurtje van deze periode en 
het laatste alweer voor het zomerreces. En volgens mij is het duidelijk dat er goed 
gebruik van wordt gemaakt. En dat is mooi. Zoals ik eerder al aangaf, het blijft 
natuurlijk wel even zoeken naar welke vragen zich nu wel voor dit vragenhalfuurtje 
lenen en welke wellicht misschien beter op een andere manier. Doordat misschien artikel 
40-vragen gesteld kunnen worden. Nog een keer de afspraak. En dat is dat politieke 
vragen over een actueel onderwerp in dit halfuur kort en bondig gesteld kunnen worden. 
En dat die vragen dan niet technisch van aard zijn. En zo voor het zomerreces is het ook 
een mooi moment -welkom- om de werking van dit halfuur eens te evalueren met 
elkaar. Met de griffie overleg gehad en ook gevraagd dat iedere fractie zijn feedback kan 
gaan geven op de manier waarop we het nu de afgelopen keren hebben gedaan. En 
vanuit de griffie zullen de fracties dus hiervoor worden benaderd. Terug naar vandaag, 
we hebben zeven vragen. Ja. Een paar vragen waarvan het de vraag zou kunnen zijn of 
ze hier thuishoren, of niet. Maar we hebben ze nu gewoon door laten gaan. En kijken 
wat er ook uit de evaluatie komt, hoe we dat misschien na het zomerreces misschien 
nog anders kunnen gaan doen. We hebben dus ongeveer vier minuten per vraag. Dus 
kort en bondig de toelichting. Ik ga naar de eerste vraag en die is van de 
ChristenUnie/SGP, de heer De Boer. Oh ja, Robert. De heer De Heer, gaat uw gang. 
Kunt u uw vraag kort toelichten? 

Lerarentekort 

De heer De Heer: Ja, voorzitter, heel Nederland kampt met een lerarentekort. En het 
UWV luidde afgelopen week opnieuw de noodklok dat de krapte toeneemt en dus in de 
Randstad ook echt het meest. Ook in de Drechtsteden en in Dordrecht zijn er veel 
tekorten en scholen maken zich in toenemende mate zorgen, en terecht. Het is duidelijk 
dat we alles op alles moeten zetten om zoveel mogelijk gekwalificeerde mensen voor de 
klas te hóuden en te krijgen. We zijn ons bewust dat er verschillende landelijke en 
regionale initiatieven zijn, waar ook de gemeente Dordrecht aan meedoet. En in het 
specifieke programma Passie voor onderwijs Drechtsteden. Een aantal vragen aan de 
wethouder: is het bekend hoe groot het lerarentekort in het basis- en voortgezet 
onderwijs in Dordrecht is momenteel? In hoeverre zijn de huidige programma’s om het 
probleem aan te pakken in déze tijd nog effectief? En welke nieuwe initiatieven gaat de 
wethouder de komende tijd lanceren? Dank u wel. 
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De voorzitter: Ja, dank u wel voor uw vraag. Vraag met betrekking tot onderwijs, de 
heer Heijkoop of mevrouw Van Benschop? 

Wethouder Heijkoop: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik neem de beantwoording voor mijn 
rekening, ook namens collega Van Benschop die over het vóórtgezet onderwijs gaat. De 
vraag van de heer De Heer zit op eigenlijk beide niveaus. Zoals u terecht aangeeft, het 
is een landelijk vraagstuk dat zich met name in de Randstad manifesteert. En nog 
preciezer eigenlijk echt in de steden in de Randstad. In de G4 is het zeer nijpend, in de 
G40 is het ook zeer, zeer moeizaam. Daarmee ligt de sleutel ook met name landelijk. 
Tegelijkertijd hebben wij ruim vier jaar geleden ook in Dordrecht al wel tegen elkaar 
gezegd -en tegen elkaar is dan vanuit het college, maar ook met de besturen van de 
onderwijskoepels in Dordrecht- dat we hier ook lokaal mee aan de slag moeten. En daar 
hebben we het programma, u noemde het al, Passie voor onderwijs voor opgezet. Dat 
programma dat doet het goed… We hebben daar flink wat aan bijgedragen om het op te 
starten, in het allereerste jaar. En daarna draaide het goed door. En dat was erop 
gericht om het vak van leerkracht aantrekkelijk te laten zijn, mensen te behouden en 
ook te binden. En ook te kunnen werven. De precieze getallen hoe het er nu mee staat, 
ja, daar moeten we dan een hele exercitie op loslaten. Maar we hebben vandaag nog wel 
even contact gehad met de bestuursvoorzitter van H3O Insula, die de beide niveaus ook 
in de scholenkoepel heeft. En die geven aan dat de scholen in Dordrecht nog steeds in 
staat zijn om de roosters rond te krijgen. De formaties op de scholen zijn nog rond. 
Alleen het is een héél dun lijntje waarop ze zitten. Als het gaat om de flexibele schil, de 
flexpool, dus de vervangerspool eigenlijk, die is volledig opgedroogd. Daar zit echt een 
probleem. En je ziet dat dat ook wel uitdagingen biedt naar de toekomst. Dus op het 
moment dat het misgaat, dan zie je ook dat het lastiger is om iemand voor de klas te 
zetten. En dan wordt er ook wel gebruik gemaakt van onderwijsassistenten, soms ook 
pedagogisch medewerkers. En dat moet dan maar even, want je wilt klassen niet naar 
huis sturen. In het speciaal onderwijs, in het speciaal basisonderwijs, is het nog wat 
nijpender. Daar is het écht een groot probleem. En daar is al een paar keer gekozen 
voor een vierdaagse werkweek, omdat ze het rooster niet meer rond kregen. En dan 
met name ook waar het gaat over Nederlands als tweede taal, ja, daar zijn weinig 
leerkrachten voor beschikbaar. Dus dat is spannend. Ja, alles is relatief, zou je kunnen 
zeggen. Pabo-instroom zou je liever hoger zien. De nieuwe PEP-opleiding, Pedagogisch 
Educatief Professional, dat loopt wel goed. En in Dordrecht gaat het eigenlijk nog relatief 
goed. Hoe raar het ook klinkt. Voor een 100.000+-stad staan we er nog relatief goed 
voor. Maar dit is echt een héél urgent probleem. Ja en als u vraagt: ja, wat zou er nog 
anders moeten? Nou, daar hebben we ook even over gesproken met de 
bestuursvoorzitter van H3O. Die geeft aan van: het contact met de gemeente is echt 
heel positief, is heel goed, loopt goed. Er gebeuren de goede dingen. Dus als je dan 
nadenkt over ‘wat zou je nog kunnen doen?’, dan zit het ook een beetje in de 
zogenoemde flankerende maatregelen. Zorg voor een goed vestigingsklimaat. Dan gaat 
het niet over het bedrijfsleven, maar dat je kan landen als jong gezin. Zorg voor 
betáálbare woningen, dat ook jonge leerkrachten hier een betaalbaar huis kunnen 
vinden. In het coalitieakkoord is daar ook iets over opgenomen. Dat we voor de 
politieagenten, de leerkrachten, de verpleegkundigen ook huizen willen bouwen. Nou, 
dat noemt hij ook nadrukkelijk. Maar dan gaat het ook over het parkeerregime rondom 
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scholen. Kun je hier een beetje betaalbaar komen? Dat soort zaken. Dus daar gaan we 
de komende jaren ook nog wel naar kijken of we daar niet nog specifieker mee aan de 
slag zouden kunnen gaan. Ook waar het gaat over het nieuwe woonbeleid. Nou, we zijn 
net een paar weekjes onderweg. Maar daar wil ik ook wel bezien of we juist deze 
groepen misschien daar nog een andere status in zouden kunnen geven. Om het zo 
aantrekkelijk mogelijk te laten zijn, dat de leerkrachten zich hier in onze stad willen 
vestigen. En belangrijker nog, ook willen werken. Tot zover. 

De voorzitter: Dank u wel. Uitgebreide beantwoording. En ik ga ervan uit dat het 
voldoende is en dat we naar de volgende vraag over kunnen gaan, ook gezien de tijd. 

Financiering VV Dubbeldam 

De voorzitter: Door zowel VSP als Beter voor Dordt gesteld, over de financiering van VV 
Dubbeldam. Wie mag ik het woord geven, mevrouw Stolk van de VSP. Gaat uw gang. 

Mevrouw Stolk: Ja, voorzitter, dank. Inderdaad een vraag vanuit de VSP én Beter voor 
Dordt. Voorzitter, de VSP en Beter voor Dordt hebben vernomen dat VV Dubbeldam 
wordt geconfronteerd met stijgende rentes, waardoor de financiering dreigt vast te 
lopen. Is het college bereid om op basis van de huidige marktrente Dubbeldam een 
lening te verstrekken? Dit om de vereniging de gelegenheid te bieden om externe 
financiers te zoeken voor het dekken van de extra kapitaalslasten waar de vereniging 
mee geconfronteerd wordt. Tot zover, voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel. Het college, wethouder Sport, of wethouder Financiën. Wie 
mag ik het woord geven? Ja, de heer Merx. 

Wethouder Merx: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, zeker, wij zijn op de hoogte van de 
problemen waar Dubbeldam op dit moment mee kampt. Daar staan zij niet in alleen. 
Iedereen die op dit moment iets wil laten bouwen, wordt daarmee geconfronteerd. 
Stijgende lasten voor staal, hout en alle bouwmaterialen. Bijna geen mensen meer aan 
te komen die het werk kunnen uitvoeren. En waardoor dus ook -als de vraag groter is 
dan het aanbod- ook die prijzen stijgen. Dus het probleem is bekend. Het vorige college 
heeft ook daarop een brief gestuurd, naar aanleiding van het verzoek van Dubbeldam. 
En dat was naar mijn overtuiging een hele keurige, goede brief. Dat ook aanleiding heeft 
gegeven om met elkaar in overleg te gaan, om te kijken hoe we hieruit willen komen. Ik 
ga niet op dit moment, hier, nu toezeggen dat wij daar extra geld in gaan stoppen. We 
hebben destijds besloten, met elkaar, om daarbij vierenhalf miljoen beschikbaar te 
stellen voor Dubbeldam, de rugbyclub, maar ook de aanpalende omgeving daarin. We 
moeten eerst echt even heel goed met elkaar kijken wat er binnen dat budget mogelijk 
is. Want er komt straks nog een vraag over energielasten, ook over verenigingen. Alle 
kosten stijgen. Helaas heb ik moeten constateren, het budget wat ons ter beschikking 
staat, stijgt niet recht evenredig met de gestegen lasten. Dus we moeten het echt doen 
met de middelen die we hebben. En we moeten met elkaar goed in discussie over ‘waar 
willen wij ons geld aan uitgeven?’. En ik hoop echt dat we eind van dit jaar met de 
herijkte, of de vernieuwde Sportvisie komen. Waar we het met elkaar ook echt gaan 
hebben over ’hoe krijgen wij die Dordtenaar weer aan het sporten?’. Hoe krijgen wij die 
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Dordtenaar aan het bewegen? En daar wil ik graag met u de discussie over voeren. En 
natuurlijk spelen daar ook accommodaties en accommodatiebeleid een belangrijke rol in. 
Vooralsnog, we zijn in gesprek. Dat willen we eerst op een goede manier afronden. En 
dan kijken we waar we staan. 

Mevrouw Stolk: Ja, voorzitter… 

De voorzitter: Dank u wel. 

Mevrouw Stolk: …mag ik daar nog heel even op reageren? 

De voorzitter: Héél erg kort. 

Mevrouw Stolk: Ja, heel erg kort. Wat ons betreft, heeft VV Dubbeldam wel een status 
aparte. Deze club is volgens mij al elf jaar bezig om nieuwbouw te creëren. En er is ook 
toegezegd dat daar een nieuw clubgebouw zou komen. Ik ga er wel vanuit dat we er 
alles, maar dan ook álles aan zullen doen om deze club te helpen, omdat er al 
toezeggingen zijn gedaan. Er is nog niet ene paal de grond in. En dat we niet weer 
opnieuw gaan onderhandelen over kleedkamers die eraf moeten, of anderszins. Want 
dan wordt het een heel lang discussiepunt. Want dan ga je het hebben over een 
bestemmingsplan veranderen en al dat soort dingen. Dus laten we alles in het werk 
stellen -en dat zeg ik ook namens Beter voor Dordt- … 

De voorzitter: Mevrouw … 

Mevrouw Stolk: … om dit voor elkaar te krijgen. 

De voorzitter: Uw oproep is helder. Ik weet niet of er nog een korte reactie vanuit de 
wethouder kan komen? Dan gaan we naar het volgende punt. Het wordt anders wel heel 
erg politiek nu. 

Wethouder Merx: Nou ja, heel kort is dat wat ik zojuist gezegd heb. We zijn met elkaar 
in gesprek. Dat gesprek doen we en gaan we op een goede en verantwoordelijke manier 
met elkaar om. Maar nogmaals, vooralsnog ben ik niet zover dat we nu meteen 
toezeggen: ja hoor, het maakt niet uit, we stoppen er nog een paar ton of een paar 
miljoen bij. 

De voorzitter: Oké. Dank u wel voor de nadere toelichting. Ik wil het hierbij laten. Want 
we hebben nog een aantal andere vragen. En die mensen die willen ook graag de 
gelegenheid krijgen om de vraag te stellen. 

Afrit parkeerdek Winkelcentrum Sterrenburg 

De voorzitter: Ik heb de volgende vraag ook van de VSP staan. Daar staat mevrouw 
Striebeck bij. Is het mevrouw Striebeck ook die de vraag gaat toelichten? Of, de heer 
Stolk? 

De heer Stolk: Ja. 
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De voorzitter: Gaat uw gang. Kunt u hem kort toelichten nog, uw vraag? 

De heer Stolk: Onlangs heeft de VSP gekeken bij de nieuwe op- en afrit naar het 
vernieuwde parkeerdek bij het winkelcentrum Sterrenburg. En spraken wij daar fietsers 
en voetgangers en automobilisten. Deze weggebruikers zijn net als de VSP van mening 
dat de situatie daar levensgevaarlijk is. In de tijd dat wij daar stonden, zagen wij diverse 
gevaarlijke situaties. Daarom heeft de VSP de volgende vraag. Hoewel deze situatie 
volgens de gemeente verkeerstéchnisch in orde is, maar in de praktijk zeer gevaarlijk, 
vragen wij hoe het college deze onveilige situatie denkt op te lossen.  

De voorzitter: Hartelijk dank voor uw vraag. Ik denk dat ik naar de heer Van der Linden 
kan? 

Wethouder Van der Linden: Dat klopt! 

De voorzitter: Ja, gaat uw gang. 

Wethouder Van der Linden: Dank u wel, voorzitter. Ja. Ja, dank voor de vraag. 
Inderdaad, onlangs is de verbouwing afgerond en de afrit in gebruik genomen. Ja, die is 
verkeerstechnisch op orde. Je gaat van de helling af, je nadert een uitrit -of eigenlijk rij 
je op een uitrit- je passeert de stoep. Er is een kleine overgang en dan ben je op straat. 
Dat is op zich goed ontworpen en is ook goed uitgevoerd. Het is voor veel mensen wel 
even wennen. Dat hebben we ook wel gehoord. Volgend jaar gaan we de Planetenlaan 
aanpakken. Daar hebben we op gewacht, omdat eerst natuurlijk die verbouwing van het 
winkelcentrum was. En dan wordt het fietspad verlegd naar de overkant van de straat. 
Intussen hebben we wel even uw vraag gehoord en ook gedacht: ja, we moeten wel 
even hier extra attentie aan geven. Het is zoals we denken wel voor een deel 
gewenning. Maar het blijft natuurlijk een situatie waarin verkeer mekaar kruist. En dat is 
altijd een situatie waarin je moet opletten. Dus wat we in ieder geval moeten doen, is 
even met de eigenaar in overleg. Om voor de helling, of tijdens de helling naar beneden, 
een attentiebord op te hangen. Waarin aangegeven wordt van: kijk uit, u bent op een 
oprit! Zodat in ieder geval die attentie even wordt versterkt. 

 
De heer Stolk: Voorzitter? 

De voorzitter: Dank u wel voor het antwoord. 

De heer Stolk: Mag ik nog een korte vraag stellen? 

De voorzitter: Heel kort. 

De heer Stolk: Ik wilde graag de wethouder vragen of hij met ons wil kijken daar ter 
plaatse. Dan krijgt u een duidelijk overzicht erover. 

Wethouder Van der Linden: Ik ben altijd benieuwd naar goeie overzichten. Dus het lijkt 
me goed. 

De voorzitter: Hartstikke goed! Dank u wel. Voldoende over deze vraag.  
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Asielopvangcrisis 

De voorzitter: En dan ga ik naar de heer Uysal van GroenLinks, met een vraag over de 
asielopvangcrisis. Gaat uw gang. 

De heer Uysal: Ja, dank, voorzitter. Allereerst wil ik beginnen met een kort feitenrelaas. 
Op 17 mei stelden wij vragen over deze verschrikkelijke en mensonterende situatie in 
Ter Apel. Op 1 juni werd het zogenaamde rouleersysteem ingevoerd. Waarbij telkens 
vier veiligheidsregio’s worden aangewezen om voor een periode van twee weken in 
totaal zeshonderd asielzoekers op te vangen. En het duurde nog niet eens een week of 
het ging weer helemaal verkeerd. Waardoor we wederom werden geconfronteerd met 
het feit dat mensen buiten moesten slapen. En voorzitter, we snappen dat het lastig is. 
We snappen dat het ingewikkeld is. En dat er ook veel van gemeenten gevraagd wordt. 
Maar wij betreuren dat in een land als Nederland wij er niet in zijn geslaagd om op een 
fatsoenlijke manier opvang te regelen voor mensen die dat nodig hebben. Ik heb een 
tweetal vragen aan het college. De eerste vraag gaat over… 

De voorzitter: U heeft nog tien seconden. 

De heer Uysal: Ja, ik ben al bij mijn vragen. Dus we zijn er al bijna. De eerste vraag 
gaat over het rouleersysteem. Wat als onze veiligheidsregio wordt aangewezen om deze 
asielzoekers op te vangen? Is er wel uitzicht op een noodopvangplek voor deze mensen. 
En de tweede vraag gaat over het overleg van gisteravond, tussen het kabinet en het 
Veiligheidsberaad, waar onze burgemeester ook aan heeft deelgenomen. En een van de 
uitkomsten daarvan was dat iedere gemeente in eigen huis moet gaan kijken naar wat 
er eigenlijk mogelijk is. En naar wat gemeenten kunnen leveren. En welke rol ziet het 
college weggelegd voor Dordrecht met betrekking tot het ontlasten van Ter Apel? 

De voorzitter: Dank u wel. Ik ga naar portefeuillehouder Wouter Kolff. 

Burgemeester Kolff: Dank, voorzitter. En ook dank aan de vraagsteller. Inderdaad een 
acute situatie. En als we de beelden uit Ter Apel zien, dan denk ik dat iedereen van 
mening is dat dat zo niet zou moeten. Om daar maar eens eventjes mee te beginnen. 
Op de eerste vraag ‘is er al uitzicht op crisisnoodopvang van asielzoekers in de regio, 
voor het geval dat onze regio wordt aangewezen om asielzoekers uit Ter Apel op te 
nemen?’. Dat is er. En dat is voor de situatie die u zelf ook terecht schetst. Namelijk de 
vraag die we hebben gekregen -is overigens geen aanwijzing of geen verplichting, maar 
het is een vraag die we hebben gekregen- aan elke veiligheidsregio om honderdvijftig 
plekken te regelen gedurende twee weken. Zodat we in ieder geval de zomer op een 
enigszins ordentelijke manier door zouden komen, in afwachting van een beter plan voor 
de middellange termijn. En onze regio doet natuurlijk ongelooflijk veel als het gaat om 
Oekraïne-opvang. Ook als het gaat om structurele asielopvang, bijvoorbeeld in ‘s-
Gravendeel en Gorcum. En we hebben de gemeente Zwijndrecht bereid gevonden om de 
crisisnoodopvang gedurende twee weken voor honderdvijftig mensen te regelen in de 
zogeheten Develhal en Develsteinhal in Zwijndrecht. Dat is dus concreet het antwoord 
op de eerste vraag. Gisteravond was er inderdaad een vergadering van het 
Veiligheidsberaad, waarin duidelijk werd dat niet voor de eerste maal maar voor de 



 

25 
 

zoveelste keer er een extra vraag bij werd gelegd. En daar hebben we als voorzitters 
van de veiligheidsregio’s -dat zeg ik dus niet namens het college, maar net vanuit een 
andere hoedanigheid- gezegd dat de bal nu wat dit betreft echt eventjes niet bij de 
veiligheidsregio’s ligt. Het kabinet heeft mondeling een plan ontvouwd, wat boven op het 
plan zou komen wat er al lag. Waar we dus Zwijndrecht bereid toe hebben gevonden in 
onze regio. En daarvan hebben we gezegd: joh, er zijn echt randvoorwaarden waaraan 
moet worden voldaan, willen we daar serieus naar kunnen kijken. Als je kijkt naar de 
belasting op de gemeentelijke organisatie die nu wordt gepleegd om de Oekraïners op 
een ordentelijke manier op te vangen -maar ook de zorg die mensen nodig hebben in 
het toch al redelijk vastgelopen zorgstelsel, onderwijs wat kinderen nodig hebben- daar 
komt zo ongelooflijk veel bij kijken, ook bij crisisnoodopvang. Daar hebben we ook 
gewoon hulp bij nodig van provincie en Rijk, als voorwaarde om dit op een goeie en 
nette manier te kunnen doen. Even afgezien daarvan hebben we ook gezegd: we willen 
ook een perspectief op de middellange en lange termijn. We hebben eigenlijk niet langer 
nog zin -zeg ik dan maar even-om pleisters te plakken op een gapende wond. En dat 
betekent dat wij gewoon zicht willen hebben op de instroom, de uitstroom. Wat gebeurt 
er met veiligelanders? Hoe gaan we om met statushouders en gemeenten die niet 
voldoen aan de opgave om statushouders op een goede manier te huisvesten? Alles 
heeft invloed op die asielzoekersketen. En waar we als Veiligheidsberaad nu even een 
streep trekken, is dat we zeggen: je kunt dit nu niet bestempelen als een crisis die 
opgelost moet worden door het Veiligheidsberaad. Eerst is het kabinet aan zet. En als 
van ons gevraagd wordt om extra medewerkers weer in te zetten om crisisnoodopvang 
mogelijk te maken, dan vragen we ook een dergelijk offer van provincie en Rijk. En dan 
willen we graag zien welke rijksambtenaren ons hierbij komen helpen. Nogmaals, neemt 
niet weg dat de situatie in Ter Apel nijpend is. Dat iedereen dat ziet en dat iedereen daar 
ook echt wel een bijdrage aan wil leveren. Maar de bal ligt nu eerst echt even bij het 
kabinet. 

De voorzitter: Duidelijk antwoord, dank u wel.  

Maasterras  

De voorzitter: Daarmee naar de volgende vraag. Vraag van VSP en Beter voor Dordt, 
volgens mij. Mevrouw Van Waardhuizen, Simon-van Waardhuizen moet ik zeggen. Korte 
toelichting wellicht? 

Mevrouw Simon-van Waardhuizen: Dank, voorzitter. We hebben inderdaad een vraag 
ingebracht rondom het Maasterras, Dordtse spoorzone. Onze toelichting bij de vragen 
die staat nadrukkelijk op papier. Dus ik zou me willen beperken tot de aanleiding. En dat 
was het artikel in het AD van 15 juni jongstleden, dat het bedrijf aan de 
Weeskinderendijk is gekocht door een belegger. En dat heeft ons gebracht tot de vragen 
aan de wethouder. Klopt deze berichtgeving? Wat is in tussenliggende periode gebeurd? 
Of niet? Wat maakt dat we als gemeente in deze situatie beland zijn? En welke 
consequenties heeft dit voor de besluiten die reeds genomen zijn? En hoe denkt het 
college hiermee om te gaan? 

De voorzitter: Dank u wel. Wethouder Burggraaf, denk ik. 



 

26 
 

Wethouder Burggraaf: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, hele logische en terechte vragen 
van Beter voor Dordt en de VSP. En ik zag ook al schriftelijke vragen van de PVV over 
deze gebiedsontwikkeling. Want het is een hele belangrijke voor onze stad, het 
Maasterras. Hebben we ook een woningbouwimpuls voor gekregen. En wat betekent dat 
we in 2024 daar moet starten met bouwen. En dat we dan zo’n 650 woningen kunnen 
realiseren, waarvan bijna vierhonderd in het betaalbare segment. Dus heel belangrijk 
voor onze stad. En ook belangrijk dat we daar vaart kunnen maken. Dus ik snap dat u 
zorgen maakt, als u zo’n bericht leest. Maar ik kan u geruststellen: dat bouwtempo dat 
kunnen we realiseren. U heeft namelijk eerder een besluit genomen om het Indofin-
terrein te kopen, dus dat deel is al in bezit van de gemeente. En daar kan dus als het 
stedenbouwkundig plan -zoals naar planning eind 2023 naar uw raad gaat- wordt 
vastgesteld, dan kan daar ook gestart worden met de ontwikkeling. Ongeveer ook 
tegelijkertijd met de eigenaren van de Sterovita-locatie onderhandeld voor een koop. En 
daar was de gemeente erg ver in. En omdat er gewoon goeie gesprekken waren en de 
verwachting was dat we eruit zouden komen, is toen nog geen BVG gevestigd. Tot het 
moment dat we dachten dat we zover waren en ontdekten dat er in de tussentijd ook 
met andere partijen werd onderhandeld. Op dat moment heeft uw raad ook een WVG 
vastgelegd. Wat betekent dat de partij die het in handen heeft niet aan andere partijen 
kan verkopen dan de gemeente. Dus er is feitelijk sprake van twee fases eigenlijk in het 
project. Het ene deel heeft u door uw besluitvorming al in bezit en direct invloed op. En 
het andere heeft u door het vaststellen van de WVG in die zin veiliggesteld, dat het niet 
voor belegging doorverkocht kan worden. Maar altijd eerst aan de gemeente moet 
worden aangeboden. Ik denk dat ik daarmee voldoende ingegaan ben op de vraag, 
voorzitter. 

Mevrouw Stolk: Voorzitter? 

De voorzitter: Mevrouw Stolk. 

Mevrouw Stolk: Ja, toch even een aanvullende vraag hierop. Wat is er in die 
tussenliggende periode gebeurd? Dat was volgens mij ook de vraag. En hoe kan het nou 
zo zijn dat u ook aan de onderhandelingstafel heeft gezeten. En u zegt: we hebben het 
nu wel veiliggesteld. Maar volgens mij heeft deze belegger het aan ons of aan de 
gemeente weer aangeboden voor tien miljoen. En volgens mij is dat een aanzíenlijk 
hoger bedrag. Dan kunnen we het wel veiliggesteld hebben, maar vooralsnog zou 
Dordrecht toch aardig in de buidel moeten tasten om dat stuk grond terug te kopen. Hoe 
kijkt u daar tegenaan? 

De voorzitter: Wethouder Burggraaf. 

Wethouder Burggraaf: Ja, voorzitter, binnen de WVG is het zo dat het aan de gemeente 
moet worden aangeboden. En dat het vervolgens voor een marktconforme prijs wordt 
overgenomen. Dus ik heb ook gelezen in de krant, de bedragen. Nou, dat komt op mij 
absoluut niet over als een marktconform bedrag. Dus uiteindelijk, nogmaals, moet het 
worden aangeboden aan de gemeente voor een marktconform bedrag. Wordt dat 
getaxeerd en dat is dan de prijs die betaald wordt. En dus niet voor speculatieve prijzen. 



 

27 
 

De voorzitter: Oké, dank u wel voor die nadere toelichting. 

Schone straat 

De voorzitter: Ik wil met uw goedvinden naar de volgende vraag. En die is van de VSP. 
En hier staat de naam van de heer Stolk bij. Klopt het wederom? 

De heer Stolk: Ja, dat is juist. 

De voorzitter: Gaat uw gang. 

De heer Stolk: Schone straat. Maandagavond zijn de bewoners van de Tollensstraat 
buiten bij elkaar gekomen met de vertegenwoordigers van de gemeente, HVC, 
wijkgebiedsmanager en twee leden van de VSP. De bewoners maken zich ernstige 
zorgen over de vervuiling in de straat en met name rond de ondergrondse containers. 
De bewoners zijn het zat dat er uit andere straten afval en plastic zakken buiten de 
containers gezet worden. Met als gevolg dat de vogels de zakken openmaken en alles 
over straat gaat. Ook maken de bewoners zich zorgen over de ratten die door de straat 
gaan. Ongedierte wordt steeds erger. Zij willen van de gemeente nu een oplossing. Nu! 
En ja, de rest kunt u meelezen. Maar de volgende vragen hebben we. Of de wethouder 
bekend is dat op dit moment de vervuiling in de Tollensstraat de spuigaten uitloopt. Wat 
kan de wethouder daaraan doen, dat deze situatie ongedierte aantrekt? Met name ratten 
en vogels. En is de wethouder bereid om meer keren per week het vuil op te laten 
halen? Dat was het. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Merx. De vragen kunnen we volgens mij ook 
allemaal lezen. Toch? Dat gaf u zelf aan. Ik ga naar de heer Merx. 

Wethouder Merx: Ja, mocht ik er één vergeten, dan hoor ik het wel. Ja, het vuil op 
straat is een hardnekkig probleem. En dat is niet alleen in deze straat, maar op vele 
andere straten in Dordrecht. Ik schaam me soms kapot als ik door wijken rijd en zie wat 
mensen op straat kletteren en een ander áándoen. Ik vind het echt verschrikkelijk. En 
het vorige college heeft er al een hele hoop aan gedaan en het is niet voldoende, 
constateren we met elkaar. Fix-team hebben we ingesteld. Dat heeft een half jaar 
gelopen. Dat ging dan wel in de wijken Sterrenburg en Reeland. Nou, dat was een pilot. 
Zeven dagen per week reden ze erlangs. Binnen drie uur werd het gedumpte vuil 
opgehaald. En acht uur per dag waren ze daarmee bezig. Het probleem is er niet kleiner 
op geworden. Opruimdagen worden georganiseerd. Morgen is er ook weer eentje. 
Schouwen worden er regelmatig gedaan. Handhaving is hier druk mee bezig. De HVC 
werkt zich uit de naad. Handhaving rijdt dus ook met een busje rond hier, door bepaalde 
wijken, om alle troep die erbij geplaatst wordt op te ruimen. Nou goed, er zijn echt vele 
manieren waarop dit getracht wordt aan te pakken. We hebben ook beloofd -althans het 
college heeft beloofd- om in deze periode met een evaluatie te komen. Dat wil zeggen 
voor de zomer. Nou, die gaat er niet komen. Want die evaluatie weten we allebei wel, 
denk ik, wat dat op gaat leveren. Namelijk dat het probleem nog niet is opgelost. En 
daar schiet u niks mee op. Daar schieten de mensen in deze straat niks mee op, maar 
schiet heel Dordrecht niks mee op. Dus waar ik nu mee bezig ben, is om te zorgen dat 
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er in het najaar niet alleen een evaluatie komt, maar ook een plan komt wat we nog 
verder kunnen doen. Want dit probleem moet echt worden opgelost! En ik roep iedereen 
op -dan ook maar via dit kanaal- als u wat ziet, maak een foto en doe een Fixi-melding! 
Misschien is het niet binnen een uur opgeruimd, maar het geeft wel een goed beeld van 
waar wat is. Want er zijn echt vele plekken in de stad waar dat plaatsvindt. In ieder 
geval wordt er dan wel opgeruimd. En misschien niet binnen een uur. Over deze straat 
heel specifiek, u bent er gisteravond geweest. 23 juni, dat is overigens deze week nog, 
gaat Team Schoon met elkaar in overleg om te kijken wat hier nog méér gedaan kan 
worden om dat aan te pakken. En op 3 juli komen ze weer bij de bewoners in de straat 
om met elkaar te overleggen over het plan wat de gemeente dan heeft ontwikkeld, voor 
specifiek deze straat. Ik ga proberen daar ook zelf bij te zijn. Want dat was ook één van 
uw vragen. Het wordt een beetje lastig, want die datum is het toevallig ‘s morgens het 
college en ‘s middags gemeenteraad. Tenzij u mij allemaal belet geeft, dat ik niet bij de 
gemeenteraad aanwezig zou hoeven te zijn. Maar ik zie al iemand ‘nee’ knikken. Maar 
weet dat dit wel mijn volle aandacht heeft. En dat het ook een van mijn prioriteiten is 
om dit probleem niet alleen in deze straat, maar in vele andere straten écht aan te 
pakken. En het valt of staat -en daar sluit ik dan maar mee af, daar hadden we het ook 
al even over- met gedrag van mensen! U gaf zelf al voorbeelden aan in uw verhaal. Ik 
hoor het regelmatig. Mensen komen gewoon met de auto ergens vandaan -met 
vuilniszakken, rotzooi- knallen het bij een ander voor de deur. Stappen weer in en rijden 
weg. Nou, daar word je niet vrolijk van, van dit soort gedrag. En nou, we gaan er echt 
hárd mee aan de slag om te kijken wat we nog méér kunnen doen en vooral ánders 
kunnen doen om dit echt een halt toe te roepen. 

De voorzitter: Dank u wel voor het antwoord. En dank ook voor de oproep. Volgens mij 
helder en duidelijk voor iedereen. Ik wil naar de laatste vraag en die is van het CDA. 

De heer Safranti: Voorzitter, mag ik een tip meegeven? 

De voorzitter: Nou, als die in tien seconden kan. Want ik wil graag naar de laatste 
vraag. 

De heer Safranti: We hadden vroeger een Buurtserviceteam. Misschien een optie om dat 
mee te nemen. 

De voorzitter: Nou, wellicht neemt de wethouder het mee. 

Wethouder Merx: Ik weet niet of ik hem al gevraagd had, maar: heeft u goede ideeën? 
Weet u hoe u het aan moet pakken? Mail mij! m.merx@dordrecht.nl 

De voorzitter: Nog een oproep, dank u wel. 

Energielasten voor verenigingen 

De voorzitter: Ik ga naar, volgens mij de heer Van Dam Timmers van het CDA, voor de 
laatste vraag. En ik zie de heer Van Dam Timmers niet, maar … 
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De heer Van Dam Timmers: Dank, voorzitter. Ik zit recht voor u. Dus het is toch veel 
makkelijker? Naast de stijgende bouwkapitaalproblemen bij onder andere VV 
Dubbeldam, zijn er ook andere verenigingen waarbij problemen zijn. De energielasten 
voor veel verenigingen gaan naar verwachting komende winter de pan uit rijzen. Logisch 
ook, helemaal nu we sinds gisteren ook volgens minister Jetten in een gascrisis zijn 
terechtgekomen. Het CDA Dordrecht maakt zich zorgen om inwoners die hun 
energierekening niet meer kunnen betalen, maar ook om de verenigingen. Welke 
plannen hebben de wethouders Sport en Duurzaamheid om met urgentie richting de 
komende winter de verenigingen te ondersteunen bij verduurzaming? Wordt er al aan 
gewerkt? Hoe staat het ervoor? En hoe kunnen we dit eventueel ook versnellen? 

De voorzitter: Dank voor de toelichting. En wie mag ik het woord geven? Mevrouw De 
Jonge. 

Wethouder De Jonge: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal beginnen voor een meer 
algemene beantwoording. En de heer Merx zal het overnemen waar het specifiek sport 
betreft. Allereerst, ja, ook het college deelt de zorgen die u schetst over de effecten van 
de stijgende energieprijzen, eigenlijk voor de hele samenleving. Want ik denk dat 
iedereen ermee te maken heeft, maar ook de verenigingen zoals u die aangeeft. Wij 
kennen verenigingen die al zeer actief bezig zijn met besparen en met opwekken zelfs. 
En de laatste tijd hebben wij enkele verzoeken binnen gehad over verenigingen die ook 
wel vragen: waar kan ik advies vinden? Of soms ook nog verder gaan van: hoe zit het 
met financiering als ik iets zou willen? Dus we merken wel dat dit begint te leven. Wat 
we ook wel merken, is dat de vragen variëren en ook qua complexiteit best wel variëren. 
En dat geeft ook dat wij op dit moment geen compleet beeld hebben van hoe de 
verenigingen nou de effecten hebben, hoe dit nou precies in elkaar zit. Wat we op dit 
moment wel hebben, is dat alle verenigingen kunnen gebruikmaken van ons regionale 
Energieloket. Daar is een speciale tak ook voor maatschappelijke organisaties. Dus daar 
kunnen zij terecht voor advies om inderdaad de eerste urgente zaken al aan te pakken. 
Dus daar verwijzen wij hen ook naar. En ook in de nieuwe aanbesteding die we voor het 
eind van dit jaar gaan doen, hebben we ook nadrukkelijk al met de 
Drechtstedengemeenten gezegd van: wij willen ook écht maatschappelijk organisaties 
apart benoemen. Want die hebben weer andere vraagstukken dan bedrijven, of andere 
zakelijke instellingen. Dus dat gaan we zeker doen. Er kan ook in speciale gevallen nog 
gebruik gemaakt worden van garantstelling van onze gemeente. Nou, daar hebben we 
een hele nota voor. Dus daar zijn wij ook op als er specifieke vragen komen. En wat ook 
wel belangrijk is, we kijken ook even landelijk wat daar gebeurt. Want net als voor de 
huishoudens zijn er geluiden dat er mogelijk ook een bredere tegemoetkoming op 
landelijk niveau ... Dus dat blijven we ook heel kritisch volgen. Wij zien wel echt ook dat 
wij als gemeente wat willen doen. Door de coronatijd zijn wij helaas even moeten 
stoppen met de scans die we de verenigingen een poos hebben aangeboden, om een 
soort energie-indicatie te krijgen. Nou, als het kan zeker weer met het Energieloket 
oppakken. En zo willen we wel nu de urgentie vragen. We kijken ook naar ons eigen 
vastgoed waar verenigingen van gebruikmaken. Maar op de korte termijn is het: ga naar 
het Energieloket, laat u goed informeren. En laat het weten als er specifieke vragen uit 
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voortkomen, dan pakken we ze nu gelijk beet. En dan geef ik nu het woord, via de 
voorzitter, aan collega Merx. 

Wethouder Merx: Ja. 

De voorzitter: Heer Merx, kort nog. 

Wethouder Merx: Ja, heel kort. Want je hebt eigenlijk alles al … Ja, zo ongeveer wel. 
Nou ja, het enige is dat ik ook blij ben dat er ook verenigen zijn in onze stad die wel 
gewoon geïnvesteerd hebben in duurzaamheidsmaatregelen. Ik noem bijvoorbeeld de 
GDS, de Deetoshal -hebben we een hele discussie ook nog over gehad in de raad in de 
vorige periode- die hun maatregelen al hebben genomen. En we gaan wel met elkaar 
kijken van: kunnen wij voor de korte termijn ook wat betekenen? Maar we vinden het 
ook wel belangrijk dat de verenigingen zelf alles doen wat mogelijk is binnen hun 
vermogen om te zorgen dat hun rekening niet te hoog op gaat lopen. 

De voorzitter: Hartelijk dank. We hebben het net níet gered in een half uur. Maar toch 
fijn dat iedereen zijn best heeft gedaan. We gaan snel naar de Hamerraad. Ik sluit dit 
vragenhalfuurtje. Fijne avond! 

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE DORDTSE DINSDAG 
DORDRECHT D.D. 21 juni 2022 
Vergaderkamer 1 

5. Vaststellen kaders en proces doorontwikkeling dagrecreatieterrein Nieuwe 
Dordtse Biesbosch en beschikbaar stellen van krediet – Raadsvoorstel 

Voorzitter: mevr. Boom-Vos 
Raadsgriffier: dhr. Den Boer  
Verslag: NotuBiz 

De voorzitter: Goedenavond, mijn excuses dat we ietsje later begonnen zijn maar er 
was even wat organisatorische omschakeling. Dit is de beeldvormende vergadering 
rondom het raadsvoorstel kaders doorontwikkeling dagrecreatie Nieuwe Dordtse 
Biesbosch. Daar heet ik alle kijkers thuis, Dordtenaren, de pers eventueel, alle 
insprekers, we hebben er behoorlijk wat, we hebben twaalf personen die aangegeven 
hebben om interesse te hebben om wat te zeggen, wethouder De Jong en alle 
raadsleden welkom. Het doel van dit rondetafelgesprek is dat de raad door bijdragen 
vanuit verschillende organisaties een breder en completer beeld krijgt over hoe de 
plannen voor dagrecreatie terrein leven bij diverse belanghebbenden. Aan het einde van 
de vergadering wil ik met u bespreken of dat we bepalen of dat dit voorstel door kan 
voor oordeelsvormende vergadering of dat we zeggen: we hebben toch nog even wat 
meer beeldvormende sessies nodig om alles goed op een rij te krijgen. We hebben vier 
blokken van insprekers: omwonenden en grondeigenaren, ondernemers en 
maatschappelijke initiatiefnemers en belangenorganisaties. Normaal beginnen wij 
eigenlijk altijd met de bewoners maar ik hoorde dat de informatie die aan hen verstrekt 
is niet altijd goed binnen is gekomen dus we hebben afgesproken met de bewoners we 
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doen u even op het laatst, dan weten zij van nou hebben wij voldoende beeld van wat er 
besproken wordt of dat ze een andere keer nog graag inspreken. Daarom zou ik gelijk 
willen beginnen met het blok ondernemers en maatschappelijke initiatiefnemers. 
Daarvoor hebben de heren Nusteling, die zijn hiervoor aanwezig. Ik moet nog heel veen 
technisch één ding zeggen, elke inspreker hebben we vijf minuten de tijd voor. Dat doen 
we met alle insprekers en na dit blok gaan we, kunnen jullie vragen stellen. De heer 
Nusteling.  

De heer Nusteling: Dank u wel voor de mogelijkheid om vandaag hierin te spreken. Mijn 
naam is Ronald Nusteling en naast mij zit mijn broer Jeroen Nusteling, wij zijn beiden 
Dordtse burgers en ook ondernemers in Dordrecht. Wij ondernemen in de kinderopvang, 
SDK Kinderopvang is een Dordts familiebedrijf en dat bestaat al 35 jaar in Dordrecht. 
We zijn ook actief in de jeugdhulp en we ontwikkelen vaak ook onze eigen 
kinderdagverblijven. Vandaag zijn we hier dus meer als eigenlijk tweeledig, als burger 
en als ondernemer. Wij zien, missen eigenlijk in Dordrecht een mooi familierestaurant 
en dat zouden we graag willen ontwikkelen en we denken dat ook het 
dagrecreatieterrein daar een hele mooie plek voor kan zijn. Het past in onze visie 
eigenlijk perfect op die plek want het heeft heel veel buitenruimte natuurlijk en heel veel 
mogelijkheden om daarna de natuur in te trekken en te recreëren. Wij denken ook dat 
onze ervaring in de kinderopvang kan helpen bij het ontwikkelen van een dergelijk 
familierestaurant. Onze visie daarover is eigenlijk als volgt. Wij zien voor ons een 
modern familierestaurant in een natuurlijke omgeving met een duidelijke binding met de 
Nieuwe Dordtse Biesbosch, die ligt er natuurlijk prachtig aan. Het moet een fijne en 
gezellige plek zijn voor ouders met kinderen en opa en oma, waar opa en oma 
bijvoorbeeld ook wel eens een familiefeest kunnen geven. Hun verjaardag bijvoorbeeld 
waar heel de familie dan kan zijn, die verjaardag kan vieren, een hapje, een drankje en 
ook iets moois kan doen in de omgeving. Een speurtocht of een wandeling of een 
fietstochtje. Wij denken dat het dagrecreatieterrein een mooie plek daarvoor is als 
uitvalbasis om daarna die mooie recent opgeleverde Nieuwe Dordtse Biesbosch te gaan 
ontdekken. Ja, wij denken dus daarbij aan, zoals ik net al zei, wat mooie 
buitenactiviteiten. Ook een mooie speeltuin eromheen, natuurlijk ook, slootjespringen 
moet bijvoorbeeld kunnen. Maar ook sommige stukjes die wat voor de kleinere kinderen 
zijn. Ook binnen, dus ook als het wat slechter weer is, moet erbinnen ook voldoende 
plezier zijn voor allen. Dus het is voor de kinderen maar ook voor de wat ouderen. Dat 
dat ze gezamenlijk een mooie dag kunnen beleven. Daarnaast denken wij ook dat het 
een mooie uitvalsbasis kan zijn voor de natuurliefhebbers, passanten en recreanten en 
de sporters want het is een fantastisch mooi gebied. Wat we denk ik alleen nog missen 
in dit gebied zijn ook wel faciliteiten als je zo’n rondje loopt dat je bijvoorbeeld eventjes 
wat kan drinken of even naar het toilet kunt. Er zijn natuurlijk wel plekken wel aan de 
zijkant, wij denken dat er in het midden nog wel wat mist. Het is een mooie plek, ik 
moet trouwens even mijn volgorde aanhouden. Wat we daar willen bieden is een 
verantwoorde kaart met mooie streekproducten ook en waar we ook wel ruimte zien 
voor mooie, biologische en vegetarische gerechten. Wij denken ook dat het 
dagrecreatieterrein een onlosmakelijk deel zou moeten zijn van die Nieuwe Dordtse 
Biesbosch. Het is in alle plannen ook als een soort entree ingetekend en ik denk dat dat 
ook een mooie plek is. Het is goed bereikbaar door de provinciale weg, er is een 
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parkeergelegenheid en van daaruit kun je dus juist die mooie natuur in gaan. We 
denken ook dat het een uitgelezen mogelijkheid is om dit stukje grond wat nu weiland is 
om dat nu nog verder te ontwikkelen en die biodiversiteit in dit stukje ook nog verder te 
vergroten. We hebben nog even wat onderzoek gedaan, ook Dordrecht is nummer negen 
qua meest versteende gemeenten. Ik denk dat er in de buurt dus weinig groen is in 
Dordrecht en wat we dus eigenlijk zouden moeten doen, denk ik, is dat we die Nieuwe 
Dordtse Biesbosch ontsluiten voor alle inwoners van Dordrecht. Dat die daar dus kunnen 
genieten van die mooi aangelegde natuur en daarmee tegelijkertijd ook het Natura2000 
gebied wat ontzien wat er wat verder weg van ligt. Daar is natuurlijk ook de Nieuwe 
Dordtse Biesbosch voor aangelegd. Wat wij graag zouden willen, is het meepraten met 
de ontwikkelingen over het dagrecreatieterrein en wij willen heel graag een 
gezinsrestaurant gaan ontwikkelen met de aantrekkingskracht die de Nieuwe Dordtse 
Biesbosch biedt wat een mooie uitvalsbasis is voor een brede doelgroep. Wij hebben wat 
onderzoek gedaan ook, wij denken dat, dat onderzoek liet ook zien dat er behoefte aan 
is. Ik ben bijna bij het laatste stukje. Dat er behoefte aan is. Wat wij daarvoor nodig 
hebben, is vijfhonderd á zeshonderd vierkante meter ruimte, dat is denk ik nodig voor 
een kwalitatief goede faciliteit.  

De voorzitter: Dank u wel, de heer Nusteling. We bewaren even onze vragen. Ik heb het 
te horen gekregen van de griffie. We hebben weinig tijd, we hebben veel insprekers. Ik 
zou de heer Gravendeel uit willen nodigen. Gaat uw gang.  

De heer Gravendeel: Oké. Ik heb geloof ik 28 keer het woord mooi gehoord. Nou, dat is 
natuurlijk wel, maar het is ook wel heel erg discutabel. Wat vind je nou mooi? Ik ben 
voorzitter van stichting Buitenzorg, dat is een club die zich in de jaren negentig sterk 
heeft gemaakt voor het behoud van het polderlandschap en de ruimte onder het motto 
van natuur, rust en ruimte. Dat was namelijk een groep die zich weerde tegen allerlei 
plannen om VINEX-locaties te ontwikkelen in het poldergebied. Uiteindelijk heeft dat 
succes opgeleverd. De polder is opengebleven. Daarna kwam in de jaren, ik denk 
2006/2007/2008, de Zuidpolder in beeld als mogelijke bouwlocatie. Daar hebben we dus 
ook ons tegen verzet. Wat ik hiermee wil zeggen is, het woord mooi is heel subjectief. 
Het slot van stichting Buitenzorg activiteiten was uiteindelijk dat wij de watertoren in 
Dubbeldam hebben gekocht voor een gulden en verder ontwikkeld tot een landmark. Tot 
hier en niet verder, geen bouwen voorbij dat punt. Is ontwikkeld, is nu een hotel en een 
restaurantje, poldercafé. Volgens mij voorziet het in de behoeften. We hebben dat een 
jaar of vijftien gehouden, ontwikkeld en uiteindelijk hebben wij in 2018 hebben wij 
ondernemers gevonden die dat gingen exploiteren, die dat met hart en ziel van plan 
waren om te doen en ook doen. Nou, dan verkoop je zoiets, je lost je schulden af, je 
betaalt de bank, je betaalt de mensen die er particulier geld in hadden gestopt, dan los 
je alles af en dan schiet er wat geld over. Wij dachten toen van stichting watertoren 
Buitenlust, we hebben ongeveer een ton over, laten wij die ton nou stoppen in een leuke 
activiteit, een leuke aantrekkelijke locatie/mogelijkheid voor de Dordtenaren. Dus dat 
we iets terugdoen voor de Dordtenaren. Daar hebben we over zitten brainstormen als 
stichting en uiteindelijk was het idee om een openluchttheatertje te doen. Nou, past 
natuurlijk heel erg in deze Covidperiode. Buiten, kleinschalig, passend in de natuur en 
we kwamen op een gegeven moment in gesprek met de mensen van de Bovenhoek. Dus 
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vandaar de verbinding die we toen gelegd hebben naar mensen van de Bovenhoek om 
gezamenlijk op dat stukje ons deel, een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling 
in de vorm van een kleinschalig openluchttheater. Ik heb wat gekeken naar hoe doen 
andere steden dat nou. Ik ben in Breda wezen kijken en Oosterhout en daar hebben ze 
ook zoiets. Soms is het erg verpauperd, dan denk ik van ja dat moet je niet hebben. 
Soms is het heel leuk en het is natuurlijk fantastisch als je in zo’n stad als Dordt op deze 
plek bijvoorbeeld op een avond als deze zo’n openluchttheater kan hebben. Nou gaat het 
mij niet alleen over toneel of concerten of noem het maar op, het is natuurlijk ook een 
educatieve plek, je kunt er ook scholen leren discussiëren of debatteren. Ik kan mij zelfs 
voorstellen dat de raad die zich een oordeel wil vormen over het buitengebied dat die 
daar een keer gaat vergaderen. Nou met andere woorden, er zijn wat contacten door de 
groep, door de mensen van de Bovenhoek om een wat bredere toepassing van zo’n 
openluchttheater te zoeken. Kort, ik ben drie jaar bezig, ik heb me echt verbaasd hoe de 
politiek of hoe de ambtelijke molens malen. Ik hoop, het is ons een paar keer al 
toegezegd, dat in 2022 uiteindelijk een keer de spa in de grond wordt gezet en dat we 
gaan beginnen met het ontwikkelen van een openluchttheatertje. Dank u wel.  

 De voorzitter: Dank u wel, de heer Gravendeel. De heer, wilt u misschien blijven zitten? 
Misschien wel handig anders moet u dadelijk weer terugkomen als er vragen zijn. Sorry. 
Dan zou ik nu graag het woord willen geven aan de heer Mol.  

De heer Mol: Goedenavond allemaal, ja voor mij eigenlijk een beetje een nieuw dossier 
want ik ben vanmiddag pas op de hoogte gebracht. Ik heb mij een klein beetje ingelezen 
maar mij is gevraagd om met name voor een toekomstig horecaondernemer, ik ben 
voorzitter Koninklijke Horeca Nederland van deze regio, om eigenlijk al de toekomstige 
belangen voor een horecaondernemer daar een beetje veilig te stellen, om het zo maar 
te zeggen. Hoe kan ik daar verder op ingaan? Ik denk dat het goed is, ik heb een paar 
stukken gelezen, daarin wordt gesproken over sluitingstijden, daarin wordt gesproken 
over mogelijke overlast die gaat ontstaan. Ik denk dat het heel belangrijk is, ik ben 
zojuist voordat ik hier naartoe kwam, ben ik even langs de locatie gereden, ook gewoon 
om even te kijken wat is de locatie, hoe ziet het eruit. Ja, een schitterende locatie. Het 
moet nog ontwikkeld gaan worden. Wat ik zie, ik zie alleen maar weilanden. Ik denk ook 
dat er meegedacht kan worden dan ook in hoe het daadwerkelijk ontwikkeld gaat 
worden. Dat zal met elkaar moeten. Dat gaat met de buurtbewoners, dat zal met de 
mogelijke exploitant zijn en dat zal met alle belanghebbenden zijn. Ik denk dat het met 
name op het verhaal zeg maar met elkaar dat dat heel belangrijk is. Als de raad 
inderdaad daar een mooi recreatiegebied wil hebben, moet daar ook de ruimte zijn om 
daar iets te kunnen nuttigen. Een kopje koffie, een kopje thee maar ook een wijntje of 
een biertje. Dat daar niet alleen maar, ja overdag maar ook in de avonden dat er geen, 
hoe ga ik dit zeggen, de sluitingstijden overeenkomen met andere horecagelegenheden 
hier in de stad zijn. Wil niet zeggen dat er een Skihut moet komen, helemaal niet, ik 
vind een familierestaurant zoals de heren Nusteling hiervoor pleiten, een heel mooi idee. 
Het is er denk ik niet in Dordrecht, het idee wat ze hebben. Ik zou daar graag met ze 
over willen praten zelfs. Maar ik denk dat er altijd gekeken moet worden nog steeds 
naar het respect voor het gebied, respect voor de buurtbewoners en dat er met elkaar 
gewoon gekeken moet worden wat is mogelijk om eventuele overlast die ervaren kan 
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gaan worden om die tot een minimum te kunnen beperken maar ook dat de 
horecaexploitant daadwerkelijk de mogelijkheid gaat krijgen om daar een rendabele 
onderneming te kunnen starten. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen.  

De voorzitter: Dank u wel. Ik zag mevrouw Koene al, oh ze is nog druk aan het 
schrijven. Dan geef ik even aan Frans Bauke, dan kan mevrouw Koene nog even door 
schrijven.  

De heer Van der Meer: Van der Meer is mijn achternaam.  

De voorzitter: Sorry, de heer Van der Meer.  

De heer Van der Meer: Ja, ik heb twee vragen eigenlijk aan de eerste twee insprekers. 
De heren Nusteling hebben iets gezegd over binnen activiteiten en ruimtebeslag. Daar 
zou ik graag op beiden nog iets meer toelichting hebben aan wat voor binnen activiteiten 
denkt u? Daaraan gekoppeld, er is eerder in de discussies ook al gepraat over 
educatieve bijeenkomsten en mogelijkheden dus ik spring ook meteen even naar de 
andere inspreker, is er een mogelijkheid van combinatie denkbaar? En tot wat voor 
ruimtebeslag zou dat eventueel moeten leiden? Want ik heb de aantallen vierkante 
meters die u noemde niet snel genoeg meegekregen maar is wel voor de beeldvorming 
van wat u daar zou willen gaan doen, denk ik heel erg belangrijk. Dus als u die vierkante 
meters nog een keer kunt noemen dan graag.  

De heer Nusteling: Even kijken of ik ze allemaal kan aftikken. Vijfhonderd á zeshonderd 
vierkante meter, om daar even mee te beginnen, ik denk dat dat nodig is om een mooie 
plek te creëren waarbinnen dan ook de horeca goed kan plaatsvinden. Ik denk dat je dat 
nodig hebt voor kwalitatief goede horeca op die plek. Sorry?  

De heer Van der Meer: Gebouw plus terras heeft u het dan over?  

De heer Nusteling: Nee, dat is de bvo, dus dat is niet, dat is met muren erbij dus dan 
gaat er nog dertig procent vanaf want dat kost, je hebt ook nog wc’s, technische 
ruimtes, uiteindelijk houd je dan een stuk minder over. Houd je ongeveer vierhonderd 
over. Daarin zit een deel wat wij zeggen qua binnen activiteiten voor de kinderen dus er 
zitten ook, dat zijn ook geen tafeltjes om het zo maar te noemen want je wil ook de 
kinderen inderdaad een mooie plek geven. Dan bedoel ik niet één klein hoekje van één 
bij één vierkante meter met een tafeltje en een kleurboek. Nee, wij denken dan meer 
aan, daar gebruiken we onze ervaring in de kinderopvang, denken wij echt aan een 
mooie kwalitatief goede hoek waar kinderen echt wat leuks kunnen doen en ook niet 
voor een tv worden gezet. Dus wij denken daar echt wel aan voor heel het gezin een 
mooie plek, dat kost ook wat ruimte maar wij denken ook dat die vijfhonderd á 
zeshonderd vierkante meter heel mooi, tenminste mooi is een subjectief woord 
natuurlijk, maar wij denken dat het wel past binnen de omgeving. Het is 
vierhonderdduizend vierkante meter dit stukje waar we het nu over hebben, dat 
dagrecreatieterrein. Dus dat is 0,2 procent wat er dan bebouwd zou gaan worden. Het 
is, ja volgens mij niet heel groot. Ik denk dat het ook qua architectuur natuurlijk wel 
mooi, komt hij weer, goed moet worden vormgegeven. Wij willen dat ook echt met een 
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goede architect dan ook doen. Dan moet je ook investeren en dat heeft dan dus ook 
weer een bepaalde omvang nodig. Daarom denken wij aan die vijfhonderd á zeshonderd 
vierkante meter en ja die architectuur is belangrijk zodat het ook wel goed past binnen 
de omgeving en ook een klein beetje wegvalt, je moet ook niet huizenhoog. Het is een 
polderlandschap inderdaad en dat is mooi behouden in Dordrecht en dat moeten we nu 
ook toegankelijk maken voor alle burgers van Dordrecht. Heb ik ze nu allemaal gehad? 

De voorzitter: De heer Nusteling.  

De heer Van der Meer: Sorry, ik zou graag nog iets horen over de mogelijkheid om ook 
laat maar zeggen educatieve activiteiten, kleine tentoonstellingen en combinatie met de 
ideeën van uw buurman.  

De voorzitter: Mag ik even parkeren? Want mevrouw Koene had een verdiepende vraag 
op wat u net zei.  

Mevrouw Koene: Nou ja, dat was eigenlijk mijn vraag terwijl ik net nog zat te schrijven. 
We hebben het al bijna over de kleur verf wat op de muren komt, nou ja zo komt het op 
mij over, wat maakt dat jullie denken dat jullie de ondernemer zijn? Zo wordt het een 
beetje gepresenteerd namelijk.  

De heer Nusteling: Zeker, nee dat denken we niet. We weten hoe het proces loopt en we 
weten dat er ook geen enkele garantie is dat we het doen. Waar we wel in geloven, is 
dat het een hele mooie plek voor horeca is en als burger, daarom begonnen we vooraan 
met burger en ondernemer, als burger missen wij echt een mooie plek daar. Als wij het 
zouden mogen doen dan hebben wij er fantastische ideeën voor, als iemand anders het 
doet dan is dat jammer voor ons in de zin van als ondernemer maar fantastisch voor ons 
als burger van Dordrecht. Dus vergeef ons dat wij proberen te kleuren tot in detail 
misschien soms, om een beeld te geven van wat zou kunnen. Nou ja, het is een co-
creatie, wij geven elementen aan die belangrijk zijn en juist ook activiteiten, als we daar 
gelijk even op doorpakken. Wij denken ook vooral niet aan, we noemden even feesten, 
maar we denken niet aan avondfeesten. Dat is daar niet passend. Een feestje gewoon 
om tien uur of om twee uur met opa en oma dat is daar passend. Geen trouwfeesten om 
tien uur ’s avonds tot één uur ’s nachts, dat is daar niet passend. Wat wel passend is, is 
iets heel moois in de omgeving er gelijk bij, zoals een openluchttheater maar ik kan me 
ook voorstellen dat je daar nog dingen kan doen met fietsers en met een stukje water. 
We willen juist ook die verbinding aangaan. Het zit met kwekers, we hebben eigen 
Dordtse producten, de bewoners hebben daar ook allerlei ideeën in, die hebben we ook 
gesproken. Nou, daar zitten echt fantastische plannen tussen waar je elkaar volgens mij 
prachtig mee kan versterken. Er zit ook educatie dan bij. Maar dan moeten we wel 
eerlijk zijn, als we het steeds meer multifunctioneel maken en alle elementen eraan 
toevoegen, die vijfhonderd vierkante meter is bij ons een doorrekening dan kun je, dat 
zal de horecabond ook wel kunnen zeggen, dan kun je als je een goede kwaliteit wil 
hebben in versproducten en je wil je bewerken en je wil een pok hebben, ja dan moet je 
een bepaalde omzet maken. Dus je moet wel een bepaalde oppervlakte hebben en van 
vijfhonderd blijft dus maar 250 vierkante meter ruimte over om echt te gebruiken. De 
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rest is opslag, keuken, toilet, het gaat er allemaal af. Dan hebben we het alleen over de 
binnenruimte, voor de duidelijkheid.  

De voorzitter: Dank.  

De heer Gravendeel: Mag ik hier iets aan toevoegen?  

De voorzitter: Tuurlijk, de heer Gravendeel.  

De heer Gravendeel: De insteek is horeca bij jullie. Dat is wat ik hoor en wat ik dan 
daarnaast hoor ja er kan ook dit bij en dat bij en zus bij en zo bij. Voordat je het weet, 
ben je een soort ja gedrocht aan het creëren wat er eigenlijk niet in past. Onze ervaring 
afgelopen 20/25 jaar met dat gebied, met dat buitengebied is: wees daar hartstikke 
zuinig op. Als er gebouwd wordt of als er dingen gaan ontstaan dan heb je een soort 
drempel overtreden die niet teruggenomen kan worden. Dus wees daar heel voorzichtig 
mee en ik hoor plannen, misschien hoor ik dan niet de kleur verf maar ik kan me wel 
een beetje een beeld gaan vormen, wat toch wel wat groter is dan in zo’n gebied zal 
passen.  

De voorzitter: Dank. We hebben nog veel meer insprekers en meningen. Goed dat u het 
meegeeft. Mevrouw Lammens.  

Mevrouw Lammens: Ik wou even vragen aan de heer Mol: er zijn ook picknicktafels in 
het gebied, die zijn vaak best een puinhoop. Wat voor invloed heeft horeca op zulke 
tafels die altijd, denkt u dat dat minder zal worden of dat er juist meer activiteiten dat 
mensen bij het restaurant en ook meer gebruik maken van de picknicktafels zou juist 
meer vuil veroorzaken of juist minder?  

De heer Mol: Daar kan ik maar één antwoord op geven. Een horecaondernemer wil dat 
zijn zaak er netjes bij ligt dus die zal alles keurig netjes opruimen. Dus ik denk dat het 
ten goede komt voor het zwerfvuil en andere troep die daar eventueel gaat blijven 
liggen.  

De voorzitter: De heer Struijk.  

De heer Struijk: Vraagje aan de heer Gravendeel, was het meen ik. U had het over een 
openluchttheater en dat het bij andere plaatsen dat er verpaupering opgetreden was. 
Hoe denkt u dat hier te voorkomen? Stel dat zoiets gerealiseerd gaat worden.  

De heer Gravendeel: Kleine drie jaar zijn wij in gesprek met een groep mensen van de 
Bovenhoek die daar activiteiten willen gaan ontwikkelen. Ik denk dat een 
openluchttheatertje, ik heb het over een kleinschalig iets overigens, niet zomaar in een 
weiland geplaatst kan worden zonder dat er toezicht is, zonder dat er mensen zijn die 
zich daarover ontfermen. Dat is precies wat de mensen van Bovenhoek graag willen om 
die functie te vervullen. Er is een tijdje geleden ook een aantal besprekingen geweest 
met de vorige wethouder, er is toen op een gegeven moment over een multifunctioneel 
gebouw gesproken en dat zou dan beheerd worden door mensen vanuit de Bovenhoek 
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en daar zou dan een openluchttheatertje zou daar dan onderdeel van uit kunnen maken. 
Dus nogmaals, zo’n ding neerzetten is één en daar willen wij ons best sterk voor maken 
en ook financieel maar het onderhouden en zorgen dat het goed, dat het geen puinhoop 
wordt daar dat is natuurlijk minstens even belangrijk.  

De voorzitter: Geeft dit voldoende antwoord op uw vraag? Het plan Bovenhoek wordt 
dadelijk nog door iemand toegelicht.  

De heer Struijk: Ja, daar heb ik dan eventjes toch wel de vervolgvraag. Kijk, ik heb alle 
vertrouwen in dat die mensen van de Bovenhoek dat toezeggen en dat ze dat ook willen 
waarmaken. Maar je doet iets wel voor langere termijn. Over tien, vijftien, twintig jaar 
wonen daar andere mensen met andere ideeën. Die hebben misschien helemaal geen 
zin om daar toezicht op te houden of om het bij te houden. Hoe ziet u dat?  

De heer Gravendeel: Ik kan ook niet in de toekomst kijken maar als er mensen zijn die 
daar wonen dan heb ik het idee dat die daar heel zorgvuldig mee om zullen gaan, alleen 
al om het feit dat ze er wonen. Maar ik kan natuurlijk niet garanderen dat dat in alle 
eeuwigheid zo blijft.  

De voorzitter: Dank, de heer Gravendeel. Mevrouw Lammens.  

Mevrouw Lammens: Voorzitter, ik wou nog even vragen aan de heer Gravendeel: hoe 
groot zou u het theater willen hebben? U wil graag een ton investeren en hoeveel 
verwacht u van de raad? Van de gemeente Dordrecht aan geld.  

De heer Gravendeel: Ik heb in het begin aangegeven dat we een ton over hebben en die 
willen we daarin investeren. Of dat genoeg is, ik heb geen idee. Maar volgens mij kom je 
al een heel eind als je op de simpele manier een aantal tribunes gaat opbouwen. Daar 
zit ik aan te denken. Hoe groot wordt het? Ja, ik denk als je een plek hebt waar vijftig 
mensen kunnen zitten of maximaal honderd dan heb je, tenminste dat zijn voorbeelden 
die ik in Breda gezien heb en die spraken mij wel aan. In Breda zijn er eigenlijk twee, er 
is er eentje ontwikkeling die staat in het Mastbos, door Staatsbosbeheer. Dat ziet er 
hartstikke leuk uit maar er is geen toezicht en het verpauperd. Er is een andere, een 
eindje verder, dat is op een landgoed, daar is wel toezicht en dat ziet er anders uit. Het 
ziet er wat eenvoudiger uit en dat is goed onderhouden en daar zie je geen rommel en 
troep.  

Mevrouw Lammens: Is dat iets van vijftig bij vijftig of moet het groter of?  

De heer Gravendeel: Vijftig bij vijftig? Ik heb geen idee.  

Mevrouw Lammens: Geen idee? Oké.  

De heer Gravendeel: Nee, ik heb een aantal foto’s genomen van openluchttheatertjes en 
ik heb stoelen zitten tellen en dan kom ik op, ja honderd man max.  

De voorzitter: Dank. Volgens mij is de oproep.  
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De heer Gravendeel: Denk even zoiets als deze ronde tafel. Om een beeld te geven.  

De voorzitter: Volgens mij is de oproep, laten we niet inkleuren, maar nog steeds 
beeldvormend bekijken. We hebben heleboel nog meerdere ideeën. Ik weet niet of dat 
iedereen, nee ik zie nog geen vraag van mevrouw Koene.  

Mevrouw Koene: Ja, één vraag. Dank, voorzitter. Vraag aan de heer Mol. Die geeft aan 
dat als je een rendabele onderneming ervan zou willen maken dat het ’s avonds open 
moet zijn, zeg maar. Nou zit hij me aan te kijken zo van heb ik dat gezegd? Ja, dat heeft 
u gezegd. Wat, hoe verhoudt zich dat tot tijden? Laat ik dat dan maar even zo tactisch 
vragen.  

De heer Mol: Verhoudt zich dat op tijden? Nee tuurlijk niet, er zitten ook, er zijn ook 
horecazaken die alleen dag horeca doen en die ook gewoon rendabel zijn. Als we kijken 
naar goed, wat ik gelezen heb en wat ik gehoord heb, vijfhonderd vierkante meter 
overdag, met kopjes koffie, taartje, een lunch. Ja, ik denk dat het heel moeilijk wordt 
om die vierkante meters met alleen overdag rendabel te gaan maken en dat je dus ook 
ja moet denken gewoon aan een vroeg diner. Om inderdaad, nee goed tien uur ’s 
avonds dicht, bijvoorbeeld. Dan denk ik dat daar een hele mooie onderneming te maken 
is.  

De voorzitter: Dank u wel, de heer Mol. Hebben wij zo voldoende beeld kunnen vormen? 
Dan wil ik u alle drie, alle vier sorry, heel hartelijk bedanken. Dan gaan we door naar het 
blok van de belangenorganisaties. Ik zie de heer Nederpelt volgens mij, van fietsersbond 
Drechtsteden, al op staan. U heeft een presentatie als het goed is. Misschien is het 
handig om dan de heer Pels van Dordts hondenplatform en de heer Ruiters van de 
Dordtse kajak- en kanovereniging Dajaks ook alvast aan tafel uit te nodigen. Goed. 
Excuses, mevrouw Pels. Peels, kijk, nog. Dank u. De heer Nederpelt, gaat uw gang.  

De heer Nederpelt: Goedenavond allemaal, zoals jullie kunnen zien, is de presentatie vrij 
snel gemaakt want de ondertitel staat er nog niet bij. Ik ben William Nederpelt van de 
fietsersbond Drechtsteden en het is goed om te weten dat de fietsersbond heeft 
meegewerkt aan de visie rond de Biesbosch in de brede zin van het woord. Dat is vorig 
jaar geweest en is er een visie vastgesteld. Effect daarvan is geweest dat de 
fietsersbond zelf ook heeft nagedacht over hoe kunnen we nou die fietsen een plaats 
geven in de Biesbosch? Dan heb ik het niet over de Nieuwe Dordtse Biesbosch maar 
over de hele Biesbosch in Noord-Brabant en Zuid-Holland bij elkaar. Nou, daarvan 
afgeleid hebben we ook gekeken van goh wat gaat die Nieuwe Dordtse Biesbosch, of dat 
stukje wat nieuw wordt, wat kan die daarin betekenen? Nou, daar zijn een paar dingen 
uitgekomen waarvan we dachten goh dat is handig om even mee te geven aan de raad. 
Dat is eigenlijk hoe er te komen, dus hoe kom je veilig bij die Nieuwe Dordtse, of dat 
element van de Nieuwe Dordtse Biesbosch want dat is nog een punt van zorg. Hoe ga je 
verder? Wat kan je met verdergaan doen? Ik heb even een fotootje gemaakt. Dit is de 
provinciale weg wat de toegang zou worden naar de parkeerplaats. Dat is een kruising 
van een weg van tachtig kilometer, van zestig kilometer, van dertig kilometer. De 
Zuidendijk, de meeste mensen zullen hem kennen, zo niet dat is wel de toegang tot de 
Stadspolders, richting de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Als we willen dat mensen daar 
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gemakkelijk op de fiets naartoe kunnen gaan dan zal die kruising aangepakt moeten 
worden want persoonlijk, ja de fietsbond vindt dit gewoon een verschrikkelijk onveilige 
kruising waar je op een stukje racebaan over moet gaan steken. Dat laat je kinderen 
niet alleen doen, laat ik het even simpel zeggen. Dus dat is iets wat voor ons een 
zorgpunt is, wat niet in het plan zit maar wat wel ervoor zorgt hoe het bereikt gaat 
worden, hoe het gebied bereikt gaat worden. Dus dat is een punt van zorg wat we 
wilden delen. Volgende kruising die ik ook even wilde noemen, was het fiets-voetpad bij 
de Zeedijk. Dat is een fiets-voetpad aan twee kanten eigenlijk. De Zeedijk dat is een 
gebied waar je zestig kilometer maximaal mag rijden, waar ook regelmatig echt hard 
wordt gereden. Ook daar is een kruising waarvan we zeggen van goh moet je daar iets 
mee doen op het moment dat je wilt dat dat gebied makkelijk veilig doorkruist kan 
worden? Want nu, is misschien statistiek, maar nu is het gewoon niet een kruising waar 
je makkelijk oversteekt voor kinderen. Dus dat even als punten. Wat ik ook wil 
benoemen, is van vaak wordt er gesproken over fietspad, dat is een beetje wat wij met 
zijn allen gewend zijn maar eigenlijk moet je dat ook lezen als fiets-voetpad. Dan kom ik 
op het volgende punt uit. Dit fiets-voetpad is veel te smal. Dit is het fietspad zoals wij 
het nog met zijn allen noemen hierzo, naar de kop van het land. Dat is nu twee meter 
eigenlijk maar dat is een fiets-voetpad twee richtingen aan de rechterkant. Als je kijkt 
naar het aantal verplaatsingen wat er nu is, dan is dat gewoon veel te smal. Daar lopen 
ook mensen met de hond, weet ik veel, van alles en nog wat. Daar moeten we iets mee 
doen. Dit is wel de verbinding van de kop van het land met het nieuwe stukje Biesbosch 
wat ontwikkeld wordt. Dan kom ik er ook bij dat een ander element is dat wij willen met 
zijn allen dat er meer gefietst wordt en meer gewandeld wordt dus we willen ook 
allemaal bereiken dat mensen hun auto op de parkeerplek bij dat nieuwe gebied gaat 
plaatsen en vervolgens verder gaat fietsen. En niet dat ze op de pond gaan met hun 
auto en met wat fietsen achter op het rek en dan in de Biesbosch pas hun fiets eraf 
halen. Tot nu toe is dat heel moeilijk, laat ik het zo zeggen, als je nu naar de kop van 
het land gaat, kun je bijna nergens je auto kwijt om verder te gaan met de fiets. Dit 
parkeerterrein is een ideaal, een ideale groene hub zou ik bijna willen zeggen, waarin je 
dus kunt stimuleren dat mensen gewoon daar stoppen en van daar verder gaan de 
Biesbosch in. Dan met de fiets is het stuk waar we het nu over hebben, is relatief klein. 
Dus het is een mooi punt om verder mee te gaan, zowel naar de zuidkant van Dordrecht 
als eventueel naar de Merwelanden. Dit is waar ik het over wilde hebben dus ik hoop dat 
ik binnen de drie minuten ben gebleven.  

De voorzitter: Vier minuten, dank u. De heer Ruiters, mag ik u het woord geven? 

De heer Ruiters: Goedenavond, ik ben Jeroen Ruiters, secretaris binnen Dajaks, de 
kanovereniging. Ik heb begrepen van de voorzitter dat we al eerder rond de tafel 
hebben gezet over kanoën in de Nieuwe Biesbosch. Wij zien het als een mooie 
gelegenheid om meer onder de mensen gezien te worden met kajaks en met peddels 
maar ook omdat het minde groots is, is het voor nieuwelingen misschien wel een fijnere 
plek om te beginnen met peddelen. Over het algemeen zijn kanoërs en kajakkers 
mensen die van de natuur houden en die hun zooi niet achterhalen, achterlaten. Dus ja 
wij zouden daar graag gebruik van maken. Aan de andere kant van de provinciale weg 
heb je de kanosteiger bij de brandweersteiger is dat. Daar staat alleen voor kanoërs 
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maar je kunt je nergens je auto kwijt want er staat een groot bord verboden te 
parkeren. Het zou voor kanoërs fijn zijn dat je ergens te water kan maar het niet groter 
is met allemaal motorboten en dat je toch daar met de auto terecht zou kunnen. Met 
een kano vanuit het centrum lopen zou bij wijze van spreken te ver zijn. Dank u wel.  

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Peels.  

Mevrouw Peels: Ja, goedenavond. Mijn naam is mevrouw Peels, ik ben hier namens het 
Dordts hondenplatform. Oh ja. Er is tijdens het vorige overleg over dierenwelzijn vast 
komen te staan dat we inmiddels negenduizend honden in Dordrecht hebben rondlopen. 
Dat aantal zal toenemen naar mate het aantal woningen die gebouwd worden, 
toenemen. Het is een behoorlijk aantal honden. Het losloopgebied wordt steeds verder 
ingeperkt dus wij verzoeken dat er nagedacht wordt of dat er een deel van dit gebied 
losloopgebied voor de honden zou kunnen worden. Of, dat heeft Dordrecht nog helemaal 
niet, een echte hondenspeeltuin met natuurlijke elementen, rioolbuizen, boomstammen, 
ecologisch verantwoord. Dat hoeft niet heel erg groot te zijn. Er is een hele grote 
behoefte aan. Het hoeft echt geen vierduizend vierkante hectare te zijn of wat dan ook 
maar ik denk als we één procent van dat gebied voor de honden zouden kunnen 
reserveren dat we een heleboel Dordtenaren en een heleboel Dordtse honden daar een 
heel erg groot plezier mee doen. Verder willen als Dordts hondenplatform heel graag 
actief betrokken blijven bij de plannen, dat was, er is over deze plannen gesproken 
daarvoor ook over de Hania’s polder. Daar hebben we echter geen respons over gehad 
dus dat is ons verzoek ook dat we actief betrokken blijven bij nieuwe ontwikkelingen en 
nieuwe gebieden die ontwikkeld gaan worden of dat er ook aan alle Dordtse honden 
gedacht wil worden. Dat is het eigenlijk.  

De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Peels. Zijn er vragen? De heer Struijk. 

De heer Struijk: Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan de heer Nederpelt. Ik 
schrok een beetje toen u dat parkeerterrein wilde bestempelen als een soort hub voor 
mensen die dan hun auto parkeren, fietsen van de drager halen, wat overigens geweldig 
iets is waardoor ik ook, dan naar de kop van het land gaan en overvaren. Maar waar 
moeten dan de mensen parkeren die van het recreatieterrein gebruik willen maken? 
Want vijftig plekken die zijn zo vol.  

De heer Nederpelt: Misschien slaat u de spijker op zijn kop. Ik bedoel van we missen in 
Dordrecht dus plekken waar mensen over kunnen stappen van de fiets, of van de auto 
op de fiets. Dit is het eerste wat ik dan zie, de kop van het land is niets, op het moment 
dat je in de Brabantse Biesbosch komt, moet je ook eerst tot het museumeiland voordat 
er parkeerplaatsen zijn. Eigenlijk willen we bereiken dat mensen zo snel mogelijk die 
fiets pakken en zo lang mogelijk niet die auto gebruiken. Dus u heeft helemaal gelijk. 
Maar ik heb de oplossing maar wel het probleem wat ik even wil benoemen.  

De heer Struijk: Zijn we het redelijk met elkaar eens, denk ik, want inderdaad die 
plekken zijn er niet. Een stuk of zes geloof ik bij kop van het land. Die zijn altijd al vol. 
Maar ik zou deze parkeerplaats er niet voor willen bestemmen, eerlijk gezegd.  
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De voorzitter: Dank. De heer Van der Meer.  

De heer Van der Meer: Ja, ik heb een vraag aan de heer Ruiters. Ik heb niet helemaal 
begrepen waar u nu eigenlijk wil kanoën in het gebied. Want zoveel water is daar toch 
niet voorzien? 

De heer Ruiters: Ik heb begrepen van de voorzitter dat ze al eens eerder over een 
kanorondje in de Nieuwe Biesbosch hebben gefilosofeerd, zeg maar. Ik weet niet precies 
hoe ze dat eruit vinden zien, zeg maar. Het moet nog worden ingericht. Het is nu een 
weiland, ik kan me voorstellen dat er hier en daar slootjes komen waar je wel kunt 
peddelen. Wij zien daar nu al water waar ze leuk langs fietsen en dan denk je misschien 
kun je er ook leuk peddelen. We hebben maar heel weinig water nodig met een kajak. 
Die gaan niet diep, dat valt aanzienlijk mee.  

De heer Van der Meer: Het ging mij ook niet over de diepte maar over de lengte van het 
stuk waar u kunt kanoën.  

De heer Ruiters: Ja, nee, voor de afstand zal het inderdaad niet zo’n heel groot stuk zijn 
misschien maar als je een rondje kan maken, kun je het aan een ander rondje koppelen.  

De voorzitter: Dank voor uw toelichting. Mevrouw Van Herwijnen.  

Mevrouw Van Herwijnen: Ik had nog een vraag aan mevrouw Peels over die 
hondenspeeltuin, zoals u dat benoemde. Zit u dan te denken aan een gebied wat met 
een hekwerk is afgescheiden van de rest van het gebied of is dat een open gebied met 
de rest van de?  

Mevrouw Peels: Dat hangt er een beetje vanaf van de ontwikkeling van het gebied. Als 
daarnaast bijvoorbeeld, noem even iets, een restaurant komt met een kinderspeeltuin 
dan zal je daar wel een afscheiding tussen moeten hebben. Maar dat hangt dus af van 
de ontwikkeling van het gebied. Maar hondenspeeltuinen zoals bijvoorbeeld Bello in 
Rotterdam of een hele grote in Vlaardingen dat kun je openstellen voor publiek maar je 
zou als gemeente daar ook een beheerder neer kunnen zetten en dat bijvoorbeeld als 
betaalde hondenspeelplaats neer kunnen zetten. Dus er zijn heel veel verschillende 
mogelijkheden om iets te bieden aan alle hondenbezitters en honden.  

De voorzitter: Dank. Ik kijk nog even rond. Ik zie geen verdere vragen meer. Heel erg 
hartelijk bedankt voor uw inspreken. Oh, sorry.  

Mevrouw Verbeek: Stom misschien maar ik had een vraag, u refereerde naar 
hondenspeeltuinen die er al zijn. Wilt u dat nog een keer herhalen? Dat we dat eens, ik 
heb geen idee.  

Mevrouw Peels: Die zitten in Rotterdam, hondenspeeltuin Bello. Bello, dat is een heel 
bekende in Rotterdam, die heeft bijvoorbeeld ook Beagledagen. Dan lopen daar 
tweehonderd Beagles rond en spelen. Dat is een betaalde speeltuin. Er zijn ook een 
heleboel openbare gratis natuurlijke speeltuinen zoals zevenduizend vierkante meter 
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vlak onder Rotterdam. Dat zijn twee oude voetbalvelden die niet meer gebruikt worden 
en dat is, ja dat is waanzinnig leuk. Daar staat een wip en inderdaad een zandkuil en 
rioolbuizen. Dat is weer gratis en openbaar en omheind. Ja, ja, ja.  

De voorzitter: Dank. Allerlaatste blik? Nee. Nou, dan wederom heel vriendelijk bedankt. 
Dan gaan we door naar de omwonenden. De heer Tazelaar en de heer Roggekamp 
hebben samen een presentatie voorbereid. Ik kijk heel even naar, er waren 
verschillende bewoners die twijfelden of dat ze inspraken en wie er nog in wil spreken, 
zou het misschien voor willen stellen om hier naar voren te komen. Dank u wel. Ja, ik 
zie dat de heer Tazelaar. Zullen we eerst met de presentatie beginnen? Dat is misschien 
denk ik het prettigste want ik zag dat ‘…’ het ook al het klaar heeft gezet.  

De heer Roggekamp: Dat kan, dat is prima hoor. Samen met Wim, ik ben Rinie 
Roggekamp, Wim Tazelaar. Samen zijn we al enkele jaren bezig met samen met de 
gemeente te kijken wat we kunnen doen bij ons in de achtertuin zullen we bijna zeggen. 
Ik heb u, ik wil u een klein beetje meenemen in waar we ongeveer staan. Ons 
uitgangspunt is altijd samen maken we er iets moois van. We kunnen tegen zijn maar 
eigenlijk zijn we altijd voor. Voor een goede recreatie voor Dordrecht en natuurlijk ook 
voor een goede aansluiting bij de Bovenhoek want er wonen gewoon een aantal mensen, 
veertig mensen, om het terrein heen. Even terug naar de huidige status, we willen het 
samen doen. De zwemvijver is al een keer afgewezen, uit mijn hoofd 2015. Vorige week 
dinsdag is gezegd het is theoretisch mogelijk. Misschien is het theoretisch mogelijk maar 
u moet voorstellen dat er, nou ja twee/drie keer per jaar wordt daar mest in de grond 
gegooid om het terrein te laten, voor het gras laten, ik ben geen boer ik weet het niet. 
Maar dat betekent wel dat je daar de aankomende tien jaar als je daar iets met water 
zou doen, last hebt van blauwalg. Er is al geconstateerd toentertijd dat de doorstroming 
heel belangrijk is. Doorstroming is er nauwelijks daar dus dan moet je een doorsteek 
maken door de Zeedijk om dat wel goed te krijgen. Krijg je dus in de hele 
waterhuishouding van Dordrecht zoals het nu gaat met de hevel en terug naar het 
gemaal wat bij kop van het land staat, gaat overhoop. Het heeft behoorlijk wat impact. 
Er ligt ook nog een oud kavel pad wat opgehoogd is met vervuild afval. Dat zou je ook 
moeten opgraven. Wat ik ermee wil zegen is, toentertijd is het afgeblazen. Volgens mij 
zijn die omstandigheden nog niet veranderd. Dijk intensiefgebruik, dat heeft de 
fietsersbond gezegd. Daar ben ik het eigenlijk helemaal mee eens. Het moet aansluiten 
bij de mensen in Dordrecht, dat is zeker ons uitgangspunt. Laat ik u meer van zien want 
we hebben namelijk drie hele mooie gebieden in Dordrecht. Kan ik dat? Ja, kijk. We 
hebben de Merwelanden. Intensieve dagrecreatie. Dat is zwemmen, evenementen, 
horeca, zonnen, gettoblasters, veel horeca, noem het maar op. Prima. Dat is daar, er 
wonen ook weinig mensen by the way. We hebben, ik ga niemand in de ogen schijnen 
dus ik ga hier, de Elzen. Bosrijk gebied, water, water wat overigens inmiddels schoon is, 
dat is wat dat betreft goed zwemwater, misschien moeten we dat nog een keertje 
heroverwegen om daar wat meer te doen, daar zit ook een kleine horeca maar voor de 
rest fietsen, wandelen in een bosrijk gebied. We hebben de Nieuwe Dordtse Biesbosch, 
we hadden het vorige keer heeft Lianne het ook uitgelegd, de drie punten van entering 
van recreatie en dan is dit punt waar we hier het over hebben het transfergebied naar 
de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Dat betekent dus dat in onze visie ook dit deel van 
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recreatie aan moet sluiten bij de Nieuwe Dordtse Biesbosch aan type recreatie. Nou, ik 
weet niet of u hier wel eens bent geweest, ik kan het aanraden. Een schitterend mooi 
gebied waar je doorheen kunt lopen met waterpartijen en fietsen maar het is vooral 
rust, genieten van de vogels, genieten van de reetjes, er staan tegenwoordig runderen 
dus dat is eigenlijk waar we op aan willen sluiten. Ik wil even aangeven, we zijn al 
geruime tijd mee bezig, dit is al nou heeft Wim gemaakt een lange tijd geleden. We zijn 
er als bewoners mee bezig, als bewoners, dit komen we helaas wel eens tegen maar we 
hebben Tony bij ons op de hoek wonen en die heeft met enige regelmaat zijn achterbak 
vol met spullen want wij vinden het ook belangrijk dat dit gewoon mooi is en dat we 
constructief meewerken aan een goede plek. Hoe ziet dat er ongeveer, ik ga een beetje 
snel maar dat heeft te maken met dat iemand mij vijf minuten heeft gegeven. Ik mocht 
er acht pakken toch? Nee, oh niet. Hier is de Zuidendijk, de dertig kilometer zone zoals 
net al werd gezegd. Hier zit de parkeerplaats. We hebben even wat ingetekend maar het 
is beeldvormend hè, het is de beeldvormende sessie dus daar mogen we wel wat van 
zeggen nu. Een stukje natuur, hier staat het theatertje ingetekend en ook een klein 
stukje horeca, waterpartijen en uiteraard hier een pad en hoe die gaat lopen dat moeten 
we maar kijken maar het bruine is dan het pad. Wat hier aansluit op de Zeedijk met een 
oversteek en dan kom je in de Nieuwe Dordtse Biesbosch terecht. Dat betekent dus wat 
hier staat eigenlijk ook hier zou moeten zijn. Hier in het gebied hebben we ook nog een 
stukje wat we kunnen ontwikkelen. Hier in het midden, vooral Wim heeft daar hele 
mooie, gave ideeën over. Over stroken veel biodiversiteit, sellingpunten producten uit 
Dordrecht enzovoort. Wim heeft zelf hier een locatie, een schuur, dat is een A1.  

De heer Tazelaar: R1 locatie.  

De heer Roggekamp: Oh, R1 locatie. Recreatie nummer één. Daar zitten we aan te 
denken om een stukje educatie te doen. We hebben ook contact met scholen in de buurt 
om dat verder uit te gaan ontwikkelen. Wat hier belangrijk is, is wat we hebben 
afgesproken met de wethouder. Maar goed, niet met Tanja maar wel met Marco. Is dat 
wat hier belangrijk is, laten we dit eerst ontwikkelen en laten we afhankelijk van hoe dit 
eruit komt te zien, kijken wat er past aan horeca en wat er past bij de Nieuwe Dordtse 
Biesbosch en wat er voor de rest ja nog beschikbaar is dan voor horeca. Nou, hier staan 
die afspraken even op een rijtje. Naast u, ik zal het misschien naar Mark sturen zodat hij 
het door kan sturen naar iedereen? Is dat, oh je hebt het al. Ja. Dat gaat naar iedereen 
toe. Even kijken hoor, we hebben het ook gehad qua water over meer een kreekachtige 
structuur dan echt een grote waterpartij. Heeft alles te maken met de kwaliteit van het 
water en de doorstroming. De kreek, ik weet ook wel eens keer bij de Oosthaven bent 
geweest, de Zuidhaven, als je daar het gebied in loopt en je hebt daar paadjes met 
kleine stukjes water, mini strandjes, mijn kinderen zijn daar groot geworden, zullen we 
maar zeggen. Prachtig om daar te zijn. Wat ik even wil zeggen, we zijn al een tijdje 
onderweg. Ik ga niet in detail maar we zijn al een tijdje onderweg, op reis samen met de 
gemeente en ik zou heel graag die reis doorzetten en uiteraard, ik heb een aantal 
mensen gehoord die willen meedenken dat vind ik prima, stap op de trein laten we dat 
zeggen. Vorige week dinsdag zaten wij hier op de bank en toen konden wij helaas, 
moesten we op onze handen gaan blijven zitten om antwoorden te geven. Ik ga er heel 
snel doorheen. Er werd gevraagd, PvdD volgens mij, gaan er bomen om? Nee, er komen 
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bomen bij als we dat pad gaan aanleggen want we willen een natuurlijke Biesbosch 
beleving hebben dus wilgen erbij. Zwemplas, nou die hebben we al gezegd. Dat is niet 
de bewoners die het hebben afgezegd maar het is de raad die dat toentertijd heeft 
gezegd het kan gewoon niet. Waarom de buurt betrekken? Weet je, als je ons erbij 
betrekt dan zullen we ook zorgen dat het ook gaat vliegen. Dat is wat we willen. We 
willen als we betrokken zijn dan gaan wij er ook voor. Dat is denk ik, hebben we een 
win-win situatie. Dat is waar wij naartoe willen. Waar de discussie wel steeds over 
terugkomt, is horeca. Daar heb ik een aantal vragen van opgenomen. Is nodig om 
mensen te trekken. Nou, als we nu kijken dan zijn er al heel veel mensen die, het is een 
overstappunt inderdaad waar mensen ook gaan fietsen vanaf dat punt maar ook gaan 
hardlopen enzovoort. Het is zoals heel vaak gebruikt, ondanks dat er nu nog steeds nog 
geen pad is naar de Zeedijk. Ik denk dat het een plek is die sowieso al veel gebruikt 
wordt. Het is tijd, hè? Ik zei dat ik acht minuten ging gebruiken.  

De voorzitter: U heeft er al meer gehad.  

De heer Roggekamp: Behoefte, dan ga ik wel, ik wil wel even naar deze want deze vind 
ik echt heel belangrijk. Excuus, ik pak deze tijd even. We hebben gekeken naar de 
horeca in de omgeving. Als u kijkt naar hoeveel vierkante meters de horeca er omheen 
heeft en welke openingstijden er zijn en het zijn allemaal horeca die goed floreren, dan 
kijk ik alleen al naar dit type horeca die groot zijn. Restaurant Merwelanden, Biesbosch 
centrum die dit soort afmetingen hebben. Maar die staan ook in een heel andere plek. 
Dus ik vind eigenlijk als we dit bekijken in verhouding tot dit waar je zegt van dit kan je, 
deze kan je vergelijken met wat passend zou zijn in een Nieuwe Dordtse Biesbosch waar 
we het nu hebben, dan denk ik dat we dit echt moeten overwegen. Ik wil er eigenlijk 
voor pleiten, laten we nou het gebied eerst ontwikkelen. Laten we gewoon schoppen in 
de grond gaan zetten, het verder ontwikkelen en laten we dan als er aan het eind blijkt 
dat er een multifunctionele ruimte moet komen, top sta ik erachter. Maar laten we eerst 
kijken wat past. Ik denk, als ik hier kijk op basis van deze cijfers, dat een kleinschalige 
horeca ook past. Ik houd op.  

De voorzitter: Dank u wel.  

De heer Roggekamp: Dank u wel voor de extra ruimte.  

De voorzitter: Graag gedaan. Mevrouw, sorry maar ik weet uw naam niet. Groeneveld. 
Dank u wel dat u hier bent. Ik weet niet of dat u ook wat wilt zeggen.  

Mevrouw Groeneveld: Onze agrarische gronden grenzen aan het dagrecreatiegebied. 
Daar is een nieuwe ontsluitingsweg voor aangelegd doordat de oude is komen te 
vervallen. We willen hierbij duidelijk aangeven dat de ontsluitingsweg ten alle tijden 
voor ons vrij toegankelijk moet zijn en geen belemmering van een slagboom of een hek 
wat op slot moet. Het geplande wandelpad rechts van de ontsluitingsweg wordt 
aangelegd en het geplande wandelpad langs de ontsluitingsweg moet aan de rechterkant 
worden aangelegd. Niet over de ontsluitingsweg. Aan de Zeedijk hebben we nog enkele 
percelen weiland. De ontsluiting daarvan loopt onder langs de dijk en kruist het 
geplande wandelpad dat de Zeedijk oversteekt om aan te sluiten op het wandelpad in de 
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Noorderdiep zone. Daar moet wel rekening mee gehouden worden dat wij daar nog heen 
kunnen blijven gaan. Het dagrecreatiegebied zou een doortreklocatie worden dus geen 
strandje of grote horeca maar laat het gebied zoals het nu is en leg er een wandel- of 
fietspad doorheen. Maak er geen tweede Merwelanden van want dat past niet in het 
gebied. Dank u wel.  

De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Groeneveld. De heer In ’t Veld.  

De heer In ’t Veld: Ja, klopt. Goedenavond, ik ben Arjen In ’t Veld en ik ben landbouwer 
en pachter in het gebied en ik kom inspreken namens alle zes pachters. In 2017, even 
terug in de tijd, werd duidelijk dat er nog geen geld was om het gebied te ontwikkelen. 
Toen hebben wij de gemeente benaderd met de vraag: kunnen wij als veehouders van 
het eiland van Dordrecht het niet pachten en inzaaien met gras? Dat is gelukt. Vanaf 
2018 hebben we de gronden gepacht dus het is nu voor het vijfde jaar. Voor sommigen 
is het een lelijk grasland, wij zijn er heel blij mee. Het zijn al de bedrijven in Dordrecht 
die nog bedrijfsmatig vee houden. Het zijn er niet veel meer, er zijn er precies nog zes. 
Als je dat splitst, twee met melkvee, twee met zoogkoeien en nog twee met schapen en 
één van die bedrijven met melkvee heeft ook nog schapen. In de zomer gebruiken we 
de grond om huurvoer te winnen en vanaf september tot februari lopen op alle gronden 
schapen. Dit komt heel goed uit want in de winter mogen de schapen niet op de dijk 
lopen en dan kunnen ze mooi in dit gebied lopen. Voor ons is het natuurlijk heel 
aantrekkelijk wat extra grond. Door de aanleg van de Nieuwe Dordtse Biesbosch zijn we 
heel veel grasland kwijtgeraakt in het verleden en dan is het lekker dat je toch nog iets 
extensiever kunt boeren door wat extra grond te kunnen gebruiken. Mijn pleidooi is dan 
ook: laat het gebied zoals het is. Of, als het toch niet zo kan, laat er in ieder geval zo 
veel mogelijk grasland over zodat wij dat kunnen pachten. Er zijn nog maar zes 
bedrijven met vee op het eiland en door de stikstofmaatregelen zullen die het nog veel 
moeilijker gaan krijgen. Als je dan grond kwijtraakt, wordt het nog moeilijker. Verder 
weet ik uit ervaring, ik heb zelf de koeien in het Zuidplaatje lopen, dat weten jullie 
natuurlijk allemaal te vinden als commissieleden. Daar lopen koeien met kalveren en wij 
lopen er natuurlijk heel vaak om de koeien te bekijken en de mensen zijn er gewoon 
heel blij mee. Die vinden het prachtig om in zo’n gebied die koeien te zien lopen. 
Daarom vraag ik me af: moet je nog meer recreatie aanleggen? Straks heb je heel veel 
wandelpaden, heel veel recreatie maar je ziet op het hele eiland zie je eigenlijk geen 
rund of geen schaap meer. Dat vraag ik me af. Willen we dat? Mocht er een gedeelte wel 
doorgaan, daar heb ik een beetje hetzelfde probleem als mijn buurvrouw, kijk dan 
moeten wij wel bij die pachtpercelen, want in het midden wilden ze het grasland 
houden, moeten we er wel kunnen komen. Er zullen wel brede en veilige toegangswegen 
moeten liggen. Dat is denk ik niet makkelijk om dat aan te leggen met fietspaden en 
met spelende kinderen in de buurt. Verder, omdat er zes maanden schapen in het 
middelste gebied blijven lopen als dat grasland blijft, is het niet wijs om daar 
wandelpaden doorheen te maken want ja met honden uitlaten is dat een probleem. Nu 
staat er een hek omheen. Je kunt er eigenlijk niet in het gebied. Het is gewoon 
verboden. Kijk, dat is voor de schapenhouders natuurlijk heel aantrekkelijk. Ook naast 
zo’n gebied is het ook niet, kijk dat is natuurlijk een beetje tegenstrijdig wat ik net 
gezegd heb, geen uitlaatgebied. Ik woon zelf in de Hania’s polder. In het begin toen net 
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de Dordtse Biesbosch aangelegd werd, mocht alles daar maar dan hadden wij wel de 
honden tussen de paarden en de koeien lopen. Die zijn zo een slootje overheen 
gesprongen. Nou, dit is mijn inbreng. Ik denk dat iedereen nog maar eens goed na moet 
denken over wat we nou echt met dit gebied willen. Dank u.  

De voorzitter: Dank u wel, de heer In ’t Veld. De heer Van den Brink, u wilde ook graag 
inspreken?  

De heer Van den Brink: Ja, de vorige sprekers, mevrouw, hebben mij wel een beetje het 
gras voor de voeten weggemaaid met weilanden en dat soort zaken meer. Maar ik, 
begint voor mij af en toe een beetje een hoofdpijndossier te worden. Mag ik vragen: 
voor wie is dit een nieuw dossier hieraan tafel? Is iedereen op de hoogte van alle 
correspondentie die er in het verleden gevoerd is en dat soort zaken meer? Hebt u alle 
stukken die in het verleden van belang zijn, doorgelezen? Stukken die gestuurd zijn. 
Voor degene voor wie het een nieuw dossier is, hebt u dat allemaal gehad? Nou, ik wil 
even met u teruggaan naar het begin. In het begin was dat gebied eigenlijk bedoeld ook 
als een natuurgebied. Het zou een natuurgebied worden net als de Nieuwe Dordtse 
Biesbosch ten zuiden van de Zeedijk. Maar wat was het geval? Op een gegeven moment 
waren de centen op en toen heeft men besloten om er maar mee te stoppen. Het bleef 
een beetje reddeloos, radeloos achter en mijn buurman heeft het net al geschetst en 
gezegd van wat er toen gebeurd is. Er waren allerlei wilde plannen. Er zou een plasvijver 
moeten komen, er zouden horecagelegenheden moeten komen, kanobanen die dan door 
duikers heen moesten en dat soort zaken meer. Afijn, de meest vreemde dingen werden 
allemaal voorgesteld maar de gemeenteraad Dordrecht kon zich toen ook niet vinden en 
zeiden en hebben dat ook allemaal weggestemd en hebben gezegd van dat het eigenlijk 
te kostbare en gebied oneigen plannen waren. Dan moeten ze natuurlijk heel erg 
vooruitkijken dat er gebied oneigen plannen ontstaan. Nou ben ik het helemaal eens met 
de heer Roggekamp, die probeert voorzichtig ergens een opening te vinden. We moeten 
ook wel misschien wel wat met dat gebied, of niet. Dat zou je natuurlijk ook af kunnen 
vragen want u noemt het, het zijn allemaal weilanden maar omdat het zo afgesloten is, 
floreert de natuur daar op het ogenblik het beste van het hele eiland van Dordrecht. Je 
ziet daar jonge hazen ongestoord opgroeien, je ziet er konijnen, je ziet er fazanten, 
patrijzen, allerlei vogels die aan de rietkanten prima kunnen broeden. Dus de tragiek 
van het geheel is, zelfs de IJsvogel, de tragiek van het geheel is dat nu het gebied 
afgesloten is daar een prachtige natuur is ontstaan. Daar moeten we eigenlijk heel 
zuinig op zijn. Wordt ook verstoord door horeca, ja. Dat kun je natuurlijk afvragen maar 
als je allerlei hele moeilijke dingen daar gaat doen dan zul je toch weer nieuwe 
ontwikkelingskosten moeten maken. In de tijd was Kitty Wesgeest daar mee bezig en 
had allerlei nieuwe plannen. Dat waren plannen die geraamd werden op 1,2 miljoen. 
Was eigenlijk een kapitaalvernietiging van de huidige aanleg want er zijn sloten 
verbreed van twee meter naar acht meter, denk ik hè. Er zijn prachtige duikers 
aangelegd waaronder een ecologische verbindingszone voor de vogels is. Je moet 
rekening houden dat als je daar andere zaken gaat doen dat je heel hoge 
onderhoudskosten gaat krijgen. Ik kan uit ervaring spreken, ik heb ook een convenant 
gesloten met de gemeente, ik ben zelf ook grondeigenaar aan de westzijde van het 
fietspad wat een sloot begrenst van twee naar acht meter en ik heb de gemeente daar 
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ook voor gewaarschuwd en gezegd: die kun je nooit onderhouden. Dat kunnen ze ook 
niet. Ik kan nu niet bij mijn drainage komen want ze kunnen gewoon niet met materiaal 
bij de kant komen. Ik kan mijn, hoe heten die dingen, die glasbuizen, de 
draineringsbuizen niet onderhouden dus dat is al een soort waardevermindering van 
mijn land. Ik heb in de tijd meegewerkt om dat fietspad aan te laten leggen, dat fietspad 
doorkliefde mijn land. Ik ben gedeeltelijk agrariër, een hele kleine agrariër maar toch 
agrariër. Ik heb eraan meegewerkt met het oog dat er een natuurgebied zou komen 
waar we nu praten over een dagrecreatie. Dus ik vind het eigenlijk een soort misleiding, 
anders had ik daar nooit mijn land door laten doorklieven door zo’n fietspad. Dan had ik 
een betere waarde voor mijn land kunnen houden. Daarbij komt, ik moet ook die vijf 
minuten in de gaten houden denk ik, dat ik toen wel met de gemeente een convenant 
heb gesloten, een soort erfdienstbaarheid over de huidige landbewerking die nu door 
dat, ik noem het eigenlijk niet dagrecreatieterrein, maar nog braakliggende terrein, laat 
ik het zo maar noemen, ik ben tegen recreatie op dat gebied. Want dat is de enige 
mogelijkheid om met zwaar materieel naar mijn zes hectare land te komen om mest af 
te voeren, mest naartoe te brengen, dieren te transporteren, andere zaken die dan 
nodig zijn voor het land, die moeten allemaal over die landbouwontsluitingsweg. Ik zag 
op de tekening dat er al getoond is aan de landbouwontsluitingsweg dat er een ander 
soort weg is gemaakt. Ik heb ook naar de vorige keer, ja maar goed, ik waarschuw 
ervoor, die erfdienstbaarheid daar staat in ieder geval dat er een verplichting ligt. Er 
mag niks veranderd worden zonder wederzijdse toestemming, zowel van de gemeente 
als van ondergetekende. Als me dat niet zint dan ja, dan zal ik toch in actie moeten 
komen om de waarde van mijn land te moeten garanderen. Dan zal ik alle mogelijke 
stappen nemen om het tegen te gaan maar ik ben best bereid om in gesprek te gaan en 
ook in samenhang met wat de heer Roggenkamp heeft gezegd, het een en ander te 
realiseren. Maar er moet over gesproken worden en wat me een beetje stoort, is dat ik 
meerdere keren het al aangegeven heb ook naar de commissie fysiek, gezegd heb dat er 
dat speelde maar dat ik dan als antwoord krijg van ja als de plannen er zijn dan komen 
we met u praten om tot een oplossing te komen. Ik denk dat we beter vooraf kunnen 
praten om tot een oplossing te komen want dan hebben we al die sores niet. Dat is hem.  

De voorzitter: Dank u wel. Volgens mij zat u op het juiste plekje, naast de wethouder. 
Dus ze zal het goed gehoord hebben. Mevrouw Groeneveld, u wilde nog wat.  

Mevrouw Groeneveld: Daar wil ik even op aansluiten op de heer Van den Brink. Ik heb 
ook al meerdere keren dingen aangegeven en dan wordt er ook gezegd ja dat zien we 
wel als de plannen er zijn maar dan is het te laat. Er wordt bij ons het wandelpad wordt 
ingetekend op grond van ons die de gemeente niet heeft aangekocht. Het recreatie of 
het restaurant staat over het pad heen getekend.  

De voorzitter: Goed signaal, dank u wel. Hebben wij vragen? Ik ga eerst naar mevrouw 
Pichel en dan kom ik bij u.  

Mevrouw Pichel: Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, inspreker. Als ik goed heb 
geluisterd dan hoor ik liever niet, als het er wel moet komen, houd dan rekening met. 
Deze vraag heb ik eigenlijk, de heer In ’t Veld, zeg ik uw naam goed? Kunt u misschien 
bij ons aangeven dat, stel je voor dat het er komt, wat zijn dan de effecten voor u? Als 
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het er dan gaat komen, waar zouden we dan rekening mee moeten houden zodat de 
effecten het minst negatief zijn? Ik hoor dat graag van u met iets meer toelichting 
graag.  

De heer In ’t Veld: Ja, wat zijn de effecten voor ons? Kijk, dat zijn zes veebedrijven die 
eigenlijk geen van allen groot zijn. Die twee melkveebedrijven zijn twee bedrijven met 
vijftig melkkoeien. Kijk, op het moment dat je grond vier hectare, vijf hectare die ze nu 
pachten, kwijtraakt. Ja, dan moeten ze nog minder, of minder koeien gaan melken, 
waarschijnlijk knap minder koeien gaan melken, zeker als die stikstofmaatregelen er nog 
komen. Dus dat is dan heel negatief voor zeker voor die bedrijven en ook voor de 
schapenbedrijven. Kijk, ik heb zelf zo’n goed lopend Zuidplaatje, ik heb verder nog best 
heel veel landbouwgrond, voor mij is dat probleem niet zo groot als voor de anderen. 
Verder is het effect, ja wat we net over, hoe ga je er straks komen? Net als de mest 
uitrijden en met grote machines, we zijn kleine bedrijven maar de machines die zijn 
ongelooflijk groot aan het worden. Ook met mest te rijden, ze willen allemaal een 
kringlooplandbouw, ja dan moet er ook gewoon mest uitgereden worden. Dat moet ook 
straks langs dat gebied heen, langs die recreatie.  

De voorzitter: Dank u wel, de heer In ’t Veld. De heer Van den Brink, u wilde?  

De heer Van den Brink: Ja, dat past natuurlijk ook niet bij horeca. Dus, ik ben zelf 
dierenarts, ik weet veel van voedselhygiëne en dat soort zaken meer maar je krijgt te 
maken met allerlei ziekteverschijnselen die dan toch een druk kunnen leggen op de 
horeca en het geheel wat daar moet komen. Er zal ook met de GGD zal daar uitvoerig 
over gesproken moeten worden hoe je dat wil doen. Bovendien is het hele gebied 
moerassig en ik wil u waarschuwen verder ook voor de malaria die eraan zit te komen. 
De malariamug is er al maar de malaria infectie hoeft maar ingebracht te worden en je 
hebt al problemen.  

De voorzitter: Dank u wel voor uw inzet.  

De heer Van den Brink: Overigens, mag ik nog één ding zeggen? Mijn pleidooi was dus 
enerzijds de natuur, behoud die. Wat mijn buurman ook aangegeven heeft, de 
voedselvoorziening, zeker in deze tijd. We denken aan de problematiek met Oekraïne, 
dat soort zaken meer. Het is toch te gek dat we dan nog goede kostbare landbouwgrond 
gaan verkwanselen voor allerlei andere zaken om het maar naar ieders zin te maken.  

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Koole.  

Mevrouw Pichel: Mag ik nog één verhelderende vraag stellen?  

De voorzitter: Oh, sorry. Ja, tuurlijk.  

Mevrouw Pichel: Nog even in reactie op de heer In ’t Veld. Heeft u het dan echt over 
omzetverlies? Hoe u het net aangaf minder van dit, minder van dat. U heeft het echt 
letterlijk over omzetverlies voor deze?  
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De heer In ’t Veld: Ja, dan praat je echt over omzetverlies. Dat is heel duidelijk. Zeker 
voor die twee melkveebedrijven die gebruiken daar best veel grond. Ja, je mag maar 
zoveel koeien per hectare dus dan gaat er gewoon tien procent opbrengst minder dus de 
omzet is nog groter het verlies.  

De voorzitter: Dank u wel. Mag ik u verzoeken beiden op het knopje te drukken om weer 
uit te doen? Dank u wel. Mevrouw Koole, u had ook een vraag.  

Mevrouw Koole: Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan de heer Roggekamp. Wat 
is de voornaamste reden dat u voorstelt om eerst, ja hallo, u dacht waar kwam dat 
vandaan. Wat is de voornaamste reden dat u voorstelt om eerst de natuur aan te leggen 
en daarna pas te kijken hoe de horeca daarin past?  

De heer Roggekamp: Goede vraag, ik denk, dat hebben we afgesproken met uw 
buurman. In zijn vorige leven zullen we zeggen, als wethouder. De echte reden waarom 
we dat doen, is omdat we het een natuurgebied willen laten zijn wat past in de Nieuwe 
Dordtse Biesbosch. Wat we merkten, was dat in de loop van de tijd, ik heb net die weg 
laten zien dat we bezig zijn, in 2018 hadden we het over driehonderd vierkante meter 
gebouw plus terras. Toen werd het vijfhonderd vierkante meter, toen werd het 
achthonderd vierkante meter. Uiteindelijk staat er nu volgens mij vijfhonderd plus 
vierhonderd in de plannen. Dus het lijkt erop alsof de horeca een eigen leven gaat leiden 
naast de natuur. Het gebied is een recreatieterrein, het is een natuurgebied, 
toegangspunt tot een natuurgebied. Dan moet je eerst de natuur ontwikkelen en dan 
vervolgens kijken welke horeca past daarbij, in plaats van dat je eerst horeca neerzet en 
met alle respect voor het hele mooie plan van de familie Nusteling. Op het moment dat 
je daar duizend vierkante meter horeca neerzet dan kan niet anders, dat hoor je ook wel 
een beetje verhaal, dan kan het niet anders dan dat dat invloed heeft op een groot 
gebied om de gebouwen heen. Dat zie je bij de Stay Okay, dat zie je bij het 
Biesboschcentrum, dat zie je. Waarom floreert restaurant de Merwelanden? Omdat daar 
omheen het gemaakt is op de recreatie of op eigenlijk mensen die een restaurantje 
willen bezoeken. Dus ik ben bang dat als we het andersom doen dat we de plannen in de 
koelkast kunnen zetten en zeggen nou laten we dan eerst maar horeca kijken en die 
moet dan bepalen wat het gebied is en als we dan nog wat over hebben voor de natuur, 
dat zien we wel weer. Volgens mij is het uitgangspunt van alles, vanaf het begin, 
andersom geweest.  

De voorzitter: Voldoet dit aan uw vraag, mevrouw Koole?  

Mevrouw Koole: Dank u wel.  

De voorzitter: Ik zag ook de heer Van der Meer.  

De heer Van der Meer: Ja, ik had ook een vraag aan de heer Roggekamp, Tazelaar. U 
pleit ervoor om de ontwikkeling verder door middel van buurtparticipatie vorm te geven. 
Nou klinkt dat heel mooi maar er zijn hier vandaag ook andere belanghebbenden aan 
bod. We hebben net ook iets gehoord van mensen die het gebied nu voor veeteelt 
enzovoorts gebruiken. U heeft voor stroken landbouw gepleit. Kunt u eens reageren op 
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hoe de belangen van de andere groepen die hier aan het woord geweest zijn in uw 
plannen meegenomen kunnen worden.  

De heer Tazelaar: Natuurlijk, natuurlijk wil ik dat. Ten eerste willen wij niet eerst een 
heel groot plan maken en dan zeggen: dit is het. Ten tweede, vooral Wim, want ik zal 
daar niet met de eer gaan strijken maar Wim heeft heel vaak contact met de dame en 
heren die hier zitten. Ad Gravendeel hebben we regelmatig contact mee. We hebben 
daar dus contact mee. Nusteling hebben we één keer meegesproken. Oh, ze zijn al weg. 
Oh daar. Dus op zich is dat denk ik dat we daar heel goed, nou ja rekening mee kunnen 
houden en gaan doen. We willen eerst die eerste stappen zetten, wat zijn de kaders en 
wat zijn de uitgangspunten? Het is niet zo dat het alleen maar ons feestje moet worden. 
Maar goed, wij zijn wel belanghebbenden daar omdat we natuurlijk erop kijken en 
nogmaals wil ik benadrukken dat het niet zo is dat we zeggen: het moet onze achtertuin 
worden. Maar het gaat uiteindelijk om Dordrecht, heeft u ook gezien, die plannen 
zeggen niet het moet een Bovenhoek feestje worden. Het gaat over het geheel in 
Dordrecht en dat willen we, ja in het oog houden. Maar ik denk ook dat het ook iets is 
wat de wethouder in het oog gaat houden. Dat sparren hebben we ook al wat gedaan, 
ook met Marco, op een hele goede voet.  

De voorzitter: Mag ik daar wat aan toevoegen als voorzitter? Het raadsvoorstel wat hier 
ter beeldvorming ligt, vraagt om krediet voor burgerparticipatie voor de verdere 
planontwikkeling. Dus daar zal alle belangen die vandaag zijn neergelegd in 
meegenomen worden. Dus dat is het raadsvoorstel. Er wordt krediet gevraagd om 
burgerparticipatie en daar dan wensen en eisen op in te richten. Zijn er nog meer 
vragen? Dan wil ik u hartelijk bedanken. Wil ik nog heel even checken bij de heer Visser 
en de heer Van Strien of zij zich voldoende vertegenwoordigd voelen nu? Of dat, ja? 
Oké, heel fijn. Dank u wel. Dan hebben wij nu eigenlijk, zitten wij in onze volgende fase 
en de vraag te beantwoorden: hebben wij voldoende beeldvorming gehad om dit 
raadsvoorstel naar oordeelsvorming te kunnen zetten? De heer Struijk.  

De heer Struijk: Nou voorzitter, ik heb nog even een vraagje naar aanleiding van uw 
opmerking. Het raadsvoorstel dat gaat dan inderdaad om het voorstel om krediet maar 
ik lees ook om een procedure op te starten voor het wijzigen van bestemmingsplan om 
de opgenomen mogelijkheid voor vijfhonderd vierkante meter horeca bla, bla, bla. Dan 
denk ik, is dat dan niet voorbarig?  

De heer …: Als ik daar op, het is ook wat de commissie leefomgeving van de vorige 
coalitie heeft geconstateerd dat dat te voorbarig is.  

De voorzitter: De heer Van der Meer.  

De heer Van der Meer: Nou ja, ik ben het met de gedachtegang van de heer Struijk 
eens. Dat lijkt mij een prima vraag om bij de oordeelsvorming mee te nemen.  

De voorzitter: Dank u wel. Laat ik heel even dan toch maar gewoon even stemmen, 
denk ik. Qua tijd, of gaan we alle partijen langs? Of dat we naar een oordeelsvorming 
doorgaan of dat we nog een beeldvormende sessie om alles op een rijtje te willen 
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hebben. Doen we? Oké. Gaan we door naar, is iedereen het er mee eens dat we naar 
oordeelsvorming gaan? Volgens mij wel dus. Kunnen we hierbij concluderen. Dank u 
wel. Ik krijg van de griffie door dat het september wordt, na het zomerreces, de 
oordeelsvorming. Dan wil ik iedereen heel vriendelijk bedanken. We zijn er altijd erg blij 
mee als er mensen in komen spreken en hun mening geven, dat kunnen we meenemen. 
Dus dank u wel. Dan eindig ik deze vergadering. Ik word gecorrigeerd. Ik word 
gecorrigeerd. Zegt u het eens mevrouw Koene.  

Mevrouw Koene: Ik wou net zeggen, gewoon weer even een proces dingetje. Mogen wij 
er dan ook op vertrouwen dat in de tussentijd niet verder gegaan wordt met dit hele 
verhaal? Want als we pas in september gaan oordelen, zouden we ook zomaar nog 
kunnen oordelen ergens dat we helemaal niks doen. Dus het lijkt me verstandig dat de 
organisatie c.q. de wethouder wacht netjes totdat we verder gaan.  

De voorzitter: Volgens mij is dat ook wat wij afspreken als raad zijnde.  

Mevrouw Koene: Ik draai iets langer mee, voorzitter.  

De voorzitter: Nou, dan kijk ik even gauw mevrouw De Jonge aan. Oké, dus we spreken 
hierbij af dat we niet verder gaan maar er wordt wel gesproken. Dank u wel, mevrouw 
Koene.  

6. Beschikbaar stellen van een krediet t.b.v. inrichting openbare ruimte Charlotte 
de Bourbonstraat e.o. – Raadsvoorstel 

Voorzitter: dhr. Gündogdu 
Raadsgriffier: dhr. Den Boer  
Verslag: NotuBiz 

De voorzitter: Beste collega’s, van harte welkom. Publiek op de tribune, van harte 
welkom. Ik zie een aantal bekende gezichten. Uiteraard Dordtenaren die vanuit huis 
meekijken vanavond, commissieleden, raadsleden, ambtelijke ondersteuning, de 
portefeuillehouder, de griffier, van harte welkom. We gaan het vanavond hebben over 
het raadsvoorstel beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van inrichting openbare 
ruimte Charlotte de Bourbonstraat Het Witte Dorp. Het is een technische sessie. Er 
wordt een presentatie gegeven. Mijn verzoek is om alle vragen voor zover dat mogelijk 
is om dat na de presentatie ook te stellen. Wat ik wil doen, ik zie dat er in ieder geval 
van Beter voor Dordt twee mensen aan tafel zitten en dat vind ik op zich geen enkel 
probleem maar laten we voor ervoor waken dat er te veel vragen vanuit één partij 
worden gesteld. Alle vragen mogen gesteld worden, we hebben de tijd daarvoor, laten 
we daar ons scherp voor houden. Ik wil even de namen genoteerd hebben en dan wil ik 
even links beginnen. Willen jullie even de namen opnoemen?  

De heer Den Boer: Mark Den Boer, commissiegriffier.  

Mevrouw De Jonge: Tanja De Jonge, wethouder.  
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Mevrouw Stehouwer: Evelien Stehouwer, ambtelijke ondersteuning.  

Mevrouw Hooijmaaijers: Saskia Hooijmaaijers, ook ambtelijke ondersteuning.  

De heer Den Heijer: Rolin Den Heijer, Dordtse VVD.  

De heer Van der Spoel: Wouter Van der Spoel, PvdA.  

De heer Cobben: Servaas Cobben, FvD.  

Mevrouw Rutten: Saskia Rutten-Alberts, PVV.  

Mevrouw Van Herwijnen: Irma Van Herwijnen, PvdD.  

Mevrouw Kruger: Kitty Kruger, GroenLinks.  

De heer Safranti: Mehmet Safranti, DENK Dordrecht.  

De heer Van der Kruijff: Wim Van der Kruijff, CDA. Ik wou er bijna Dordrecht aan 
vastzetten maar vond het zo nietszeggend.  

Mevrouw Koene: Nou ja, Irene Koene van Gewoon Dordt dan maar.  

De heer De Heer: Robert De Heer, ChristenUnie/SGP.  

De heer Schalken: David Schalken, Beter voor Dordt.  

De heer Boone: Dave Boone, Beter voor Dordt.  

De heer Okkerse: Mario Okkerse, SP Dordrecht.  

De heer Stolk: Leo Stolk, VSP.  

De heer Uysal: Abdullah Uysal, GroenLinks Dordrecht.  

De voorzitter: Dan hebben we iedereen gehad, behalve mijzelf. Aydin Gündogdu, de 
voorzitter van vanavond. Nou, wederom van harte welkom. Ik wil gelijk aftrappen met 
mevrouw Stehouwer, zij gaat ons meenemen in de ontwikkelingen in het gebied.  

Mevrouw Stehouwer: Nou, dank u wel, in ieder geval voor de uitnodiging dat ik gewoon 
weer eens fysiek een presentatie mag komen geven. Dat doet ons als ambtenaren ook 
goed. Dus heel erg leuk dat we hier mogen zijn. We gaan het hebben over het 
kredietvoorstel wat we hebben aangevraagd, de Charlotte Bourbonstraat, voor de 
inrichting van het openbaar gebied. Ik ben Evelien Stehouwer, ik heb me natuurlijk net 
al voorgesteld maar ik wil wel even mijn functie zeggen wat ik binnen de gemeente doe. 
Ik ben gebiedsmanager. Een gebiedsmanager houdt zich bezig met de fysieke 
ontwikkelingen binnen het, in dit geval Dordrecht west. Dus ik houd me bezig met 
ontwikkelingen binnen Krispijn, Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven. Dan hebben jullie in 
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ieder geval een beetje een idee waarom dit op mijn bordje ligt. Ik wil me heel graag 
ook voorstellen aan mijn collega Saskia. Wil jij ook eventjes wat meer voorstellen?  

Mevrouw Hooijmaaijers: Saskia Hooijmaaijers, ik werk bij wijken binnen de gemeente. 
Programmamanager van Dordt west in balans en daar vallen de wijken Wielwijk, 
Crabbehof en Krispijn in en in dat opzicht de opdrachtgever van Evelien, ook voor dit 
project maar eigenlijk voor heel veel projecten in west.  

Mevrouw Stehouwer: Dank u wel. Nou, dan gaan we. Kijk, ik heb natuurlijk netjes een 
presentatie voorbereid dus ik wil even de structuur voor jullie doornemen. Ik wil jullie 
het plangebied even toelichten van waar ligt het nu precies in Dordrecht, wat zijn nu de 
plannen van de corporaties want daar hebben we het over, daar kom ik op terug, de 
urgentie en de planning gaan we eventjes met elkaar doornemen, het ontwerp van de 
openbare ruimte en waarom er ook gekozen is voor dit ontwerp. Daar komt ook een 
stukje argumentatie en toelichting. Dan gaan we natuurlijk naar het benodigde krediet, 
hoe dat is opgebouwd en waarom. Dat is de verkeerde kant op. Het plangebied. Het ligt 
in Nieuw-Krispijn. Het is een gebied wat door Trivire en door Woonbron is 
geëxploiteerd. Dus daar zijn nu woningen van hen. Het is ingekleed door een stukje 
nieuw gerealiseerde woningen aan Frisostraat en aan de Nassauweg zijn ook al heel 
veel nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Dus het was ook een heel logisch gebied voor 
de corporaties om dit te gaan herstructureren. Je ziet hier ook, daarom heb ik hem ook 
nog even aangegeven, bij de Mariastraat is ook nog een particuliere ontwikkeling van 
negen rijtjeswoningen en twee villa’s. Dus die is daar ook al gerealiseerd dus het zit al 
eigenlijk ingeklemd in een stukje waar al veel nieuwbouw is en dat is ook de reden 
waarom we dit als aangewezen gebied hebben voor de corporaties. Dit plaatje kennen 
jullie denk ik wel als jullie door Dordrecht fietsen. Zowel het Trivire deel als het 
Woonbron gedeelte heb ik hier opgenomen. In de volksmond heet het rode en het witte 
dorp. Je ziet hier al de woningen en de staat. Je ziet dat het vrij kleine woningen zijn, 
rijtjes, aan elkaar gesloten en verouderd ook qua maatvoering. Nou, toch even een 
opmerking. Het moet ook nog onderhoudsvriendelijk zijn en de corporaties op een 
gegeven moment is iets afgeschreven. Eens, eens. Nou, het plan van Trivire, het rode 
dorp, dat wil ik eerst toelichten. Het zijn nu 105 grondgebonden woningen die ze 
gesloopt al hebben. Daarvoor gaat Trivire terugbouwen grondgebonden sociale, nee 
sociale huurwoningen en sociale huurappartementen. Dus er komen ook meer woningen 
terug, in dit geval in het Trivire deel negen extra woningen ten opzichte van wat het 
was. Je ziet hier ook al impressieplaatjes. Hier van het appartementencomplex, dat 
komt in een soort U-vormpje met daar binnenin een parkeerplaats op het eigen terrein 
van Trivire en grondgebonden woningen. Deze voldoen natuurlijk weer helemaal aan 
deze tijd en qua maatvoering is ook wat de mensen graag willen. Dan gaan we naar het 
plan van Woonbron, het voormalige witte dorp. Hier zie je ook een stukje van het 
plangebied van hoe het er ongeveer uit komt te zien. Het worden ook veel 
appartementen, in dit geval slopen ze er tachtig grondgebonden woningen en er komen 
er meer, 88 huurappartementen voor terug en in totaal komen er 61 meer woningen. 
Hebben we dus inderdaad ook in het kader van verdichten, opgaven, meer mensen 
laten wonen, komen we dus in het hele plan ook inclusief gewoon het andere gedeelte 
van Trivire komen we dus op een plus van zo’n zeventig woningen uit. Ik heb ook hier 
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wat impressieplaatjes voor jullie meegenomen. Hier zie je al heel goed het idee, waar ik 
zo meteen ook verder op toelichting ga geven, is de inrichting van de Charlotte 
Bourbonstraat zelf en de appartementen dat het idee hoe dat eruit komt te zien. Dus 
met inderdaad niet zo plastisch appartement, wel met karton en aan de buitenruimte. 
Je woont eigenlijk meer in een groen. Oké, de planning. Daar wil ik het even over 
hebben, dan hebben jullie het even op een rijtje want ik kan me voorstellen dat je af en 
toe de rode draad in zo’n voorstel gewoon kwijtraakt dus bij deze. De sloop van de 
woningen van Trivire die is gereed. Als je er nu langsloopt, zie je een hobbelig veld, 
gewoon een stuk aarde met een heel groot bouw hek er omheen. Dat betekent dat zij 
ook in het volgende kwartaal gaan starten met bouwen. De oplevering verwachten zij 
gewoon een jaar later en het inrichten van het openbaar gebied willen we dan ook gaan 
starten nadat de woningen zijn opgeleverd. Althans, de oplevering in grote getalen. Ze 
kunnen nog wel wat binnenwerk doen maar dan kun je al wel een klein stukje beginnen 
met de inrichting van het openbaar gebied. Nou, woonbron zit anders. Je ziet ook, de 
woningen staan er nog, ze lopen ook, we hebben gezamenlijk een project opgestart met 
corporaties zowel Woonbron en Trivire gezamenlijk in een projectgroep aan tafel. Maar 
Woonbron zijn we nu nagenoeg uit het programma en dat betekent dat zij al wel de 
woningen leeg hebben en ze hebben nu tijdelijke huurders er ook in zitten maar vanaf 
het derde kwartaal van dit jaar willen ze ook gaan slopen. Ze lopen zo’n driekwart jaar 
tot een jaar achter op de planning die ik net heb afgegeven voor het Trivire deel. Nou, 
start bouw zouden ze dus het tweede kwartaal van 2023 willen beginnen en de 
oplevering een jaar later. Dan komen we bij de inrichting van het openbaar gebied, ook 
een jaar later vanaf het tweede kwartaal vanaf 2024.  

De heer Stolk: Mag ik een vraag stellen?  

Mevrouw Stehouwer: Ja.  

De voorzitter: Wilt u dat straks doen, de heer Stolk?  

Mevrouw Stehouwer: Ik kan straks gewoon nog de plaatjes terughalen hoor. Oké, dan 
gaan we nu naar het ontwerp van de openbare ruimte. Hier heb ik in principe het 
ontwerp ook helemaal uitgetekend. Waarom heb ik het nu ook in twee delen? Het 
bovenste deel, dus het Trivire deel, dat zijn we nu aan het uitwerken VO, naar een 
voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp en zo gaat het eruit komen te zien. Dus 
we krijgen de Charlotte Bourbonsraat wordt een groene as, het wordt autoluw dus er 
mag af en toe wat bestemmingsverkeer komen maar daar houdt het ook eigenlijk mee 
op. Dus mensen mogen wel een keertje hun boodschappen afgeven en dat meteen 
weer doorrijden. Er komen geen parkeerplaatsen langs de Charlotte Bourbonstraat. Het 
wordt een parkachtige omgeving met groen en het wordt ook een karrespoor, zoals ik 
het hier heb getekend, tenminste de foto ervan, dat betekent dat het rijden 
ondergeschikt wordt. Maar uiteraard wel toegankelijk voor hulpdiensten. Dat wil ik er 
nog wel even bij gezegd hebben, dat we dat goed hebben afgestemd. Hier zie je het 
volgende plaatje van een principe wat we ook in de Charlotte Bourbonstraat zelf 
toepassen en daar komt een stukje, beetje hoogteverschillen komen erin. Dus we gaan 
wat water kunnen we opvangen met zware regenbuien. Daarnaast zullen we daar ook 
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gewoon wat gras, wat groen aan toevoegen zodat het er mooi en gezellig uit ziet. Dit 
zijn een beetje de referentiebeelden waar we aan zitten te denken. Voor het Woonbron 
gedeelte willen we dezelfde principes die we net hebben toegelicht ook gaan toepassen, 
we moeten alleen nog, we moeten dat nog wat specifieker gaan uitwerken maar we 
hebben er ook wat meer de tijd voor. Hier heb je ook een referentiebeeld van nou waar 
we aan zitten te denken hoe het eruit komt te zien. Dus wonen aan een parkachtige 
omgeving voor deze straat. Nou, waarom hebben we dus gekozen voor dit ontwerp? 
Het is een integraal project. We doen dit in gezamenlijkheid met de corporaties en het 
was al zo dat het in het programma voor Dordrecht west deze ontwikkellocatie is 
opgenomen en we zijn dat samen gaan uitwerken. De corporaties hebben de keuze 
gemaakt om hier de oude en de kleine woningen af, die waren gewoon afgeschreven en 
die moesten gewoon vervangen worden. Dus dat is eigenlijk onvermijdelijk gebleken en 
dat is ook de reden waarom we dit zo zijn aan gaan pakken. Het sluit aan bij de 
verdichtingsopgave die we met zijn allen hebben. Dus we gaan zeventig extra woningen 
toevoegen en ook in een segment waar we denken nou er is behoefte aan. Dus veel, 
bijna alles is sociale huur op een kleine, echt een paar woningen na. Er zitten veertien 
koopwoningen in. Tenminste, ja veertien en de rest is sociaal. In totaal zijn het zo’n 
255-260 woningen. Waarom ik nog even die maar heb, omdat wij nog met Woonbron 
zijn we nog met een paar woningen aan het schuiven en misschien komen er nog wel of 
niet een paar extra woningen bij. Dus dat is de reden waarom ik even die slag om de 
arm heb. Het sluit natuurlijk aan bij de visie van Dordrecht west zoals ik al eerder had 
gezegd. Het komt uit het programma, we hebben deze afspraken met de corporaties 
gemaakt en juist om deze locaties strategisch te ontwikkelen. Wat wij heel belangrijk 
vinden en wat volgens mij ook continue bij Dordrecht terugkomt en in de ambities past, 
is dat we klimaat adaptief bezig zijn. Dus dat hebben we ook al laten zien in het 
ontwerp dat we inderdaad een stukje water kunnen opvangen en vergroenen. Het is 
ook zo dat we nu doordat er dus door de corporaties keuzes zijn gemaakt dat je al het 
openbaar gebied moet inrichten. We gaan verdichten dus dat betekent met extra 
woningen erbij dat je het niet meer redt met de huidige verkeersdrukte en dat je dat 
dus anders moet gaan inrichten en dat is zo’n ontwerp. Daar hebben we rekening mee 
gehouden. Een minder duurzaam klimaat geadapteerde inrichting hebben we nog 
onderzocht van ja jongens de kosten zijn gewoon, nou er zit gewoon een kostenplaatje 
aan, aan het inrichten van zo’n gebied. We hebben ook nog onderzocht van ja kan het 
op een goedkopere manier. Het IBD heeft daar goed naar gekeken en dat is niet 
mogelijk gebleken op deze locatie. We zijn een aantal technische keuzes die we 
moesten maken en daaruit hebben we nu al de goedkoopste variant kunnen kiezen. 
Wat ik eventjes nog voor jullie wil beduiden, is dat het sluit aan bij het coalitieakkoord. 
Er is een focus op betaalbare woningen dus daar past dit plan binnen. Focus op een 
duurzame en groene stad, nou daar hebben we zeker rekening gehouden in het 
ontwerp van het openbaar gebied. De focus op een veilige, leefbare en een leven als 
stad dus dat past er volgens mij ook helemaal bij. Nou, dan gaan we naar het 
benodigde krediet. Dat hoop ik nu met dit rijtje wat duidelijkheid in te verschaffen. Het 
IBD, als wij dus een ontwerp hebben zoals we dat plaatje hebben neergezet dan laten 
we dat ramen door het IBD, het ingenieursbureau van de Drechtsteden. Zij komen op 
een raming die zo 2,7 miljoen is om dit hele plan in te richten. Dan heb ik het niet 
alleen over de Charlotte maar dan heb ik het over het hele gebied. Dus ook de straten 
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er omheen. Dus ook de Mariannestraat, het hele plangebied van zowel Trivire als 
Woonbron. Dit zou je als IBD-raming nodig hebben. We hebben een bijdrage van Dordt 
west, dat zal al vanaf jaren geleden in de pot. Daar hebben we geld voor gekregen om 
bij te dragen in de inrichting als je dit soort plannen maakt dan hebben we daar wat 
geld voor. Wij hebben dat ingezet als voorbereidingskosten. IBD maakt kosten, we 
moeten onderzoeken uitvoeren dus dan houden we nog een netto-investeringsbudget 
over van 2,2 miljoen ruim. Dus dan weten jullie in ieder geval hoe we daar aan komen. 
Toen zijn we gaan onderhandelen met de corporaties. We hebben gevraagd of zij ook 
iets, een duit in het zakje willen doen. Nou, daar is ook een bedrag op uitgekomen, dat 
is zo’n bijna 4,5 ton. We hebben ook uit de pot van de groenblauwe stad heb ik een 
bijdrage hebben we gekregen voor dit project om een goede hemelwaterafvoer aan te 
leggen in de Charlotte Bourbonstraat zelf. Dus daar komt die 242.000 euro vanaf. Als 
laatste hebben we ook een aanvraag gedaan bij de provinciale, bij de provincie Zuid-
Holland en daarin hebben we via de knelpunten pot hebben we vijf ton aangevraagd om 
dit project verder te kunnen financieren. Waarom heb ik die op oranje gezet? Dat is nog 
wel even de vraag. Het is nog niet zeker. Ik kan het niet honderd procent garanderen 
dat we nu die subsidie al voor handen hebben. Waarom? Er zijn heel veel aanvragen 
binnen gekomen, iedereen, elke gemeente wil daar gebruik van maken van die vijf ton 
maar ook al hebben ze gezegd van ja jongens er zijn gewoon te veel, we gaan loten. 
Dus het kan dat het bedrag ook dat wij niet in die loting zitten, het kan ook dat het 
lager wordt dus 2,5 ton, het kan ook dat we, nou vijf ton zal denk ik niet meer lukken 
omdat er gewoon er zijn twintig gegadigden dus er waren best veel mensen die mee 
loten. Maar ik heb dit voorstel in april netjes ingediend en toen was deze informatie nog 
niet voor handen dus ik heb daarom ook aan jullie een benodigd investeringskrediet 
gevraagd van die ruim één miljoen. Dus zo heb ik het opgebouwd. Dit was het. Zijn er 
ook vragen?  

De voorzitter: Mevrouw Stehouwer, bedankt voor deze presentatie. Even over de 
spelregels voor vanavond, ik wil iedereen de gelegenheid geven om technische vragen 
te stellen aan de ambtelijke ondersteuning. De portefeuillehouder is ook aanwezig dus 
die vragen mogen ook aan haar gesteld worden. Nadrukkelijk wil ik er even bij zeggen 
dat deze vergadering geen oordeelsvormende vergadering is, mits u tot de conclusie 
komt eind van de avond dat daar wel behoefte voor is. Dus graag vragen die niet 
zodanig politiek van aard zijn technisch ter verduidelijking. Zijn daar vragen over? Nee. 
Graag even via de voorzitter als u een vraag heeft. Ik ga het woord geven aan de heer 
Stolk. Hij was de eerste die zijn hand op stak.  

De heer Stolk: Voorzitter, ik heb eigenlijk een vraag. Waarom is Woonbron een jaar 
later met zijn productie als Trivire?  

Mevrouw Stehouwer: Dat is een makkelijke. Ja, die kunnen we wel goed beantwoorden. 
We zijn samen in eerste instantie hebben we wel de lobby gedaan om dit te 
ontwikkelen. Trivire was sneller, die kreeg intern sneller de besluitvorming rond en 
Woonbron hebben ook, net als Trivire, wel een bestuur erachter maar die kregen dat 
gewoon net niet sneller rond. Dus het is een keuze ook waar de corporaties op dat 
moment ook capaciteit en inzet op zetten.  



 

57 
 

De voorzitter: Voorzitter, ik heb nog een andere vraag ook. Dan stel ik ze maar gelijk. 
Dat is betaalbare woningen huur, waar denken we dan aan? Is dat de bovenkant van 
betaalbare huur of ligt dat 500/600? De huizen daarin gekoppeld, hoeveel vierkante 
meters krijgen we dan ter beschikking?  

Mevrouw Stehouwer: Nou, dat is heel verschillend in dit plan. We hebben namelijk 
gevraagd vanuit de gemeente om ook variatie toe te passen in de woningen. De 
appartementen zitten in de, het zijn natuurlijk sociale huurwoningen dus dat is denk ik 
wel even goed om mee te geven, daar zit variatie in midden en in wat duurder 
segment. Zeker die grondgebonden sociale huurwoningen, ja dat gaat niet voor het 
goedkoopste segment weg. Ja.  

De heer Stolk: Dus dat is in de bovenkant van het huursegment? Zo zevenhonderd euro 
per maand? Klopt dat?  

Mevrouw Stehouwer: Een deel zal in die hoogste aftopping zitten inderdaad maar jij 
zegt het is een mix dus er zal ook een deel, de appartementen zullen lager zitten en de 
veertien koopwoningen, even als ik het aantal verkeerd heb verbeter me, daar zijn we 
aan het kijken of die ingezet kunnen worden voor bewoners die uit de huurwoningen 
komen. Om in ieder geval weer sociale huurwoningen vrij te krijgen en daar extra 
doorstroming in te krijgen.  

De heer Stolk: Dus die komen zo rond de 2,5 ton?  

Mevrouw Stehouwer: Met de huidige stichtingskosten is dat denk ik een lastige maar 
dat weet ik niet.  

De voorzitter: Laten we geen koehandel drijven, zou ik zeggen.  

Mevrouw Stehouwer: De NGE-grens ligt natuurlijk al veel hoger.  

De heer Stolk: Dit waren ze, voorzitter.  

De voorzitter: Mooi, de heer Stolk. Mevrouw Herwijnen. Van Herwijnen, sorry.  

Mevrouw Van Herwijnen: Ja, dank u wel. Ik heb drie vragen. Mag ik ze gelijk allebei, of 
allemaal achter elkaar?  

De voorzitter: Zeker.  

Mevrouw Van Herwijnen: De eerste is over, ik hoorde iets over de hemelwaterafvoer. 
Klopt het dat die dan oppervlakkig worden afgevoerd vanuit de woningen naar 
bijvoorbeeld die wadi’s toe? Zal ik ze allemaal achter elkaar stellen en dan 
beantwoorden of?  

De voorzitter: Doet u dat maar. Drie vragen achter elkaar.  
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Mevrouw Van Herwijnen: De tweede is inderdaad wat wordt verstaan onder duurzaam 
groen? Want ik zie wel erg veel gras verschijnen. Die derde vraag die is er een beetje 
aan gerelateerd, hoe wordt de biodiversiteit hierin meegenomen?  

Mevrouw Stehouwer: Nou, daar kan ik zeker, ik begin gewoon met je laatste vraag. Ik 
heb nu inderdaad wel veel gras laten zien. Het is zo dat er ook bomen in komen. Die 
zag je wel gedeeltelijk op plaatjes maar we zitten ook in een gebied waar veel kabels en 
leidingen al lopen. De Anna Paulownastraat bijvoorbeeld een hoofdstructuur qua kabels 
en leidingen en als er al veel kabels en leidingen zijn in een gebied dan betekent het 
ook dat dat, dat je niet altijd bomen erop kan planten. Dus er komen zeker ook bomen 
en je zag ook wel op het plaatje, ik kan het er anders zo nog wel even bij pakken, dat 
er inderdaad ook zeker bomen zijn ingetekend. Dan heb ik het over ontwerp. Dus daar 
zit zeker wel biodiversiteit in. Kijk, hier, we nemen overal in het heel ontwerp nemen 
we gewoon bomen en die staan, ja op significante plaatsen. Daar houden we rekening 
mee. Dan vroeg je ook nog, ik denk dat dat ook aanverwant is aan vraag twee. Dan 
vroeg jij ook nog over de hemelwaterafvoer. Er komt naast het riool, er lag eerst een 
gemengd stelsel, gaan we nu een hemelwater- en een vuilwaterafvoer plaatsen. Dus 
dat wordt nu verspreid en dat betekent dat we zoveel mogelijk ook regenwater laten 
doorsijpelen gewoon de grond in maar dat we inderdaad vanuit woningen dat dat wordt 
aan getakt op wat mogelijk is op het hemelwaterafvoerstelsel.    

De voorzitter: Zijn uw vragen voldoende beantwoord, mevrouw Van Herwijnen? Ja, 
mooi. De heer Van der Spoel.  

De heer Van der Spoel: Dank u wel, voorzitter. Allereerst bedankt voor de presentatie. 
Ik krijg er helemaal zin in als het dadelijk staat. Wat ik me wel afvroeg, de knelpunten 
pot die vijf toen, dat wordt dus met een beetje gelukt wordt het 2,5 ton en als we echt 
pech hebben dat wordt de gemeenteraad de knelpunten pot waarschijnlijk. Dan mogen 
wij daar weer vijf ton, want het kon niet goedkoper, als ik het begreep?  

Mevrouw Stehouwer: Nee, daar hebben we echt heel specifiek onderzoek naar laten 
doen door het IBD. Ik zeg is er nog wat kaasschaafmethode toepasbaar? Dat zeiden ze 
nee we hebben al van de goedkoopste methodes zijn we uitgegaan en dit is wat 
Dordrecht ook hanteert en voorschrijft. Als het inderdaad blijkt dat die vijf toen niet 
binnenkomt dan komen we met een aanvullende kredietaanvraag.  

Mevrouw Van Hooijmaaijers: Ja, maar het moet natuurlijk ook nog in de markt gezet 
worden, het werk. Er is nu een bepaalde raming voor gemaakt maar dat blijft altijd 
onzeker, kan hoger zijn, kan lager zijn. Dus ja, je weet pas hoe meer je naar achter 
komt of je echt tekortkomt of dat het misschien wel meevalt maar het kan zo zijn dat er 
een aanvullend krediet op termijn aangevraagd moet worden. Maar helemaal zeker is 
het ook nog niet. We houden natuurlijk ook nog onze ogen en oren open voor andere 
subsidiepotjes dus zo simpel is het ook. We doen ons uiterste best om het niet bij de 
gemeenteraad neer te leggen, laat ik het zo zeggen. Het heeft ook onze voorkeur om 
het ergens anders onder te brengen.  
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De voorzitter: Voldoende, de heer Van der Spoel? Duidelijk? Mooi. De heer Cobben.  

De heer Cobben: Ja, voorzitter, gemeente, dank voor de uitgebreide toelichting. Wat 
ons betreft, is de volgorde wel heel erg merkwaardig. Eerst wordt er gesloopt en dan 
komt er een ontwerp en dan wordt ons om geld gevraagd. Stel nu dat we nee zeggen. 
De volgende vraag is: hebben jullie niet aan Woonbron en Trivire gevraagd ja prima dat 
jullie huizen gaan slopen en bouwen maar zorg dan ook zelf maar voor de kosten voor 
de herinrichting?  

Mevrouw Stehouwer: Ja, dat hebben we zeker ook in de onderhandelingen 
meegenomen. De volgorde vind je merkwaardig, daar wil ik eerst even wat natuurlijk 
op terugkomen. Het is een proces wat nu anderhalf jaar echt volledig loopt, dat we 
wisten dat dit een project was. Moeten ook zeggen dat we intern zoveel mogelijk 
parallel hebben gelopen om het proces te stroomlijnen. Dus er zijn dingen, normaliter 
zou je achter elkaar doen en eerst maar wij hebben gekozen om het nu gelijktijdig te 
doen zodat we efficiënter en sneller naar die woningen toe konden gaan en echt naar 
realisatie. Dus dat is een keuze. Dat is één.  

De voorzitter: Dat is één.  

Mevrouw Stehouwer: Dan de tweede vraag. Ja. Nou, dan hopen wij dat wij hele goede 
argumenten hebben dat jullie toch ja zeggen.  

De heer Cobben: Nee maar we zijn dus voor het blok gesteld.  

Mevrouw Hooijmaaijers: In het uiterste geval zou het blijven zoals het nu is. Dus dan ga 
je zo min mogelijk aan de inrichting doen. Je kan je alleen wel afvragen, ja corporaties 
die echt enorm veel investeren die een miljoenenverlies lijden, of je het ja een beetje 
raad dan dat je als gemeente niet meegaat. Dus dan heb je echt hele mooie woningen 
en een openbare ruimte waarvan je denkt: dit is wel echt heel armzalig. Dus ja, dan 
zou je het in het uiterste geval kun je zeggen nou dan gaan we echt zo min mogelijk 
doen. Maar ja of we daar heel erg blij van worden. 

De heer Cobben: Die keuze die is aan ons natuurlijk. Dus ik wil wel zo veel. 

De voorzitter: Via de voorzitter, de heer Cobben. U had nog een vraag aanvullend?  

De heer Cobben: Het is duidelijk.  

De voorzitter: Mooi. Mevrouw Kruger.  

Mevrouw Kruger: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had toch even over dat, over die 
financiën nog want de heer Van der Spoel noemde het al, die vijf ton, dat dat minder 
wordt. Nou ja, laten we gewoon daar even van uit gaan dat dat minder wordt. Dus dan 
komt er toch een aanvullende kredietaanvraag. Maar in hoeverre is dit nu ruim 
berekend want er worden ook risico’s nog genoemd. Is er niet ook een criterium te 
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noemen, of een norm te noemen, van nou meeste projecten in de loop der tijd daar 
komt toch zoveel procent bovenop? Je weet bij elk project is er wel wat, dan wordt er 
toch opeens weer vervuilde grond ontdekt of noem alles maar op. Heb ik zo vaak om 
gevraagd van kunnen we niet een percentage berekenen voor bijvoorbeeld vervuilde 
grond want het komt altijd terug. Is dat ook niet nu te berekenen? Want dit is echt een 
minimumbedrag denk ik van wat er nodig is om dit plan te realiseren.  

Mevrouw Stehouwer: Nou, kijk, we hebben dit specifiek aan het IBD gevraagd, 
ingenieursbureau is daarin gespecialiseerd. Het is hun werk. Ik ga daar van uit dat zij 
dat ook gewoon goed doen. We hebben daar zeker rekening mee gehouden en 
gevraagd van ja zet er in ieder geval voldoende, ja neem risico’s mee en probeer het in 
ieder geval zoveel mogelijk wat er is, inzichtelijk te maken. Dus de informatie die we 
hadden en het ontwerp wat er ligt, op basis van die aantallen hebben zij hun 
berekening gemaakt. Daar komt met risicopercentage inderdaad die 2,7 miljoen uit. 
Maar het blijft een raming, ook dit. Dus ja ik hoop dat het mee gaat vallen maar je weet 
het gewoon niet honderd procent zeker, ook niet in deze huidige markt.  

De voorzitter: Aanvullend.  

Mevrouw Kruger: Sorry voorzitter, ja. Ik snap het wel. Ik bedoel, tuurlijk is het een 
raming maar ik denk dan toch als je kijkt naar alle projecten die we hier in Dordt al 
gehad hebben, altijd valt het duurder uit. Nou is iets duurder, vijf ton valt dan tegen 
nou dan is het vijf ton. Maar vaak komt er een miljoen of twee miljoen bovenop. 
Gewoon maar even, ja. Het is gewoon de realiteit dus ik vraag me echt af is dat nou 
echt niet te vergelijken met andere dingen die gebeuren.  

Mevrouw Hooijmaaijers: We hebben er ook wel over nagedacht. We hebben het er ook 
echt over gehad. Mijn ervaring met het IBD is dat ze vaak aan de hoge kant zitten in 
hun ramingen. Maar kijk, daar kan ik mijn hand ook niet voor in het vuur steken want 
voor hetzelfde geld zitten ze deze keer niet heel erg hoog. Dus we hebben het er echt 
over gehad en in ons hoofd zit van vaak zitten ze toch wel een beetje aan de hoge kant 
dus nou ja mocht er nog ergens iets een tegenvaller opduiken dan kunnen we die 
waarschijnlijk wel vereffenen. Maar ja zeker, wat Evelien zegt, het is een raming. Pas 
aan het eind weten we precies waar we gaan eindigen. Dus we hebben het er wel echt, 
ja we zijn er wel over in gesprek geweest. Ik verwacht niet dat het miljoenen gaat 
uitlopen, even serieus, dus daar dus ik mijn hand wel voor in het vuur te steken.  

De voorzitter: U bent, nou ja, gerustgesteld, mevrouw Kruger. De heer Safranti.  

De heer Safranti: Dank u wel, voorzitter. Ambitieus plan, prachtig plan als ik dit zo zie. 
Zeker de doelstelling. Alleen ik was wel benieuwd naar de parkeerplaatsen voor de 
auto’s. Hoe dan ook deze mensen moeten ergens gaan parkeren.  

Mevrouw Stehouwer: We hebben natuurlijk, ik kan het even laten zien, duidelijke 
vraag. Daar weet ik ook wel wat voor. In de gemeente Dordrecht hebben we natuurlijk 
de parkeernormeringen vastgesteld. Het is zo dat we de verkeerskundige hierbij hebben 
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betrokken. Hij berekent ook per deelplan, zowel voor Trivire als voor Woonbron, 
hoeveel parkeerplaatsen hier aanwezig moeten zijn en al die parkeerplaatsen zie je hier 
ook ingetekend. Zoals ik al eerder zei, is Trivire heeft een heel groot parkeerterrein in 
het midden achter het appartementencomplex en achter de grondgebonden woningen. 
Je ziet ook aan de zijkanten van de Mariannestraat zie je ook parkeren en in de Anna 
Paulownastraat is ook parkeren toegevoegd. Voor het Woonbron gedeelte geldt dat 
eigenlijk vice versa. Je hebt hier ook tussen de grondgebonden woningen, en dit zijn 
appartementen, is ook parkeerplaatsen zijn daar toegevoegd. Op deze manier ook hier 
parkeren. Hier langs de Mariannestraat en aan de Frisostraat zijn ook parkeerplaatsen 
toegevoegd. Dat zit er wel degelijk in en met een passende parkeernormering. Moet wel 
zeggen dat dit een locatie is die dicht bij het station ligt dus ook dat we, zeker in de 
huidige situatie en ook naar de toekomst toe, rekening mee houden dat parkeren 
minder gaat worden en dat mensen alternatieve vervoerswijzen gaan zoeken. Dus daar 
is al rekening mee gehouden, dat zit gewoon in het nieuwe parkeerbeleid ingebakken 
dus ook in ons nieuwe plan.  

De heer Safranti: Voorzitter.  

De voorzitter: Is het duidelijk, de heer Safranti?  

De heer Safranti: Nou ja, het verhaal wel. Alleen ik heb het in de tekening niet kunnen 
zien maar dat geeft niet. Ik hoor dat het dus, dat het er allemaal in zit. Dat geloof ik 
best. Punt twee, een tip. U bent op zoek naar geld en als je dit project zo ziet dan denk 
ik joh dan zou je ook aanspraak kunnen maken op ESF-gelden voor zeker in het kader 
van eco. Is daaraan gedacht?  

Mevrouw Hooijmaaijers: We hebben een subsidiecoördinator in Dordrecht die alle 
mogelijkheden in de gaten houdt. Of hij die ESF-gelden bekeken heeft, weet ik niet. Ik 
kan het aan hem voorleggen en we kunnen daar gewoon nog naar kijken. Wat ik zeg, 
we houden echt onze ogen en oren open dus als er zich mogelijkheden voordoen, liever 
te veel dan te weinig. Laat ik het zo zeggen. Ja.  

De voorzitter: Dit vindt de portefeuillehouder ook heel fijn om te vernemen. De heer 
Van der Kruijff.  

De heer Van der Kruijff: Voorzitter, twee vragen. We hebben net een bijeenkomst ook 
met Trivire achter de rug en met Woonbron. Die gaven ook aan dat het voor de 
doorstroming om ook vooral voor senioren doelgroep te bouwen. Als je nou naar deze 
woningen kijkt, zijn die dan geschikt voor senioren en als eraan gedacht is, is er wat 
over te zeggen? De volgende vraag die plak ik eraan vast, die heeft te maken met wat 
de heer Safranti ook zei. Als je naar parkeerplaatsen kijkt, ik had de indruk bij dat 
karrespoor dat je dus niet zo dicht bij je woning kan parkeren want ik begreep het 
plaatje niet een, twee drie. Maar juist ouderen die willen graag ook een invalide, kan 
gebeuren he, invalideparkeerplaats vlak voor de deur. Jongeren kunnen ook maar bij 
ouderen zie je het vaker. Maar bij jongeren kan het ook. Kan dat dan?  
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Mevrouw Stehouwer: Ja, dat kan zeker. Ik ga dan toch nog even terug naar het plaatje. 
Ik denk, kijk mensen die invalide wonen die hebben altijd recht om een 
invalideparkeerplaats aan te vragen. Dus dat doe je altijd dan gaat, binnen de 
gemeente wordt dan gezocht naar een dichtstbijzijnde parkeerplaats die ze met een 
bordje kunnen voorzien. Maar je ziet ook eigenlijk hier bijvoorbeeld het 
appartementenblok van Trivire zijn parkeerplaatsen overal. Dus je kan ook wel zeggen 
er is altijd wel een parkeerplaats dichtbij, zowel aan de straatkant als in de hofjes. Dus 
daar zijn mogelijkheden voor maar die zijn altijd aangewezen en als gemeente moeten 
wij dat, mogen we dat volgens mij helemaal niet weigeren. Dus die mogelijkheden zijn 
er. Dan nog terug te komen op je vraag over senioren. Ja, volgens mij kunnen die hier 
ook wonen maar het zijn niet specifiek complexen die hiervoor aangewezen zijn. Het is 
voor iedereen.  

Mevrouw Hooijmaaijers: Er komt een lift in dus je kunt gewoon met de lift naar boven. 
Ja, volgens mij voldoen ze dan gewoon aan seniorenwoningen. Het is niet zo dat het 
gerelateerd aan zorg is.  

De voorzitter: Mooi. Mevrouw Koene.  

Mevrouw Hooijmaaijers: Ja, in principe wel. 

Mevrouw Koene: Ik zei al, we gaan het rijtje af dus moet ik toch eerder. Dank, 
voorzitter. Wat ik me afvroeg. Er zijn steeds meer corporaties ook die complexen 
neerzetten met gedeelde voorzieningen binnenin met wasgelegenheden enzovoort. 
Bedoel, maar we hebben het nu over buiten. Is het nou, dat kreeg ik niet helemaal 
mee, is het nou ook zo dat hier gemeenschappelijke buitenruimten ook in gerealiseerd 
worden?  

Mevrouw Stehouwer: Nou, toevallig hebben we hier dus, we hadden een 
geluidsonderzoek wat niet helemaal uit, tenminste we zochten nog een buitenruimte. 
Als je kijkt naar de complexen van Woonbron willen we hier iets van een gezamenlijke 
buitenruimte of een wat groter balustrade of balkon maken. Dus hier zou een stukje 
komen waar mogelijk iets, ja het is niet heel groot, het is tussen de complexen waar ze 
aan het kijken zijn of daar mogelijk een gezamenlijke buitenruimte kan komen. 
Daarnaast heb ik ook nog van Trivire een initiatief gehad, tenminste dat zijn ze nog aan 
het uitzoeken dat is ook niet helemaal uitgewerkt, om te kijken of ze in de Charlotte 
Bourbonstraat, dus ergens in het groene gedeelte, iets met participatie kunnen doen.  

De voorzitter: Had u een vervolgvraag, mevrouw Koene? Nee, mooi. De heer De Heer.  

De heer De Heer: Ja, dank u. Ik had twee vragen maar die zijn heel verschillend van 
aard dus ik zal ze even één voor één doen. Kijk, ik ben redelijk nieuw in de raad dus 
voor mij is een kredietaanvraag op de dinsdagavond van een miljoen nieuw ook. Maar 
wel als ik dit dan lees dat ik denk: dit is wel heel laat omdat ook nu in het derde 
kwartaal al wordt gebouwd door Trivire. Nu in deze fase dan een kredietaanvraag, is dat 
gebruikelijk of is er een reden waarom dit zo laat pas bij ons ligt?  
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Mevrouw Stehouwer: Volgens mij had ik dat al een beetje toegelicht dat we parallel zijn 
gaan werken en dat dat voor ons de meest efficiënte manier is. Ja, in dit geval hè, dus 
normaal zouden we als we wat meer tijd hadden gehad maar dan zouden we het 
inderdaad volgordelijk hebben gedaan. Maar Trivire ging al zo snel dat wij gelijktijdig de 
openbare ruimte hebben ontworpen. Dat is een keuze geweest en op een gegeven 
moment is het ook geen keuze meer dan ga je gewoon het gelijktijdig doen omdat het 
niet anders kan. Het planvormingsproces is ook echt heel kort geweest. Normaal heb je 
een planvormingsproces van tien jaar. Ik denk dat als we hier, nou ja, helemaal van het 
begin af aan drie jaar dus dat is echt heel erg snel. Als je in die tijd ook nog het 
ontwerp van de openbare ruimte en de raming terwijl je eigenlijk ook nog niet weet hoe 
het plan er precies uit gaat zien, dat is gewoon echt een hele lastige. Dus het heeft ook 
gewoon te maken met een heel kort planproces en ja eigenlijk vind ik dat ook wel mooi 
gezien de woningcrisis die we hebben. Dat ik denk van ja wees blij dat het snel gaat. 
Maar het klopt wel, daarmee komt de kredietaanvraag laat, ja.  

De heer De Heer: Dank. Dat verklaart ook maar het verraste me dus dank voor de 
uitleg. Tweede vraag was op basis van de plaatjes die langskwamen. Misschien zegt dat 
niet alles maar ik zag bijvoorbeeld geen zonnepanelen. Is dat iets waar een reden voor 
is? Of omdat het aangesloten is op het warmtenet en dat dat elkaar bijt? Is daar een 
antwoord op?  

Mevrouw Stehouwer: Dat is een heel simpel antwoord. Er komt warmtenet.  

De voorzitter: De heer Van der Kruijff.  

De heer Van der Kruijff: Voor warmte, niet voor elektriciteit. Dus heb je zonnepanelen 
nog steeds erg bruikbaar hoor.  

De voorzitter: Nou mooi tip. Wordt genoteerd. De heer Schalken.  

De heer Schalken: Ja, eigenlijk een aanvulling op alle vragen die al gesteld zijn. Is al 
duidelijk wanneer bekend is wat voor bedrag we uit de knelpunten pot wellicht 
binnenkrijgen?  

Mevrouw Stehouwer: Ik dacht deze zomer maar de exacte datum moeten we dan even.  

Mevrouw Hooijmaaijers: Hij is net ingediend. We hebben ook te horen gekregen dat er 
zeg maar normaal gesproken gaan ze van tien indieners uit, er zijn nu twintig indieners 
waardoor er geloot gaat worden. Ik weet dat ze nu de plannen aan het beoordelen zijn 
dus dat kan nooit heel lang meer duren voordat je, ik denk, ja wat jij zegt voor de 
zomer, echt na de zomer weten ze het. Ik weet dat ze nu aan het beoordelen zijn dus.  

De voorzitter: Duidelijk. De heer Schalken, aanvullend? Nee. De heer Okkerse.  

De heer Okkerse: Dank u wel, voorzitter. Nou, ik vraag me af waar ze de, hoe moet ik 
dat zeggen, ze had het net over dat er minder parkeerplaatsen nodig waren in de 
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toekomst omdat mensen alternatieven zoeken. Waar is dat op gebaseerd? Want ja mijn 
mening zijn er juist meer parkeerplaatsen nodig in de toekomst.  

Mevrouw Stehouwer: Oké. Nou, dat is het beleid van de gemeente Dordrecht. Die gaan 
uit van dat er minder parkeerplaatsen op bepaalde locaties moet komen. Als je het gaat 
faciliteren, het parkeren, dan komt er, dan wordt de vraag ook groter. De gemeente 
Dordrecht heeft er volgens mij, heeft ervoor gekozen niet volgens mij, die heeft ervoor 
gekozen om juist die facilitatie niet te doen en te kiezen ook voor alternatieve 
vervoersmiddelen. Dan is inderdaad de ligging en bijvoorbeeld en de aanwezigheid van 
hoogwaardig openbaar vervoer zoals een treinstation of een fietsroute is dan ook 
interessant om inderdaad het aantal parkeerplaatsen te reduceren.  

De heer Okkerse: Station is best een stukje daar vandaan dus dan zouden ze eerder 
met de fiets moeten, denk ik.  

Mevrouw Stehouwer: Oh, misschien moet ik dan even de luchtfoto laten zien en het 
eerste plaatje, oh nee het staat er niet op, maar de Charlotte Bourbonstraat ligt tegen 
het Weizigtpark aan. Daar kun je dus lopend naar het station, dat is echt een paar 
honderd meter.  

De voorzitter: Mevrouw Kruger heeft nog een aanvullende vraag.  

Mevrouw Kruger: Ja, dank u wel. Ja, ik werd getriggerd door de zonnepanelen op de 
daken. We hebben het nu even over de parkeervakken gehad. Wordt er ook rekening 
gehouden met bijvoorbeeld elektrische, dus oplaadpalen die er komen te staan? In 
hoeverre, ik heb het al een keer eerder gevraagd ook over lantaarnpalen die geplaatst 
worden want ik zie hier eigenlijk niet zo goed verlichting hoe dat, ik geloof dat ik daar 
één lantaarnpaal zie. Er zijn tegenwoordig ook lantaarnpalen waar je dus ook meteen 
oplaadpunten in kunt installeren en die worden dan voorzien weer door zonnepanelen. 
Er zijn verschillende gemeentes die dat toepassen. In hoeverre wordt daar hieraan 
gedacht?  

Mevrouw Stehouwer: Nou ja, het is zo dat, om met de makkelijkste vraag te beginnen, 
is dat wij nu het VO naar een DO gaan uitwerken. Daar horen inderdaad ook 
verlichtingspunten bij en dan komen die netjes op de exacte plaatsen. Dus daar wordt 
zeker rekening mee gehouden. Als je het openbaar gebied inricht, hoort dat er gewoon 
bij. Als je kijkt inderdaad naar de aanvraag van elektrische laadpalen, vaak is het zo dat 
dat gewoon door de bewoners zelf wordt aangevraagd. Er is een grid in Dordrecht waar 
we inderdaad gebruik van maken en daar kun je inderdaad aanvragen en dan wordt er 
ergens een laadpaal geplaatst. Mensen die, dat is dan in het openbaar gebied en 
mensen doen het natuurlijk ook op hun eigen terrein maar dat zal hier in huurwoningen 
niet het geval zijn. Dus dat is ook even afhankelijk van hoeveel vraag daarnaar is. Het 
is een, dat kunnen we denk ik nu nog niet aangeven. Maar je kan wel een parkeerplaats 
ergens wel een laadpaal aansluiten en dan is het misschien wel een goede optie om dat 
inderdaad via zonne-energie te doen.  
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Mevrouw Kruger: Ja en dan ook rekening houden met die lantaarnpalen die dus de 
mogelijkheid hebben om daar oplaadpunten in te installeren.  

Mevrouw Stehouwer: Ja, daar wil ik nog wel even op terugkomen. Wij werken natuurlijk 
als je openbaar gebied inricht ook met een handboek en daarin staan ook de keuzes die 
Dordrecht ook wil beheren. Ik durf ook niet te zeggen of dat er nu in staat of dat nu 
inderdaad een materiaalkeuze is die makkelijk beheerbaar is of een lage of een juist 
hoge kostenpost is. Dus daar hangt het ook allemaal mee samen en het onderhoud 
ernaar.  

De voorzitter: Duidelijk. De heer Cobben.  

De heer Cobben: Sorry, naar aanleiding van de verschillende opmerkingen onder 
andere over parkeerruimte, is mijn vraag: in hoeverre zijn er nog wijzigingen mogelijk 
in het ontwerp ook om bijvoorbeeld het aantal parkeerplekken te vergroten? Waarom 
vraag ik dat? Er is op dit moment een groot parkeerprobleem in de wijk. Er zijn voor de 
eigen bewoners in de wijk en in de omliggende straten te weinig parkeerplekken. Dat is 
op dit moment al een groot probleem. Overdag wordt er heel veel geparkeerd door 
mensen die de trein nemen. Ik heb het aantal parkeerplekken in jullie ontwerp zitten 
tellen en het zijn er veel minder dat het huidige aantal parkeerplekken en het zijn er 
ook minder dan het aantal woningen die jullie gaan bouwen dus we gaan hier een 
parkeerprobleem creëren. Dit kun je gewoon voorspellen, dit gaat problemen geven.  

De voorzitter: De heer Cobben.  

De heer Cobben: Mijn vraag is of er wijzigingen in het ontwerp gemaakt kunnen 
worden, bijvoorbeeld om extra parkeerplekken te creëren.  

Mevrouw Stehouwer: Ik vraag me af of het nodig is want we hebben ons gewoon aan 
de parkeerbehoefte gehouden die voldoet en aan het vastgestelde parkeerbeleid. Zijn er 
plekken in het ontwerp mogelijk waar nu groen is, maar ja weet je, je wilt ook een 
klimaat adaptief ontwerp en groen is ook belangrijk. Ik kan dat gewoon, eigenlijk vind 
ik dat een vraag die ik niet goed nu kan beantwoorden want de vraag is er niet. Ik wil 
wel aangeven, we weten dat het de wijk druk is, dat de parkeerdruk op bepaalde 
momenten hoog is. We hebben bijvoorbeeld in de Mariastraat, daar moesten ook nog 
drie extra parkeerplaatsen van die particuliere ontwikkeling aangelegd worden en die 
hebben we dus nu al aan laten leggen zodat we ook wel weer wat lucht geven aan de 
huidige bewoners. Dus wat we kunnen doen dat doen we en we houden ons gewoon 
voor de rest aan de normering.  

De voorzitter: Dank u wel.  

De heer Cobben: Voorzitter, mijn vraag is nog niet helemaal beantwoord in hoeverre er 
dus nog aanpassingen in het plan mogelijk zijn. Ik weet niet of daar toch nog iets meer.  

De voorzitter: Kunt u dat nogmaals of even ter verduidelijking voorleggen.  
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Mevrouw Stehouwer: Nou, ja volgens mij, kijk als je nu een gebied hebt wat al ingericht 
is dan is het altijd rondom winkelcentra kunnen we ook altijd gaan zoeken. Waar is het 
mogelijk en wat zou nog optimaal zijn en wat is nog een mooie ja compensatie en wat 
is nog wenselijk? Dus zoeken kan altijd maar of het nu nodig is dat weet ik niet.  

Mevrouw Hooijmaaijers: Ik wil ook nog even zeggen, er ligt een link tussen het aantal 
parkeerplaatsen en de bijdrage van de corporaties. De bijdrage van de corporatie is 
gebaseerd op het aantal parkeerplaatsen dat zij voor hun woningen moeten aanleggen. 
Dus op het moment dat je meer parkeerplaatsen gaat aanleggen dan we volgens de 
normering nodig hebben dan weten we in ieder geval zeker dat we die niet bij de 
corporatie kunnen verhalen, of een deel van de kosten kunnen verhalen. Ik geloof dat 
dat budgettair dat het verder van je af gaat lopen, het verhaal. Naast het feit dat we 
gewoon echt aan de normering voldoen, de verkeerskundige die heeft een normering, 
dat beleid is vastgesteld door de gemeenteraad. Dat is hierin verwerkt. Dus we 
handelen gewoon conform het beleid dat vastgesteld is.  

De voorzitter: Dank u wel. Helder antwoord. De heer Den Heijer, excuses, ik had uw 
vinger niet gezien.  

De heer Den Heijer: Maakt niet uit, voorzitter. Nou, laat ik positieve noten kraken. Ik 
moet zeggen ik ben erg enthousiast over het project en eigenlijk het enthousiasme 
waarmee u het vertelt dat werkt ook behoorlijk aanstekelijk. Ook het idee dat je twee 
tot drie jaar zo’n enorme versnelling en ontwikkeling doormaakt. Dat brengt me ook bij 
de eerste vraag is, kijk dit project staat natuurlijk niet los van zichzelf. We hebben een 
enorme verdichtingsopgave in de stad. Daar komen enorme vraagstukken bij kijken. 
Slopen, versnellen, parkeren, participatie met omwonenden is natuurlijk ook een soort 
goeroe ding aan het worden. De vraag is even van: bent u hier dingen tegengekomen 
waar we lessen uit getrokken hebben of die u graag wil delen hier aan de commissie? 
Omdat we hier de komende jaren gewoon tegenaan gaan lopen. Ik ben eigenlijk 
benieuwd hoe jullie dat meegemaakt hebben. Dat was mijn eerste vraag. De tweede 
vraag is, misschien ook weer vanuit de positieve insteek beredeneerd. We hebben een 
hele discussie net of vragen gehad over het geld, over de knaken. U heeft aangegeven 
we hebben de goedkoopste variant gekozen voor klimaat adaptief bouwen en het groen 
in de wijk. Eigenlijk geen vragen gesteld over wat lopen we dan nu mis omdat we voor 
de goedkoopste variant hebben gekozen? Ben benieuwd wat de andere varianten waren 
die mogelijk waren. Dat zijn mijn vragen.  

De voorzitter: Dank u wel. Wilt u het even centraal houden?  

Mevrouw Stehouwer: Genoeg te vertellen denk ik. Ik wil even, ik vind zeker ook die 
vraag over van waar hebben wij inderdaad, waar zijn we tegenaan gelopen die vind ik 
interessant. Maar ik wil wel eerst even beginnen bij het project zelf. We hebben 
gekozen voor deze klimaat adaptieve oplossing omdat wij namelijk in Dordrecht moeten 
wij daar ook gewoon leren hoe je klimaat adaptief dus ontwerpt en hoe je dat moet 
toepassen. Dit is ook wel iets wat wij nu gaan toepassen, wat niet overal nog in 
Dordrecht is. Wij hebben natuurlijk een handboek waar we keuzes in maken qua 
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materialen en daarin moeten we ook, moet het passend zijn, het moet aansluiten op 
het rioolsysteem. Dus als je dan kijkt van wat passend is en wat wij in Dordrecht al 
gebruiken dan hebben wij dus van ook wel een deel veilige keuzes met een nieuw jasje 
gemaakt. Net als een hemelwaterriool, dat is al iets wat in Dordrecht vaker wordt 
toegepast en dat is ook in dit geval de meest optimale variant en ook qua kosten. Dus 
een deel van de keuzes lag al vast en een deel hebben we gewoon ook, ja waar kies je 
voor als je groen in ligt en het kan nou ja wat hogere grassen, nou dat ziet er ook mooi 
uit. Als je inderdaad zegt jongens we gaan het iets lager doen en weer wat hoger dan 
heb je toch alweer wat speelser effect wat relatief weer wat interessanter is qua kosten 
en daar hebben we die keuze op gebaseerd. Dat is één. Ja, de leerschool, oké. Als wij 
een project doen in een hele korte tijd dan heb je veel capaciteit van je collega’s nodig 
en daar, die inzet en de energie die we hebben gekregen van onze collega’s is echt 
grandioos. Dus dat wil ik alvast wel even gezegd hebben. Maar dat betekent ook dat 
mensen dus capaciteit moeten vrijmaken en die ook niet aan andere dingen kunnen 
besteden. Dus daar moeten ook keuzes in gemaakt worden en dat is misschien ook wel 
een leerschool dat je inderdaad, dat je daar ook tegenaan loopt.  

Mevrouw Hooijmaaijers: Ik weet niet waar ik met beginnen. Wat ik zelf heel moeizaam 
vind, is dat je een herstructureringsproject, dus projecten waar corporaties gaan slopen 
en gaan nieuwbouwen, wordt er veel geïnvesteerd in een nieuwe omgeving is dat we 
als gemeente niet standaard iets hebben om te investeren in de openbare ruimte. Dan 
krijg je dus dit soort verhalen wat voor ons ook vervelend is want wij moeten echt gaan 
sprokkelen en zoeken naar geld terwijl ik eigenlijk vind dat je daarmee geen recht doet 
aan een herstructurering van een gebied. Als je een gebied wil opkalefateren, beter wil 
laten komen, ja dan zou het fijn zijn als daar gewoon rekening mee gehouden wordt. Ik 
vind dat wel een lastige.  

Mevrouw Stehouwer: Dat misschien ook wel even aanvullend, dat je inderdaad ook een 
verdichtingsopgave doet dus je gaat hier zeventig extra woningen toevoegen en als je 
dus zeventig extra woningen toevoegt in een bestaand gebied dat krijg je eigenlijk niet 
goed aangesloten. Dus ook niet zowel onder de grond als boven de grond. Je moet 
altijd aanpassingen doen. Dus zeventig extra woningen vergt gewoon aanpassingen en 
een ander ontwerp van je openbaar gebied. Ik kan me ook wel voorstellen dat mensen 
zeggen ja dan gooi je gewoon die woningen daar neer en dan zijn we toch klaar. Maar 
zo werkt het gewoon niet. Niet als je zoveel extra woningen op een stukje Dordrecht 
maakt.  

Mevrouw Hooijmaaijers: Wat ik bij dit project heel fijn heb gevonden, we zien natuurlijk 
dat sloopprojecten best wel vaak ook gewoon maatschappelijke reuring met zich 
meenemen. Je haalt woningen weg en ik was best wel bang dat we dat hier ook kregen. 
Dus er worden woningen gesloopt en voor hetzelfde geld, dat weet ik niet, gaan 
mensen demonstreren, ze slopen onze woningen, we verliezen onze huisvesting. Nee 
echt, ik ben er best wel bang voor geweest. De manier waarop dat hier verlopen is, hoe 
soepel het verlopen is, ook omdat je dus gewoon een plan kan presenteren er komen 
meer woningen terug en gewoon de corporaties heel goed in gesprek zijn gegaan met 
de huidige bewoners, is dat niet gebeurd. Dat is hier wel heel goed gelopen maar ik 



 

68 
 

weet ook dat het een riskant, je kunt net aan de verkeerde kant vallen. Of je kunt net 
een kantelpunt hebben dat het niet meer goed gaat. Per saldo vind ik dat we echt in die 
krochtentijd gewoon echt, nou ja, ik zei net al op de gang eigenlijk is het een soort 
kindje van me, vind ik dat we echt een mooi plan neergezet hebben.  

De voorzitter: Mooi. Zijn er nog meer vragen? Ik kijk even de raads- en commissieleden 
aan. Mevrouw Van Herwijnen.  

Mevrouw Van Herwijnen: Ik ga toch nog één vraag want we hebben het erg weinig over 
parkeren gehad. Er zijn op de laatste tekening staan een aantal groene 
parkeerplaatsen, de laatste tekening van de presentatie. Is dat half verharding wat 
daarmee bedoeld wordt?  

Mevrouw Stehouwer: Ja, ik ga dat eventjes erbij pakken. Dat klopt. Kijk, hier is de 
parkeerplaats. Kijk, half verharding daar zit heel veel variatie in. We hebben namelijk 
als je een bestemmingsplan aanpast en dat gaat voor beiden, zowel Trivire als 
Woonbron, moet je ook een watertoets toepassen. Dus er moet een bepaald 
groengedeelte komen en ik weet dat Woonbron dus het concept gedeelte nog aan het 
kijken is hoe zij dat aan het aanpassen zijn en mogelijk wordt daar een deel half 
verharding gedaan. Maar wat ik al zeg, half verharding kan dus inderdaad maar net de 
randjes wat groener zijn of het kan al een halve tegel groen zijn. Dus daar zit ook 
variatie is. Het is nog niet honderd procent zeker want ik heb, we moeten nog even heel 
goed kijken hoe die parkeerplaatsen eruit komen te zien.  

De voorzitter: Ik zie geen handjes meer. Nou, mevrouw De Jonge, ik kijk u even aan. 
Wat heeft u, laat ik zo zeggen, u mag trots zijn op uw ambtenaren. Zo’n vurig pleidooi 
voor dit project. Heeft u aanvullingen?  

Mevrouw De Jonge: Nou voorzitter, ik zou inderdaad bijna niet durven want inderdaad 
er zitten gewoon heel twee trotse medewerkers maar dit is ook inderdaad vanuit het 
college echt gesteund en aangemoedigd om het op deze manier te doen. We hebben 
met de wooncorporaties hebben we ook de goedkeuring om het zo maar te zeggen om 
dit in te richten omdat zij ook die meerwaarde zien. Iemand had het even over die 
participatie en het sociale, we zijn blij dat dit ontwerp nu voorligt en ja ik hoop op de 
raad dat ze kunnen mee instemmen met het krediet.  

De voorzitter: Dat is dan ook onze vervolgvraag. Als er geen technische vragen meer 
zijn. Wat wilt u met dit stuk? Het voorstel is om dit als hamerstuk, ook gezien de tijd 
waar dit zeg maar voorstel nou je aan moet voldoen, om dit als hamerstuk naar de raad 
te sturen. Tenzij u zegt nou we willen ook nog een oordeelsvormende sessie en dat zou 
pas in september kunnen plaatsvinden. Ik hoor hameren. Is iemand daartegen? Nou, 
dan zijn we eruit. Het wordt een hamerstuk voor de eerstvolgende raadsvergadering. 
Dat betekent ook dat we tot een einde komen van deze avond. Er is nog een opmerking 
van mevrouw Stehouwer.  
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Mevrouw Stehouwer: Ja. Nee, juist wel, heel goed. Nee, aanstaande donderdag is er 
een informatieavond ook voor de bewoners om hun ook het plan te laten zien en dan 
laat ik ook de referentiebeelden zien en dat hebben we georganiseerd in de Pauluskerk. 
Dus als u ook nog zin hebt om te komen, meer dan welkom. Het is wel vergelijkbaar 
qua plaatjes wat jullie nu al hebben gezien. Maar ik denk ik zeg het nog even.  

De voorzitter: Bedankt voor deze uitnodiging, mevrouw Stehouwer en mevrouw 
Hooijmaaijers, bedankt. Uiteraard onze dank aan mevrouw De Jonge. Ik dank u wel en 
een fijne avond.  

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE DORDTSE DINSDAG  
DORDRECHT D.D. 21 juni 2022 
Vergaderkamer 3 

2. Kennismakingsgesprek met woningbouwcorporaties Trivire en Woonbron 

Voorzitter: dhr. Van der Net 
Commissiegriffier: mevr. Van Poppel 
Verslag: NotuBiz 

De voorzitter: Dames en heren. Welkom allemaal bij deze commissievergadering. Ik 
hoop dat ik over de disco van kermis uitkom in ieder geval. Wij zitten hier met 
betrekking tot het onderwerp dat wij gaan kennismaken met de woningbouwcorporaties 
Trivire en Woonbron, waarbij in ieder geval de mensen aanwezig zijn. Ik zal ze zo 
meteen eventjes voorstellen. Dan moet ik volgens mijn papiertje zeggen dat ik ook de 
kijkers thuis in ieder geval welkom moet heten. Nou, dat is bij deze dan ook gedaan. 
Wethouders heb ik niet gezien, toch? Nee, hè, geen wethouders. Maar goed, ik ga 
gewoon eventjes van rechts naar links om eventjes iedereen zich te laten voorstellen en 
dan begin ik natuurlijk bij u. Ja, dat was in ieder geval de administratie. De mensen van 
Woonbron en Trivire natuurlijk hartelijk welkom. Ik heb net al aangegeven dat het tijd 
wordt om een keer goed met elkaar te praten om te kijken wat de ontwikkelingen zijn. 
Nogmaals ook richting de commissie, dit is puur een informatief gesprek. Ik heb net 
gevraagd, er komt een presentatie. Er mag gewoon interactief mogen er vragen worden 
gesteld, graag via mij. En dan hopen we in ieder geval op dit onderwerp wat toch wel 
hoog op de agenda staat dat we in ieder geval wat meer weten wat er allemaal speelt en 
dat we dan uiteindelijk hiermee verder kunnen. Ik wil dan het woord geven aan de 
mensen van Woonbron en Trivire om hun presentatie te laten zien. 

Mevrouw Van Rood: Ja, ik versta het goed. Nou, allereerst ongelofelijk leuk om hier te 
zijn. En u gefeliciteerd met de benoeming als lid van de gemeenteraad van de gemeente 
Dordrecht, en ik sluit me graag aan ook bij de voorzitter dat wij hopen dat dit een 
vervolg mag krijgen. Ja, deze kunnen we overslaan, want die hebben we net gehad, 
behoort bij de administratie. En we zijn heel blij met de uitnodiging van de raad, want er 
gebeurt natuurlijk ongelooflijk veel op het gebied van wonen en de woningmarkt. Sla 
een krant open, lees, volg het nieuws en het gaat over de woningmarkt, en dus er speelt 
veel. De gemeente Dordrecht heeft grote ambities als het gaat over de woningmarkt, en 
om alle Dordtenaren goed te huisvesten. En wij hebben 30 procent van alle woningen in 
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Dordrecht zijn in het bezit van Woonbron en Trivire, dus wij voelen ons ook 
daadwerkelijk een partner, een partner die ook blijvend is. We werken graag samen met 
u aan de toekomst van Dordrecht, en willen graag vormgeven aan die ambities die hier 
geformuleerd zijn. En wij delen graag onze kennis, niet alleen vandaag, maar ook naar 
de toekomst, dus wat ons betreft laat deze ontmoeting een vervolg krijgen, niet alleen 
vandaag maar in de komende jaren. Ik neem aan dat een groot aantal van u 
waarschijnlijk de corporaties kent als zodanig over wat onze doelstellingen en opgaven 
zijn, maar niet voor iedereen is dat bekend, dus vandaar dat ik het toch even noem wat 
de opgaven zijn die wij meegekregen hebben van het ministerie, van de minister. 
Natuurlijk als het gaat over beschikbaarheid, dat weet iedereen wel, als het gaat over 
zorgen voor voldoende woningen voor de kwetsbare doelgroep mensen die niet 
zelfstandig voor een woning in aanmerking kunnen komen of ervoor kunnen regelen 
daar zorgen wij voor dat er voldoende beschikbaar zijn. Maar het gaat ook over 
betaalbaarheid … 

De heer Van Leeuwen: Voorzitter? Mag ik even een vraag stellen aan u, als het goed is? 

De voorzitter: Mevrouw. Mijnheer. Mevrouw Van Leeuwen, ja. Sorry, Dan, dat is niet 
goed, maar de mijnheer Van Leeuwen. 

De heer Van Leeuwen: Ik geef u het voordeel van de twijfel … 

De voorzitter: U heeft het woord. 

De heer Van Leeuwen: Dank u wel. Ik heb een vraag. De doelgroep dat gaat uiteraard 
over sociale woningbouw. In hoeverre is het onderdeel van de doelgroep de huizen 
boven de sociale huursubsidiegrens tot bijvoorbeeld 1100 tot 1200 euro? 

Mevrouw Van Rood: Ja, dat is… 

De heer Van Leeuwen: Hebben jullie die woningen? Hoe groot is het percentage? 

Mevrouw Van Rood: Ja, we hebben die woningen en we zijn … Tot voor kort was het zo 
dat in de Woningwet was vastgelegd dat als het gaat over het middeldure segment dat 
in principe dat de minister had bedacht dat het aan de markt was toegewezen, en dat 
wij het wel mochten doen als de markt het niet zo oppikken, maar dat wij daarna het 
zouden kunnen vormgeven. Wat geldt is dat wij tegenwoordig voor de komende drie 
jaar mogen we die woningen ook realiseren. En we realiseren die woningen ook zeker 
als het gaat over vitale gedifferentieerde wijken kan het ook een waardevolle toevoeging 
zijn over het woningbezit. En het is een klein aandeel. Het exacte percentage zou ik 
even achterwege … Maar ik weet niet of jij dat weet voor Woonbron? Een paar procent, 
maar het gaat echt over een klein aandeel van het totale aanbod, zeker als het gaat 
over 1100 euro. Meestal doen we het net iets lager omdat we merken dat als mensen 
dat geld hebben dan gaan ze vaak over tot koop. Dus je moet heel kijken waar je het 
inzet, waar het van toegevoegde waarde is voor wijken buurten of dorpen. Ja? 
Betaalbaarheid natuurlijk absoluut een belangrijk thema in de huidige tijd. Ook zorgen 
dat de huurprijzen passend zijn bij de inkomens van de mensen en voorkomen ook, 
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zeker in deze tijden van hoge energieprijzen, van schulden en huisuitzetting. 
Duurzaamheid, verlagen natuurlijk van de energievraag, van het gas af, circulariteit en 
klimaatbestendigheid. Daar komen we zo meteen allemaal over te spreken. De 
kwetsbaren wonen samen met partners, zorgen dat de huisvesting er voldoende is. Wij 
leveren geen zorg, maar de zorgpartners natuurlijk wel. 

De voorzitter: Er is een vraag. 

De heer De Vries: Voorzitter, als we correct zijn geïnformeerd tijdens de presentatie van 
het HVC zijn het aantal aansluitingen op het warmtenet gerealiseerd in Dordrecht 6800. 
Er zijn 1500 aansluitingen aangevraagd op Trivire, maar niets door Woonbron. In een 
artikel van De Dordtenaar gisteren, Omgeschoold en halen huizen van het gas, komt 
onder andere de volgende tekst voor: de afgelopen maanden is onderzocht wat er bij 
deze mega klus in de energietransitie allemaal komt kijken. Woningcorporatie 
Woonbron, Woonkracht 10, Trivire en Tablis Wonen ontvingen in 2020 subsidie … 

De voorzitter: Mag ik heel even onderbreken? Het is informatief en u geeft nu zelf 
informatie, maar het is de bedoeling dat Woonbron en Trivire informatie geven, dus als 
u een vraag heeft gericht, prima … 

De heer De Vries: Die vraag, die komt erachter aan. 

De voorzitter: Nou ja, stelt u dan de vraag. 

De heer De Vries: Wat is nu de waarheid? 

Mevrouw Van Rood: Misschien kunnen wij het integreren, want de thema’s lopen we zo 
meteen langs. Ja. 

De heer Oerlemans: U krijgt van mij antwoord. 

Mevrouw Van Rood: En als laatste thema leefbaarheid. 

De voorzitter: Uw microfoon alstublieft uit … 

Mevrouw Van Rood: Veerkrachtige, vitale, gedifferentieerde wijken. En laat helder zijn 
dit zijn de opgaves van de corporaties maar het mag helder zijn dat wij dat niet zonder 
u, zonder de gemeente, kunnen. Even wat kerngetallen als het gaat over Trivire en 
Woonbron. Trivire heeft in totaal 15.000 eenheden, zoals wij dat in onze vaktermen 
noemen, waarvan 13.500 woningen, maar bij het allergrootste gedeelte in Dordrecht 
staat bijna 10.000 woningen staan in Dordrecht. En jij kan jezelf toelichten, hè? 

De heer Oerlemans: Ja, Woonbron heeft iets meer woningen die voornamelijk in 
Rotterdam liggen. Dordrecht, 6000, daar zitten ook woningen in die in VvE’s zitten, want 
in de VvE zitten ook huurwoningen. Het gaat hier alleen maar om de huurwoningen dus, 
want we zijn geen eigenaar van een woning die een eigenaar heeft. En we hebben vanaf 
1 oktober … Vestia gaat zich opsplitsen, heeft u misschien gelezen in de krant, en een 
aantal woningen hebben zij overgegeven aan collega-corporaties waarvan wij 900 
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overnemen, dus wij groeien nog een beetje. En als je kijkt naar de investeringen die wij 
doen, dat is ongeveer 13 procent van het totale bezit zit in de Dordrecht van Woonbron, 
maar we investeren op dit moment 20 procent van ons investeringsvolume in Dordrecht 
in de nieuwbouw. En tot slot wil ik aangeven dat de minister heeft een aantal 
kerngebieden aangewezen, en dat zijn al die gebieden behalve Dordrecht. Dus wij 
mogen daarom alleen maar ontwikkelen op onze eigen grond terwijl we bijvoorbeeld in 
Rotterdam of in Nissewaard wel gronden beschikbaar hebben of beschikbaar krijgen 
eigenlijk waar we kunnen bouwen. 

Mevrouw Kruger: Voorzitter? 

De voorzitter: Is daar een … Mevrouw Kruger. 

Mevrouw Kruger: Ja, mevrouw Van Rood noemde net we hebben 15.000 eenheden 
waarvan 13.000 woningen. Wat is … 

Mevrouw Van Rood: Parkeerplaatsen, bedrijfsruimtes en dat soort eenheden, 
maatschappelijke plinten. 

De voorzitter: De heer Versluis. 

De heer Versluis: Ja, ik heb ook een vraag. Ik hoorde onze collega van Woonbron 
zeggen wij zijn geen eigenaar van de woningen, maar hoe verhoudt dat zich 
bijvoorbeeld naar de koopgarantregelingen die aangeboden worden vanuit Woonbron? 
En wat is bijvoorbeeld de ontwikkeling van het profiel in de afgelopen vier jaar geweest? 
Is er een stijgend aantal eenheden woningen, en hoe verhoudt zich dat naar de 
toekomst toe? 

De heer Oerlemans: Dat zijn heel veel vragen. Nou ja, als een corporantwoning in een 
VvE zit dan zijn we natuurlijk niet de eigenaar van die woning. Maar het is wel zo dat als 
die woning verkocht wordt, dat de eigenaar het wil verkopen, dan nemen wij het terug 
als Woonbron en dan bepalen we vanuit onze portefeuillestrategie of we die woningen in 
de huur terug willen zetten of dat we het weer opnieuw op de markt kunnen zetten. De 
woningvoorraad van Woonbron is geslonken. Dat heeft ook te maken dat we veel 
woningen hebben gesloopt, omdat als we iets nieuw willen bouwen dan zullen we helaas 
eerst moeten slopen. Maar we zullen wel de komende jaren weer veel woningen 
toevoegen, dus wat dat betreft groeien we weer een klein beetje, maar we zullen niet de 
8000 halen die destijds vanuit het Woningbedrijf Dordrecht in de visie zijn overgegaan 
naar Woonbron. 

De voorzitter: Gaat u door. 

Mevrouw Van Rood: En dan heb ik nu een filmpje, en kijken of dat lukt. Even kijken, 
hoor. 
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TRANSCRIPT VIDEO 

De heer …: Het kan u bijna niet ontgaan zijn, maar de huizenprijzen gaan de afgelopen 
jaren echt door het dak. De huizenprijzen zijn nu zo hoog dat voor sommige 
Nederlanders de aanschaf van de woning bijna onbetaalbaar is geworden. In vergelijking 
met het dieptepunt van 2013 zijn de huizenprijzen inmiddels met ruim 90 procent 
gestegen. Over de oorzaken daarvan is een stevig debat gaande. In deze video ga ik in 
op de factoren die hebben bijgedragen aan die enorme prijsstijging. Ik keek daarbij naar 
de rol van de hypotheekrente, de inkomens, voorraad en de bevolkingsontwikkeling. Van 
1995 tot 2008 was er sprake van een onafgebroken stijging van de huizenprijzen. Met 
het uitbreken van de financiële crisis in 2008 kwam daar een abrupt einde aan en 
begonnen de huizenprijzen te dalen. Het dieptepunt werd bereikt in 2013 waarna de 
huizenprijzen weer omhooggingen. De laatste paar jaren was er zelfs sprake van een 
enorme versnelling van die huizenprijsstijging. Begin 2021 waren de huizenprijzen zelfs 
ruim 20 procent hoger dan een jaar eerder. Opvallend is dat de laatste jaren de 
huizenprijzen niet alleen meer in de Randstad omhoogschieten. Sinds het uitbreken van 
de coronacrisis zien we dat terug in alle provincies, van Zeeland tot Groningen. 
Bovendien stijgen de huizenprijzen in Nederland de laatste jaren ook veel harder dan in 
de ‘…’ in de Europese Unie. Een veel gehoorde verklaring voor het feit dat de 
huizenprijzen in Nederland zo hard stijgen is: er wordt veel te weinig gebouwd. Om 
maar direct met de deur in huis te vallen, als je het aantal woningen vergelijkt met het 
aantal huishoudens dan blijkt dat het tekort aan woningen de laatste jaren historisch 
gezien helemaal niet zo hoog te zijn. Kort na de oorlog was er door de grote 
oorlogsschade en een enorme babyboom sprake van een enorm woningtekort. Er waren 
482.000 meer huishoudens dan woningen. Die woningnood hield nog een paar decennia 
aan. In 1960 waren er nog steeds 300.000 meer huishoudens dan woningen. Daarna 
nam met gestaag af, en halverwege de jaren 90 nam het woningtekort voor het eerst af 
tot onder de 100.000. Inmiddels is het weer wat verder gedaald. Begin 2021 waren er 
nog 77.000 meer huishoudens … Nog steeds een tekort aan woningen, maar geen grote 
woningnood. Maar is er dan helemaal geen sprake van een woningtekort? Laten we 
daarvoor eens inzoomen op de Nederlandse bevolking, en dan in het bijzonder op de 
groep jongvolwassenen, mensen van tussen de 25 en 35 jaar oud. Voor veel mensen is 
dit bij uitstek de leeftijd waarop ze hun eerste huis kopen, en die groep is de afgelopen 
jaren sterk gegroeid. Begin 2021 waren er 216.000 mensen in deze leeftijdsgroep meer 
dan begin 2014. Dat is een toename van maar liefst 11 procent. Bijna twee derde van 
‘…’ komt doordat er in de periode 1986 tot 1995 meer kinderen zijn geboren dan in de 
periode daarvoor. Daarnaast zijn er in de jaren 10 heel veel jongvolwassenen naar 
Nederland geëmigreerd. Het verschil tussen deze twee groepen is dat mensen die in 
Nederland zijn geboren behoefte aan woonruimte nog wel eens kunnen uitstellen door 
langer bij hun ouders te blijven wonen, maar voor heel veel migranten die naar 
Nederland zijn gekomen bestaat die optie vaak niet. Zij hebben dus acuut woonruimte 
nodig. Verder blijven ouderen tegenwoordig langer in hun eigen huis wonen dan vroeger 
toen ze al vaak op relatief jonge leeftijd verhuisden naar een verzorgings- of 
verplegingstehuis. Tussen 2014 en 2021 nam het aantal zelfstandig wonende 75-
plussers met 546.000 toe terwijl het aantal 75-plussers in tehuizen met 12.000 afnam. 
Dit zorgt voor minder doorstroom op de woningmarkt waardoor er ook weer minder 
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huizen vrijkomen voor de jongvolwassenen. Daarnaast zijn er in deze periode relatief 
veel grote woningen gebouwd, en dat zijn over het algemeen niet de woningen waar 
starters naar zoeken. Het gaat dus niet zozeer om het totaal aantal woningen maar om 
het type woning dat is bijgekomen. Dan de financiële kant van het verhaal. De lage 
rente en de gestegen inkomens. Die maken het mogelijk dat mensen meer geld konden 
lenen en daarmee ook meer konden bieden op huizen, en omdat iedereen meer leent 
stijgen de prijzen. Hogere woningprijzen zorgen voor hogere woonlasten. Geld dat je 
maandelijks kwijt bent aan het wonen in je eigen huis. Maar een lage rente zorgt vaak 
weer voor lagere woonlasten. En dan zijn de afgelopen jaren de inkomens ook nog eens 
gestegen. Als je al die dingen samenneemt en kijk naar de woonlasten als aandeel van 
het totale inkomen dan zien we dat het percentage de afgelopen acht jaar tussen 2013 
en 2021 vrijwel constant is gebleven, en dat terwijl de woningwaarde alleen maar is 
toegenomen. Die dalende rente had nog een gevolg, want het werd voor particuliere 
beleggers namelijk een stuk interessanter om geld te steken in de woningmarkt, want 
die lagere rente zorgde ervoor dat andere vormen van beleggen zoals sparen of geld 
steken in staatsobligaties een stuk minder aantrekkelijk was. Behalve de lage rente was 
er nog een factor wat voor beleggers interessant was om geld te steken in de 
Nederlandse woningmarkt, want door het tekort aan sociale huurwoningen ontstond er 
een groeiende vraag naar particuliere huurwoningen, en in dat gat zijn die beleggers 
gesprongen. Het huidige tekort aan woningen is historisch gezien zeer klein en kan niet 
de snelle prijsstijging sinds 2013 verklaren. Het lijkt eerder te maken hebben met de 
lage rente, de gestegen inkomens, de opkomst van de particuliere verhuur, het feit dat 
ouderen pas op latere leeftijd naar een verzorgingstehuis gaan en de sterke groei van de 
groep jongvolwassen Nederlanders. Wil je op de hoogte blijven van al onze cijfers 
abonneer je dan op ons YouTube-kanaal. 

EINDE TRANSCRIPT VIDEO 

Mevrouw Van Rood: Nou, in een hele korte in een paar minuten tijd toch een mooie 
overview van wat de oorzaak is van de huidige enorme crisis die in de woningmarkt is. 
Deze slide die slaan we over want die was als de technisch ons in de steek zou laten dan 
zal ik proberen om de hoofdeconoom zijn verhaal te vertellen, maar ik ben blij dat de 
techniek het gewoon deed en dat we door kunnen naar de volgende slide. Maar helder is 
in ieder geval dat de doorstroming stokt, dat daar ook een belangrijk deel van het 
probleem ontstaat en dat niet iedereen zijn verhuiswens kan voldoen en dat het dus 
ongelooflijk belangrijk is de juiste woningen toe te voegen. En daarin willen we 
nadrukkelijk ook aandacht vragen voor het realiseren van ouderenwoningen omdat we 
constateren dat er natuurlijk toch een enorme groei is van het aantal ouderen wat 
richting 2040 gaat ontstaan, en dat je ook constateert is dat er heel veel mensen 
zeggen: nou, ik zou eventueel wel willen verhuizen als ik nu in een grote 
eengezinswoning woon, maar dan moet er wel een passende woning zijn waarvan ik zeg 
van groot naar beter. En dat geldt niet alleen in de koopmarkt, het geldt ook in de huur. 
En op het moment dat je die woningen kan realiseren dan kan je verhuisketens op gang 
brengen, want dat betekent dat mensen een grotere eengezinswoning achterlaten waar 
dan weer jonge gezinnen weer kunnen instromen en de jongeren die dan thuis wonen, 
nog te lang thuis moeten wonen die dat liever niet zouden willen, die kunnen dan 
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doorstromen naar dat appartement dat dan ook weer vrijkomt. Dus het toevoegen van 
de juiste woningen is ongelooflijk belangrijk om die doorstroming op gang te krijgen. 
Ook in het RIGO-onderzoek wat destijds is gerealiseerd is ook heel nadrukkelijk aan de 
orde gekomen dat een belangrijke oplossing van de druk op de woningmarkt is niet 
alleen het toevoegingen van woningen, maar ook zorgen voor de juiste doorstroming. 

De voorzitter: De heer Safranti had een vraag. 

De heer Safranti: Dank u wel, voorzitter. U begon ook keurig, misschien dat u het zo 
meteen gaat noemen, hoor, maar die doorstroom. U gaf aan oplossing: doorstroom 
simuleren. Heeft u daar zelf ideeën bij of … Ik heb daar ook wel ideeën over, hoor. 

Mevrouw Van Rood: Nee, u bent mij net een slag voor, want wij hebben een 
doorstroommakelaar. Binnen Trivire hebben wij een doorstroommakelaar en daar 
hebben ook heel veel goede ervaringen mee, dus dat wij constateren als het gaat over 
de huursector, wat ons vakgebied is niet zozeer de koopsector, maar dan zie je dat als 
je mensen faciliteert, dus als je mensen goed informeert en mensen ondersteund en dat 
helpt in het proces, dan zie je dat mensen ook daadwerkelijk die stap maken van die 
eengezinswoning waar ze alleen nog met hun partner in wonen om naar dat gelijkvloers 
appartement te gaan dichtbij de voorzieningen. En daar hebben we mooie resultaten. 
We zijn vorig jaar begonnen en wat dat aangaat gaan we er ook vol mee aan de slag 
ook voor komende jaren, en dat gaan we in de hele regio … De collega’s die gaan dat 
ook overnemen. Er is veel interesse in. Dus we zien dat er mogelijkheden liggen om op 
die manier het voor mekaar te krijgen. 

De voorzitter: Mevrouw Striebeck had een vraag. 

Mevrouw Striebeck: Ja, dank u voorzitter. In het vorige gesprek wat wij hadden gaf u 
aan dat u graag aan de voorzijde zou willen worden meegenomen bij het bouwen van 
woningen. Wordt dat nu gedaan, heeft u nu al met het nieuwe college aan de tafel 
gezeten? 

Mevrouw Van Rood: Ja, sterker nog, ik heb inderdaad ook met de nieuwe wethouder 
daarmee om de tafel gezeten en die heeft ook toegezegd dat de gemeente ook die 
ambitie heeft om de corporaties eerder te betrekken in de ontwikkeling van de 
woningbouw. En dat het belangrijk is dat niet alleen de commerciële partijen aan tafel 
zitten maar juist ook de corporaties om gelijktijdig met elkaar die plannen te 
ontwikkelen en niet achter mekaar. Dat helpt ook in de snelheid, en daarin ook te kijken 
op welke manier je nep sociale huur – zoals wij dat in onze vaktermen noemen – kan 
voorkomen namelijk sociale huurwoningen die door commerciële partijen gerealiseerd 
worden maar die niet net zo lang in de sociale sector blijven als dat bij ons gebruikelijk 
is. Waar verkopen ze die na 15 jaar terwijl wij dat minimaal 50 jaar de woning in 
principe in portefeuille houden. 

De voorzitter: Er zijn veel vragen, maar de heer Den Heijer als eerste, en dan kom ik bij 
mij links. 
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De heer Den Heijer: Dank, voorzitter voor de gelegenheid. U heeft het over het 
stimuleren van doorstroming. Zo zou je ook andersom kunnen redeneren het tegengaan 
van scheefwonen. En past u de inkomensafhankelijk toets toe bij uw huurwoningen? Of 
doet u dat allebei? 

Mevrouw Van Rood: Ja, inkomensafhankelijke huur passen wij toe. Ik kijk even, bij jullie 
ook, hè. Dat passen wij inderdaad toe. Ik ken de argumenten om scheefwoners tegen te 
gaan. Dus wat wij constateren als gevolg van het passend toewijzen, dus daar komen 
we ook over te spreken. Het feit dat in een aantal jaren geleden de minister heeft 
bedacht over het feit dat om de huurtoeslag te beperken dat mensen met een bepaald 
inkomen alleen maar tot een maximale huurprijs mochten huren heeft dat gevolg gehad 
dat er veel meer concentratie is van mensen met een laag inkomen met kwetsbaarheid 
in wijken waar veel sociale huurwoningen staan. Als er dan iemand tussen woont die een 
wat hoger inkomen heeft dan vinden wij dat je heel erg moet oppassen dat je die 
mensen wegjaagt, weghaalt uit die wijken omdat juist dat de mensen vaak zijn die de 
dragers zijn en de anderen soms de vrager zijn als het gaat over naar mekaar omkijken. 
En juist die mensen een bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid en aan de 
veiligheid in de wijk en buurten. Dus we zijn heel erg terughoudend om te kijken dat 
maximaal inzetten, omdat het ook hele goede kanten heeft dus zeker in die wijken waar 
veel concentratie is van sociale huurwoningen. 

De voorzitter: De heer De Boer, en daarna mevrouw Kruger. 

De heer De Boer: Dank u wel, voorzitter. Dank voor uw presentatie tot zover. Even een 
vraag over de doorstroming van ouderen. Is er bekend bij u, want er zijn ook ouderen 
die erover nadenken omdat ze natuurlijk een hypotheek hebben afbetaald, die betalen 
eigenlijk al niet zoveel meer, willen wel over naar een andere woning, alleen ja, moeten 
ze misschien weer de volle mep aan huur betalen. Maar is het bekend bij jullie dat er 
ook mensen zijn die daar misschien toch van terugdeinzen? 

Mevrouw Van Rood: Ik ben blij dat u die vraag stelt, want we merken dat het beeld 
inderdaad is dat mensen die de verhuizing uiteindelijk realiseren dat die honderden 
euro’s erbij moeten betalen, en dat is echt niet het geval. De praktijkervaring is dat 
tussen de dertig en de zestig euro is dat er in veel gevallen bijbetaald moet worden. Dus 
dat is één ding. Dus dat valt in de praktijk heel erg mee. Twee, is dat vaak zijn het 
grotere woningen met veel meer energielasten of woonlasten omdat die woning groter 
is. Je gaat naar een kleinere woning toe, dus de bijkomende lasten zijn over het 
algemeen ook weer lager. Vaak zijn het ook net weer jongerenwoningen. 
Jongerenwoningen niet in de zin van de doelgroep, maar jongeren in de zin van leeftijd, 
dus ook dat is vaak dat ze beter geïsoleerd zijn. Dus dat maakt dat het per saldo 
eigenlijk altijd heel erg meevalt, maar dat beeld bestaat absoluut. Dus als u dat beeld 
hoort laat mensen daar niet om terughoudend zijn om met ons het gesprek aan te gaan, 
want dat is echt in veel gevallen … En als dat echt uitzonderingssituaties zich voor zou 
doen dan vinden we daar een oplossing voor. Dat is niet het eerste uitgangspunt maar 
het laatste uitgangspunt. 
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De heer De Boer: Ik had nog een kleine aanvullende vraag. Als ik iemand hoor ga ik 
zeker die doorsturen naar u, maar is het ook zo dat jullie daar iets van een … Voeren 
jullie daar campagne over of … 

Mevrouw Van Rood: Nou, we zijn vorig jaar begonnen, zou ik zeggen. Dit jaar hebben 
we iets van 60 ouderen aangeschreven om ook te kijken wat is de respons, en de 
respons was echt heel erg hoog. Dus we zijn nog wat voorzichtig om grote campagnes 
op te starten omdat we verwachten dat we dan de vraag niet aankunnen. Maar goed, als 
de gemeente bereid is ook om nog een tweede doorstroommakelaar in te schakelen, wie 
weet kunnen we dan weer nog een grotere groep helpen om op deze manier door te 
stromen. 

De voorzitter: Mevrouw Kruger, u had nog een vraag. 

Mevrouw Kruger: Ja nou, die sluit eigenlijk wel een beetje aan, want ik had het ook over 
die doorstroommakelaar of mensen inderdaad actief benaderd worden of dat men zich 
kan melden bij een doorstroommakelaar, want ik merk ook bij mensen die wat ouder 
zijn vinden het ook niet alleen … Ja, ze zouden het makkelijker vinden in een kleinere 
woning, maar er zit zoveel geschiedenis in hun eigen woning, kinderen gekregen. Ga dat 
maar eens achterlaten, dan blijft er opeens niks meer over, hoor ik dan wel eens. Dus 
ja, dat … 

Mevrouw Van Rood: Nou ja, weet je, we zijn begonnen met de grootste woningen, want 
daar is het grootste tekort aan. We zijn dus met de vier-, vijfkamerwoningen gestart, 
dus successievelijk werken we zo alle woningen waar ouderen in wonen af, de 
eengezinswoningen. En dat snappen we. En wat we merken dat een van de belangrijkste 
dingen in het proces is dat mensen hun eigen regie houden. Dus het is niet zo we bieden 
een woning aan en dan moeten ze ja zeggen. Nee, we gaan met elkaar het gesprek aan 
over wat heeft u nodig, waar wilt u heen. En dat gesprek, dat vraagt tijd en dat vraagt 
aandacht en uiteindelijk zie je dat dus wel de mensen ongelooflijk blij zijn en dat ze ook 
zeggen: had ik het maar jaren eerder gedaan. 

De heer Oerlemans: En als ik mag aanvullen. Soms zijn de financiën niet het probleem 
maar de gedachte dat je moet verhuizen en wat er allemaal bij komt, weet je wel. En 
dus het ontzorgen van het verhuizen, zou soms ook wel helpen. 

Mevrouw Van Rood: Beschikbaarheid. En volgens mij zou jij het nu overnemen. 

De heer Oerlemans: Ja, dank u wel. Ja, ik neem u even mee met wat cijfermateriaal, 
want de druk is hoog op de woningmarkt. Er zijn heel veel mensen op zoek naar een 
woning. Ik zie ook een aantal reacties worden via Woonkeus worden advertenties 
geplaatst. En vijf jaar geleden was er op een woning gemiddeld dan 120 reacties, en dat 
is nu inmiddels opgelopen naar 300. En ja, je bent ook langer op zoek naar een woning. 
Mensen schrijven zich in, ze gaan wachten. Op een gegeven moment gaan ze wel actief 
zoeken naar een woning, en dat ze dat een gegeven moment doen. Nou, dan duurt het 
ook wel iets langer, maar het loont wel als je heel actief op zoek gaat naar een woning. 
En wie zijn er dan op zoek naar een woning? Dat heeft de meneer van het CBS ook al 
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aangeven, dat zijn met name de jongeren die … Het aantal jongeren dat zich gigantisch 
heeft ingeschreven, die zijn allemaal op zoek naar een woning waar ze hun gezin 
kunnen stichten of alleen kunnen wonen. En als je ziet de mensen die het meeste succes 
hebben dat zijn de ouderen, maar die wachten ook heel lang, die hebben ook een heel 
lang inschrijfduur, dus op het moment dat ze willen gaan verhuizen en ze reageren op 
een woning dan hebben ze ook heel snel een woning. Dus zo zit het een beetje scheef. 
Nou, er zijn heel van mensen die aan het zoeken zijn, dus ook gigantisch gestegen zoals 
u kunt zien. En wie zijn dat dan? Ja, het zijn toch allemaal mensen die toch graag in 
Dordrecht willen wonen. We verhuizen een beetje rond de Dordtse kerk met elkaar. 
Maar goed dat wil ook ervoor zorgen dat er wel een doorstroming moet plaatsvinden, 
want als iemand blijft zitten dan kun je niet verschuiven. Dus dan kun je zeggen: 
misschien moet je starterswoningen bouwen. Nou, daar gaat één starter in, heb je geen 
doorstroming. Op het moment dat je een oudere hebt – hebben we het net over gehad, 
Tinka – als je een ouder gezin verhuist dan komt er een woning leeg en dan krijg je een 
treintje van ongeveer vijf tot zes verhuizingen in de doorstroom. Nou, desalniettemin is 
het wel belangrijk dat we sociale woningen blijven bouwen. Er zijn ook, zoals u wellicht 
weet, ook heel veel gesloopt en andere periodes was het beleid om vooral middelhoge 
inkomens naar Dordrecht te lokken, maar daardoor zijn we eigenlijk een beetje 
weggezakt. Dus we hebben met elkaar een opgave om die woningen terug te bouwen 
naar de stand januari 2016. 

De voorzitter: De heer De Heer. 

De heer De Heer: Ja, voorzitter dank u wel. Ik begrijpen uit de cijfers dat er relatief veel 
jongeren op zoek zijn naar een woning, en dat ze relatief weinig succes hebben in hun 
zoektocht. Zijn er nog andere dingen dan vooral die wachtlijsten die op dit moment zijn, 
dat je punten opspaart wat er natuurlijk ook voor zorgt dat je heel lang moet wachten. 
In het verleden waren er ook van die lotingsystemen. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar 
voor jongeren? 

De heer Oerlemans: Ja, we loten op dit moment. Woonbron doet dat voornamelijk, maar 
ook de andere corporaties zijn vorig jaar gestart met loten. Het is ook een experiment. 
Heeft uw raad ook mee akkoord gegaan. Daar zijn de cijfers ook recentelijk van 
gepresenteerd, en daar zie je wel dat jongeren wel sneller aan een woning komen. Die 
zijn er actiever in, die zijn wellicht ook handiger met die systemen, dus daar zie je wel 
dat jongeren wat meer kans maken op een woning. 

De voorzitter: De heer Den Heijer. 

De heer Den Heijer: Dank, voorzitter. Nou, u stelt eerst dat er veel gesloopt is en 
onvoldoende bijgebouwd is en u stelt daarnaast dat we bepaald beleid hebben gevoerd 
waardoor je ook voor andere inkomensgroepen bouwt. Even terugkomend op het eerste, 
het mes snijdt altijd aan twee kanten. Wij zullen het vast ook niet altijd goed hebben 
gedaan, maar waar zien jullie, ook voor jullie zelf, de kansen om het de komende jaren 
dan beter te doen dan bijvoorbeeld de afgelopen vier jaar, want er is kennelijk wel 
gesloopt, maar niet gebouwd. 
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De heer Oerlemans: Nee, dat klopt. Wij konden als Woonbron bouwen op onze eigen 
grond, en daarvoor moesten we eerst slopen. En wat Trivire betreft, daar moeten er 
gronden zijn waar ook Trivire op kan bouwen, en dat is eigenlijk de vraag van mevrouw 
Striebeck: zijn jullie ook bij die nieuwbouwplannen en bij die stadsontwikkelingsplannen 
eerder betrokken geweest als coöperatie, of zaten jullie aan de achterkant waar werd 
gezegd: o ja, er moet ook 10 procent sociaal in. Nou, nu heeft het college een andere 
programmering. Nu zegt het college: wij vinden dat er 30 procent sociaal moet komen. 
En dat betekent ook dat met name Trivire sneller aan tafel kan gaan zitten om die 
afspraken te maken zodat we die productie kunnen gaan maken. 

De heer Den Heijer: Als we dan kijken naar die programmering. Je ziet ook onder 
jongeren een enorme vraag ook niet alleen naar sociale huur, maar ook naar sociale 
hoop. Ziet u voor uzelf daarin een rol voor de komende jaren? 

De heer Oerlemans: Jazeker. Wij bouwen ook gedifferentieerd. Misschien kun jij iets 
vertellen over wat jullie van plan zijn? 

Mevrouw Van Rood: Ja, wij zijn ook naar het kijken naar sociale koop om dat ook toe te 
voegen. Ook daar geldt voor … Waar je voor op moet passen bij sociale koop is dat op 
het moment dat je het verkoopt en als je kijkt naar de huidige prijsstijgingen dan wordt 
het heel snel niet meer sociale koop. Dus voor ons het belangrijk dat als je dat op die 
manier op de markt zet je eigenlijk ook de mogelijkheid van koopgarant dat je het ook 
weer terug kan kopen dat je dan de afweging kan maken: zet ik het opnieuw in de 
markt als koopwoning en behoud ik het voor die doelgroep dan beschikbaar, of ga ik het 
toevoegen aan de huursector, aan de huurvoorraad omdat dat op dat moment 
belangrijker is? Dus wij zijn aan het kijken op welke manier we dat kunnen doen. Er 
zitten alle juridische, fiscale aandachtspunten bij. Die zijn wij op dit moment aan het 
uitzoeken, maar als dat een passende oplossing, als we daar een passend antwoord op 
kunnen vinden gaan we dat zeker te voegen. Mag ik van de gelegenheid nog even 
gebruikmaken om nog even te reageren op wat wij zelf kunnen doen, ook om te zorgen 
dat we die versnelling doen, is waar we ook in gesprek zijn met de gemeentes om te 
kijken naar bouwtafels, dus dat je zorgt dat je met elkaar met alle partijen aan tafel 
gaat zitten, omdat het vergunningsproces … Het vergunningsproces wat op dit moment 
echt heel veel tijd vraagt, om dat met mekaar de versnelling… Die planontwikkeling en 
dat vergunningsproces, dat zijn twee verschillende momenten in dit proces, dat moet 
ook echt sneller. Dus daar geldt met mekaar aan tafel. En soms kunnen wij dingen doen. 
Als de gemeente beperkte capaciteit heeft kunnen wij bijvoorbeeld het 
stedenbouwkundig plan ontwikkelen en dan kan de gemeente gewoon meekijken, is dat 
je met elkaar doet. Maar meer samen optrekken, eerder met elkaar om de tafel. Nou ja, 
samen de schouders eronder. 

De heer Oerlemans: Wat wij ook doen, als ik mag aanvullen? In de Van 
Kinsbergenstraat bouwen we op dit moment en ook een aantal koopwoningen. En die 
koopwoningen geven voorrang aan mensen die een sociale huurwoning achterlaten dus 
dat je ook daar weer een stroming krijgt. 
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De heer Den Heijer: En daar kort op reageren op wat u zojuist zei. Dus in andere steden 
heb je bijvoorbeeld vervolgens een platformontwikkeling xxx, de stadsnaam. Naar mijn 
informatie is zo’n platform er niet in deze regio van deze stad. Zou het jullie helpen, ook 
misschien in het formele maar ook het informele contact om beter tot ontwikkeling te 
komen? 

Mevrouw Van Rood: Sterker nog, we hebben vrij recent binnen de Smart Delta hebben 
we er ook met elkaar over gesproken om te kijken wat de mogelijkheden zijn om lokaal 
een bouwtafel te hebben die dan weer opschaalt naar regionaal, omdat je ook in 
sommige gevallen regionale afstemming nodig hebt. Dus daar heb ik ook echt het 
gevoel dat nu met de nieuwe colleges er een nieuwe tijdgeest is waar ook een nieuwe 
wind waait wat mogelijk helder maakt om die versnelling mogelijk te maken. 

De heer Oerlemans: Nou, dit plaatje heeft u al kunnen bestuderen. Dat laat zien dat alle 
pijlen de verkeerde kant op wijzen, zal ik maar zeggen, waar het gaat om zoektijd, 
inschrijftijd. En dat is niet alleen in Dordrecht, maar het is gewoon eigenlijk in de totale 
Drechtsteden dus het is daarmee ook een Drechtstedelijk probleem wat we met elkaar 
moeten oplossen om de mensen in de Drechtsteden aan een woning te helpen. Dit 
plaatje hebben we net eigenlijk ook al een beetje bij stilgestaan. Het coalitieakkoord 
gaat uit van 4000 woningen te bouwen. Tellen we nu onze opgaves … Want een plan 
maken duurt een paar jaar, dus je bent al een tijdje bezig. Dus wat we nu aan harde 
plannen hebben telt op tot 750 sociale huurwoningen, dus dat zijn er nog geen 1200. En 
dat komt eigenlijk precies vanwege de vraag: waarom zitten jullie niet eerder aan tafel, 
en hoe gaan we dat dan doen, hoe komen we tot die 1200? Nou ja, dat betekent dat we 
met elkaar een inhaalslag moeten gaan programmeren de komende jaren. En dat 
betekent ook, en wij zijn er ook klaar voor en bereid voor om die 1200 met elkaar te 
gaan realiseren.  

De voorzitter: Vertel uw naam ook eventjes graag gelijk. 

De heer Damen: Ik ben Leo Damen van de Partij van de Arbeid-fractie. Ik ben 
nieuwsgierig of in die 750 woningen die nu dan wel aan gaan komen of daar ook 
rekening mee is gehouden dat er al een aantal woningen nog gesloopt gaan worden? Is 
dit nettoresultaat of is dit een brutoresultaat? 

De heer Oerlemans: Dit is een brutoresultaat. Juist, dus daar moeten ook een aantal 
woningen af, en uiteindelijk dan voegen we toe pak en beet 480, 500 dacht ik uit mijn 
hoofd.  

De heer Damen: Het lijkt mij goed om dat ook heel steeds nadrukkelijk te vermelden 
wat je uiteindelijk toevoegt. 

Mevrouw Van Rood: Ik zal het nieuwe college helpen. Het oude college heeft gesloopt, 
het nieuwe college gaat bouwen. 

De heer Van Leeuwen: Voorzitter, even een vraag. Klopt het dat u over vier jaar dan 
nog niet op het aantal sociale huurwoningen zit dat er op 1 januari 2016 was, klopt dat? 
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De heer Oerlemans: Dat weet ik niet zeker. Weet jij dat, Jan-Willem? 

De heer Verheij: Ik heb niet het volledige rekensommetje, maar volgens mij moeten we 
ook na 2026 nog verder bouwen om op dat punt te komen. Het rekensommetje kunnen 
we desnoods nog een keer toe laten komen om dat duidelijk te maken. 

De heer Van Leeuwen: Heel graag. 

De heer Verheij: Ja, ik denk dat dat zinvol is, dan weten we ook wat de opgave nog is, 
en hebben we ook de juiste discussie over de versnelling die we nog willen aanbrengen. 

De heer Van Leeuwen: Dank u wel. 

De voorzitter: De heer Van der Kruijff heeft nog een vraag. 

De heer Van der Kruijff: Ja, nog een volgende. Ik zie hier staan meer is er mogelijk als 
er ook in de bestaande plannen 30 procent sociale huur wordt geprogrammeerd. Dan 
ben ik benieuwd aan welke plannen u denkt, want er zit vaak een vaste gedachte al 
achter waar u op hint. En ik ben tegelijkertijd dan ook wel benieuwd, want we hebben 
het vaak over verspreiding van sociale huur. Mevrouw Van Rood zei het ook over 
gedifferentieerde wijken. Dat hebben we nu in Dordrecht. Is volgens mij nog niet zo heel 
gedifferentieerd waar het sociale huur betreft. Zit u dan bijvoorbeeld ook mogelijkheden 
in wijken als Stadspolders of Dubbeldam of andere wijken waarvan ik denk daar hebben 
we nog een inhaalslag te maken. 

De heer Oerlemans: Nou, ik denk dat we op Stadswerven geloof ik te weinig sociaal 
hebben gebouwd. Ik denk dat het Maasterras wel mogelijkheden moet bieden voor 
sociaal. Als ik kijk naar waar wij de afgelopen jaren in Wielwijk aan de stadsmuur 
hebben gewerkt, daar zie je dat er juist een grote mix is ontstaan tussen sociaal en 
koopwoningen. Dus we werken daar heel veel aan. Misschien kun je wat aanvullen? 
Omdat ja, we hebben eigenlijk alleen nog onze eigen ronde. 

Mevrouw Van Rood: Nee, want dat is de snelste manier dat je die versnelling maakt als 
het gaat over de realisatie van sociale huurwoningen. Helder is natuurlijk dat bij 
sommige ontwikkelingen als zodanig ver zijn in de planvorming dat er gewoon afspraken 
liggen met commerciële partijen. Dan is het heel risicovol om die open te breken omdat 
het natuurlijk ook heel veel geld gaat kosten. Maar er zijn ook plannen die nog veel 
priller in de ontwikkeling zijn. Nou, daarvan denk ik dat het goed is om met elkaar te 
kijken is het wenselijk en is het mogelijk om die programmering aan te passen? Dat 
leidt, dat snappen we heel goed, tot een tekort op de grondexploitaties. Anne Koning, 
gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, die heeft ook in haar concept bod wat zij in 
het kader van de landelijke afspraken aan de minister aangegeven, zegt dan vindt zij 
ook dat de minister daar een bijdrage aan moet leveren. Nou, laten we dan met elkaar 
als gemeente, corporatie en gedeputeerde naar de minister gaan en zeggen: oké, 
minister, help ons dan als wij die 30 procent conform uw lijn en de lijn van de gemeente 
gaan realiseren. 
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De heer Oerlemans: En als we die productie willen realiseren dan moeten we dat … 

De voorzitter: Er is een vraag, excuus. De heer Safranti. 

De heer Safranti: Dank u wel, voorzitter. Nou, ik wilde toch even een bevestiging 
hebben of ik dit goed heb begrepen. Dus het huidige college geeft aan we gaan 1200 
woningen bouwen in de komende vier jaar. Vervolgens geeft u aan dat kunnen we niet 
realiseren want er komen 750 woningen, en vervolgens op de vraag van mijnheer 
Damen was is dat bruto, netto? U gaf aan dat is bruto, dus dan blijft er voor mij 450 
woningen over in plaats van 1200. Klopt mijn verhaal nu? 

De heer Oerlemans: Kijk het college zegt dat zij 1200 woningen gaan produceren. Het 
college zegt niet … Wij zijn niet van het college natuurlijk, maar het college zegt niet: 
dat is netto. Ze willen 1200 produceren, 30 procent daarvan … Sorry nee, 4000, 30 
procent daarvan sociaal, en wij zeggen wij kunnen die sociale productie leveren ook als 
Trivire ook daartoe de gelegenheid gaat krijgen. En ja goed, wij moeten daarvoor ook 
woningen en Trivire moet ook een aantal woningen voor slopen, dus daarom is het bruto 
en niet netto. 

De voorzitter: Ga je gang. 

De heer Wringer: Ja dank, voorzitter. De heer Oerlemans heeft het al een paar keer 
gezegd u mag alleen bouwen op eigen grond. Ik vind dat zo vreemd, en Trivire mag 
overal bouwen in Dordrecht. Kunt u uitleggen waarom u alleen op eigen grond mag 
bouwen en niet nieuwe projectontwikkelingen … 

De heer Oerlemans: Nou, de minister heeft een paar jaar geleden gezegd en dat was 
mede naar aanleiding van dat ze bijvoorbeeld een coöperatie als Vestia door heel 
Nederland kon bouwen, en nu gaan er corporaties die hun vleugels gespreid hadden 
hebben ze gezegd: weet je, we maken kerngebieden en we vinden dat een corporatie 
haar geld vooral moet besteden in dat kerngebied. Nou, de minister heeft bepaald dat 
voor Woonbron het kerngebied Rotterdam is de Haaglanden, en dan nog Spijkenisse 
erbij zullen we maar zeggen - dat is Nissewaard - maar Dordrecht niet. Nou, we hebben 
daar protest op aangetekend, maar dat heeft tot nu toe weinig resultaat gehad. Dat 
betekent dus dat wij geen toestemming krijgen van de minister om buiten onze eigen 
grond te bouwen, en als we iets willen bouwen moeten we eerst slopen en dan kunnen 
we pas bouwen. Oké?  

Mevrouw Van Rood: Misschien daar nog even aanvullen. Want Trivire wil graag bouwen 
in de stad, wil graag gewoon een bijdrage leveren, maar ook Woonzorg Nederland is ook 
een partij die ook woningbezit heeft in de regio en die ook capaciteit heeft om bij te 
bouwen. Dus we betrekken hen ook. En laat het helder zijn uiteindelijk gaat het over de 
opgave die gerealiseerd moet worden als het gaat over die 1200 woningen voor de 
toekomst van Dordrecht en haar inwoners, en dan is het belangrijk dat die gerealiseerd 
wordt. En dan vind ik het natuurlijk fijn als wij er een belangrijk deel aan leveren, maar 
dat is niet het belangrijkste. Het gaat over de opgave die er gerealiseerd moet worden 
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en laten we dat met elkaar doen. En als Woonzorg Nederland daar ook een deel van de 
capaciteit op zich kan nemen, dan is dat alleen maar prima.  

De heer Oerlemans: Tot slot een toelichting op het laatste zinnetje. Ja, als je woningen 
gaat bouwen een je gaat het ontwerpen en je loopt het hele traject door dan ben je 
gewoon een aantal jaren mee bezig. Dus daar waar wij als corporaties naartoe willen is 
dat we afspraken maken met aannemers en betaalde bouwstromen realiseren en 
conceptwoningen realiseren die sneller uit de fabriek kunnen komen zodat we ook snelle 
productie kunnen maken. Nou, dat zijn landelijke ontwikkelingen waar wij vanuit de 
Drechtsteden ook graag bij aan willen sluiten. En deze is van jou, Tinka. 

Mevrouw Van Rood: Ja, betaalbaarheid was een ander domein waar ook onze opgaven 
liggen. En los van het feit dat wij dat een buitengewoon, zeker in de huidige tijd, 
belangrijke opgave vinden wordt het ook heel erg gestuurd door het rijksbeleid. Los van 
het feit dat inkomenspolitiek nog steeds aan het rijk is voorbehouden geldt dat 
instrumenten bijvoorbeeld als huurtoeslag - hoeveel huurtoeslag krijgt men, bij welk 
inkomen – is heel bepalend voor het feit in hoeverre het wonen nog steeds betaalbaar 
is. Passend toewijzen. Ik heb het net ook al gezegd, de beheersing van de huurtoeslag is 
besloten door de minister dat mensen met een bepaald inkomen alleen maar mogen 
huren tot een bepaalde prijs en daarmee ook bepalen van wat dan betaalbaar voor 
wonen is. Eenmalige huurverlaging die vorig jaar heeft plaatsgevonden. Dat heeft geleid 
tot de betaalbaarheid van wonen. Huurbevriezing vorig jaar, maar ook in het 
regeerakkoord is opgenomen voor 2024, en een maximale huurstijging is beperkt en dat 
zal in 2023 echt heel veel lager zijn dan de inflatie die bijna tegen de 10 procent op dit 
moment is. Dus dat laat het ook in de context even zijn, we gaan er geen zuur verhaal 
van maken alsjeblieft niet, maar dat beperkt investeringsmogelijkheden voor een 
corporatie fors, maar dat neemt niet weg dat wij toch er vol voor gaan als het gaat over 
die betaalbaarheid. Dan … 

De voorzitter: De heer Den Heijer had een vraag. 

De heer Den Heijer: Voorzitter, ik kan me goed voorstellen dat lijstje dat u opsomt een 
flink beslag legt op uw investeringscapaciteit. Tegelijkertijd is er ook een ander besluit 
genomen door het kabinet met de verhuurderheffing. En ja, hoe moet ik dat dan zien 
voorheen, want ik wil wel … Kijk, volgens mij moeten we gewoon verstandig en goede 
dingen doen voor deze stad. En is het voor u belangrijk dat u goed kunt investeren en 
daardoor huizen kunt bouwen die hartstikke nodig zijn, maar wat is de invloed van de 
verhuurderheffing daarop op die investeringscapaciteit in relatie tot het lijstje wat u net 
schetste? 

Mevrouw Van Rood: Nee, dit is een terechte opmerking. We zijn ook volop bezig in de 
onderhandelingen met de minister als het gaat over landelijke afspraken. Hele grote 
ambities. Betaalbaarheid is daar ook een hele belangrijke in om daarin te noemen. Geld 
dat op dit moment in de plannen is opgenomen dat als het gaat over de doelgroep van 
mensen met een sociaal minimum inkomen van 120 procent dat die een eenmalige 
huurverlaging krijgen naar 550 euro exclusief de bijkomende kosten. Nou, dat zijn 
mooie maatregelen zeker als het gaat voor de mensen met dat lage inkomen. We 
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grijpen wel fors in de financiering, in de kasstromen van de corporaties. En helder is 
natuurlijk met mekaar dat het gaat over de ambities en de opgave die wij met elkaar 
willen realiseren als volkshuisvester als bijdrage in deze stad, maar dat het betaalbaar 
moet blijven. Niet alleen vandaag, niet alleen morgen, maar ook op de lange termijn. 
Maar daar ook zijn afspraken over gemaakt om dat te monitoren aan de voorkant, 
tussentijds om te kijken met mekaar waar we op uitkomen. Want het zijn weerbarstige 
tijden ook als het gaat over de stijging van de bouwkosten, de beschikbaarheid van 
materialen, dus daar moeten we met elkaar naar kijken. Dus het is terecht, dus dat 
moet steeds in balans zijn. En als goed rentmeester, zoals wij onszelf dan noemen, 
betekent dat we niet alleen voor vandaag gaan maar ook voor de lange termijn. Als laag 
inkomen natuurlijk het energieverbruik leidt op dit moment heel veel tot energie-
armoede. Laat het ook helder zijn dat het niet alleen gaat over de energielasten maar 
dat het vaak een onderdeel is van al die bijkomende woonlasten die uiteindelijk maken 
dat mensen soms niet meer betaalbaar kunnen wonen. En dan is ook het vraagstuk, de 
uitkeringen, in hoeverre levert dat nog wel voldoende bestaanszekerheid op en is dat 
niet te laag? Dus dat zijn wel vraagstukken, het gaat om een veel breder aspect dan 
alleen die energiearmoede. De inzet van de corporatie is ook zo snel mogelijk geen 
onzuinige woningen meer. We zijn volop bezig, daar hebben we ons ook aan 
gecommitteerd, om uiterlijk in 2024 een gemiddeld label B te hebben. Voor Trivire geldt 
dat we dat dan dit jaar naar alle waarschijnlijkheid gaan realiseren, en die E, F en G-
labels die mogen we niet meer hebben na 2028. Dus daar gaan we volop mee aan de 
slag. Aandachtspunt daarbij wel zijn de monumenten in de historische binnenstad want 
dat is echt nog wel een uitdaging, en de VvE’s. Want daar zijn wij niet de enige die het 
besluit nemen of we daar de energietransitie gaan vormgeven. Er zitten particuliere 
eigenaren die daar ook een mening over hebben. En laat helder zijn op dit moment zijn 
de beschikbare subsidies en de leningen voor de particuliere eigenaren echt te dun. Daar 
moet nog aandacht voor komen. Dus op de korte en middellange termijn inzetten op 
isoleren en verlagen van de energievraag, en op de korte termijn ook het realiseren van 
kleine maatregelen. Dat doen we ook samen met de gemeente als het gaat om 
energiecoaches, kijken waarin maatregelen getroffen kunnen worden en ook mensen 
bewust maken van het ander gedrag wat nodig is als het gaat over het verlagen van het 
energieverbruik. 

De voorzitter: Er is nog een vraag. 

De heer Den Heijer: Ja, weer een vraag, voorzitter. Volgens mij hebben we hier een 
enorme opgave te pakken. En ik vind die ambitie 2028 geen label E, F, G, is enorm. In 
het coalitieakkoord staat dat we dit jaar met een plan willen komen om 16.000 
woningen die slechte labels aan te pakken. Ik vind dat eigenlijk ook al een forse 
uitdaging. En ik vraag me af, nog los van het dat het ook voor vervelende elementen in 
zich heeft, want laten we iedereen hier even uit de droom helpen, dan ga je dus 
inderdaad woningen ook slopen, want dat kan bijna niet anders als je dat voor mekaar 
wil krijgen. Eerste vraag is, hoe denkt u dat te gaan doen? En de tweede vraag is, het is 
ook soms ook lastig omdat je binnen de woonblokken ook particuliere eigenaren hebt 
zitten. En u kunt niet verder als die particuliere eigenaren die stappen niet kunnen of 
niet willen zetten. En hoe kan de gemeente daar nu het beste mee omgaan? 
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Mevrouw Van Rood: Het is een terechte opmerking. Hij komt zo meteen ook nog terug 
bij duurzaamheid, maar de grootste uitdaging voor de gemeente ligt niet bij ons. Want 
als het gaat over gemiddeld label B … Voor Trivire geldt in 2022 als het gaat over de E, 
F, G-labels dan realiseren we dat voor 2028. Het aandachtspunt zit bij de VvE’s. Maar 
het gaat over die mensen die met hun beschikbare inkomen een woning hebben gekocht 
van anderhalf tot tweeënhalve ton en die nog wel het geld hebben gehad om die keuken 
te kopen maar niet om die energietransitie vorm te geven. Daar zit mijn zorg, en ik denk 
de gemeente met mij. Dus daar over nadenken over hoe we dat met elkaar gaan doen, 
daar moet de rijksoverheid ook echt mee over de brug komen. En dat gaat over subsidie 
en dat gaat over wet- en regelgeving, maar dat is echt een groot aandachtspunt. Nu 
mag jij weer. 

De heer Oerlemans: Ja, we hadden het er net al over wat maakt een wijk leefbaar. 
Natuurlijk haar bewoners, en hun leefbaarheid en veerkracht zegt iets over de mate dat 
een wijk een zeker absorptievermogen heeft en weer terug kan veren op het moment 
dat het wat minder gaat. Nou, daar is niet alleen de mensen die daar wonen, maar het 
gaat ook om de uitstraling van de wijk, de woonomgeving, voorzieningenniveau. Dus 
alle elementen waar je als corporatie wel over mee kunt praten, maar waar je niet aan 
het stuur staat. En ja, zeker waar het gaat ook over de kwetsbare bewoners dat er ook 
zorg geleverd wordt, want ook inclusiviteit betekent ook dat mensen die het wat moeilijk 
hebben of die een rugzakje hebben dat die ook wonen in Dordrecht in de wijken. Nou, 
als je ziet, dit kaartje van leefbaarheid laat zien waar het meest veerkrachtig is. Dat zijn 
de groene wijken. En dan zie je ook wel als je bijvoorbeeld kijkt in Wielwijk waar heel 
veel geïnvesteerd is dat je daar met elkaar toch ook het verschil kunt maken. Helaas zijn 
er ook wat rode puntjes. Nou, hier rond SSF en rond een complex van Woonzorg. Nou, 
daar hebben we afspraken gemaakt met de gemeente en ook met Woonzorg om daar 
nauwlettender op de toewijzing te gaan letten om ervoor te zorgen dat die wijken wel 
veerkrachtig blijven. Ook in de Vogelbuurt zie je dat daar ook goede ontwikkelingen zijn. 
Dus met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat die wijken veerkrachtig worden en blijven. 
Dan de huisvesting van kwetsbare groepen. Ja, daar zijn corporaties ooit in het verleden 
voor opgericht in 1901, zorgen dat je woning hebt voor mensen die het echt nodig 
hebben. Nou, daar staan we ook voor. De opgaves zijn er ook voor. Maar dat betekent 
wel dat er afspraken gemaakt moeten worden over de begeleiding. Je merkt wel dat er 
een zekere uitstroom vanuit instellingen naar wijken dat dan niet altijd gegarandeerd 
zorg geleverd gaat worden en dat heeft ook vaak met personeelsproblemen te maken, 
maar het kan ook financiële problemen zijn dat een instelling die zorg niet kan leveren. 
Nou, dat is dan kwetsbaar. Dan gaat de veerkracht er zeker niet op vooruit bij wijken, 
dus we moeten daar wel goede afspraken over maken. Dus onze stelling is dan ook als 
er geen zorg geleverd wordt bij die woning dan gaan we geen woning leveren. We willen 
echt die garantie dat het goed gaat, want dat is goed voor de bewoners zelf maar ook 
voor de buren die ernaast wonen, zal ik maar zeggen. Ja, wat wel is je kunt alle 
urgenties krijgen in het woonkeussysteem, en ongeveer een derde, dus één op de drie 
woningen, die gaat op dit moment naar een urgente woningzoekende. Dat kan iemand 
zijn die vanuit een instelling komt, maar het kan natuurlijk ook zijn als het een instantie 
is een kandidaat of iemand die met een medische indicatie heeft, maar het zijn 
natuurlijk ook mensen die vanuit landen komen waar oorlogen zijn en die status hebben 
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gekregen. Dus ja, dat is natuurlijk ook een politieke keuze van vind je dat veel of 
weinig, één op de drie woningen? Dat moeten we met elkaar bepalen, want ja hoe meer 
woningen naar urgenten gaan hoe minder woningen je overhoudt voor reguliere 
woningzoekenden. 

De heer Den Heijer: Voorzitter? 

De voorzitter: De heer Den Heijer. 

De heer Den Heijer: U legt nadrukkelijk voor dat het een politieke keuze is, maar ik kan 
me toch zomaar voorstellen dat u daar zelf een opvatting ook over heeft. En wat zou uw 
advies dan op zijn? Is één op de drie een eerlijke verdeling op dit moment? 

De heer Oerlemans: Ik vind het een eerlijke verdeling, maar je moet het wel in de gaten 
houden. Ik vind het een eerlijke verdeling.  

De heer Damen: Ja, volgens mij hebben we helemaal geen keuze. Je kunt moeilijk die 
mensen van de brug afgooien, dus je moet die mensen huisvesten als ze op een 
gegeven moment in staat zijn al of niet met zorg, zelfstandig te wonen? 

De heer Oerlemans: Nee dat klopt, maar je kunt wel in het aantal redenen waarop 
mensen urgentie kunnen krijgen daarin sturen. En dat zijn nu heel veel redenen, en daar 
kun je insturen. 

De heer Damen: Maar dat leidt van geen kant tot een afname van kwetsbare bewoners. 
Dat betekent hooguit dat een aantal kwetsbare bewoners niet aan zelfstandige 
woonruimte kan komen. Mij lijkt het een veel zinvollere weg om gestippeld te bouwen. 
Spreid de sociale woningbouw echt door alle wijken, door alle complexen, door alle … 

De voorzitter: Dat vind ik wel interessant, maar daar moet ik ingrijpen. Het is een 
politieke stellingname en op dit moment hebben we het daar niet over … 

De heer Oerlemans: Nou, laat helder zijn, wij gaan voor gedifferentieerde wijken en voor 
inclusieve wijken, dus dat betekent ook dat mensen die een rugzakje hebben dat die 
daar ook terecht komen. Maar waar je met elkaar een balans in moet vinden is dat je 
ook de reguliere woningzoekenden, wat ik daarstraks al liet zien zijn het wel ook veel 
jongeren, dat je die ook kansen moet bieden op de woningmarkt. En ja, dat is natuurlijk 
een evenwicht wat je moet zoeken met elkaar. 

Mevrouw Van Rood: Ja, ik noemde net al eventjes nog een ander werkveld waar onze 
opgave is er natuurlijk in de laatste jaren bijgekomen als het gaat over de 
energietransitie. De corporaties zijn de startmotor. In het Klimaatakkoord zijn de 
corporaties als startmotor aangewezen en we hebben ook die rol op ons genomen, en 
we investeren heel veel miljoenen als het gaat over de isolatie en zorgen dat de 
woningen aangesloten worden op het warmtenet of van het gas af gaan. We hebben 
geen aandelen in HVC, maar ik wil het toch opnemen voor HVC in die zin dat ze een 
redelijke, hun prijs voor hun tarief, dat is echt een redelijk tarief. Er zijn ruimtes binnen 
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de bandbreedte die ACM ook hanteert en daar zitten zij aan de onderkant. En de prijzen 
zijn nog wel van HVC gestegen als gevolg van de koppeling van de warmteprijs aan de 
gasprijs, en dat doet pijn. En in de nieuwe Warmtewet die eraan zit te komen wordt dat 
ontkoppeld, maar wat ons betreft moet dat veel sneller ontkoppeld worden en dat dat 
niet meegroeit met mekaar, want de gasprijzen zijn natuurlijk the sky is the limit. Dus 
voor die partijen die landelijk georiënteerd zijn en vertegenwoordigers in Den Haag: 
lobby alsjeblieft om te zorgen dat die ontkoppeling zo snel mogelijk van toepassing 
wordt. Ik noemde net al even meekrijgen van die particulieren eigenaren hebben de 
uitrol van de energietransitie in wijken en buurten. Dat is echt een enorme opgave en 
daar moet echt ook om te zorgen dat die warmtetransitie daadwerkelijk slaagt. En dat is 
ook echt nog een opgave voor rijk en gemeenten omdat de investering die er nu min of 
meer van toepassing is, tussen 10 en 20.000 euro, gewoon voor een gemiddelde 
particulier eigenlijk te hoog is. Niet voor de mensen die een hele dikke portemonnee 
hebben, maar wel voor de mensen die dat aan de onderkant zitten van … 

De voorzitter: Er is een vraag door de heer De Heer. 

De heer De Heer: Voorzitter, dank u wel. In de sessie met HVC laatst begrepen we juist 
dat het deel particulieren eigenaren die nodig is voor succes en voor ook een goed 
rendement in de toekomst eigenlijk heel beperkt is, terwijl ik hier het idee krijg dat het 
essentieel is juist voor het slagen van de warmtetransitie. 

Mevrouw Van Rood: Nou ja, uiteindelijk wil je dat iedereen van het gas af gaat. Dus als 
je kijkt naar de Warmte Transitievisie die is opgesteld is het grootste gedeelte van alle 
wijken en buurten gaan op het warmtenet. En ik snap wel wat HVC aangeeft, namelijk … 
Wij zijn ook gestart. We hebben subsidie gekregen voor 6000 woningen om tot en met 
2025 die 6000 woningen regio breed op het warmtenet aan te sluiten om te zorgen dat 
er basis is voor de business case van HVC en dat ze daarmee door kunnen, want ze 
moeten ongelofelijke investeringen doen en daarvoor hebben ze de corporaties nodig. 
En zeker ook in een gemeente als Dordrecht waar de bebouwing dicht op mekaar staat, 
waar relatief meer hoogbouw is dan in andere gemeentes kan je het met elkaar sneller 
realiseren. Maar uiteindelijk moeten die particulieren ook mee. En in sommige wijken 
geldt dat je gaat voor all electric of andere voorzieningen, maar het grootste gedeelte in 
de regio is het warmtenet. 

De heer Oerlemans: Want die meneer vroeg: klopt het artikel? Nou, dat artikel klopt 
niet, want onze naam had daar niet bij mogen staan. Het is zo dat Trivire en een aantal 
andere collega-corporaties hebben die subsidie aangevraagd. Het is niet zo Woonbron 
niets doet met de restwarmte, want alle nieuwbouw die wordt aangesloten op 
restwarmte en ook De Klockelaer en de Short Stay Facility die wordt komende jaren 
aangesloten om het restwarmtenet, maar dat gaat onder contract wat er al was. Dus we 
hebben in 2012 heeft Woonbron en ook Trivire voor deels voor de bestaande bouw en 
voor de nieuwbouw een contract afgesloten met HVC, en dat contract loopt nog. En dat 
betekent dat wij als we – hoe heet dat - de twee complexen die ik net noemde, heb 
aangesloten dan is 25 procent van het woningbezit van Woonbron is aangesloten op het 
restwarmtenet. 
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De heer De Vries: Ik ben heel blij met uw antwoord, want ik denk dat het bijkomende 
voordeel ook is dat dan de plantsoenen als die leidingen er gelegd worden naar De 
Klockelaer dat het voor de private woningbezitters goedkoper zal worden om 
aangesloten te worden op het net. 

De heer Oerlemans: Ja, dat hopen wij ook, maar nu zijn de aansluitkosten enorm. 

De heer De Vries: Ja, hier zijn de aansluitkosten nog schrikbarend hoog. Dank u wel. 

Mevrouw Van Rood: En als laatste ook nog het … Maak van de warmtetransitie geen 
technische opgave. Het is natuurlijk een hele ingrijpende technische opgave, maar wij 
komen bij iedereen achter de voordeur. En dat geldt ook bij de particulieren, en dan kan 
je zien wat er aan de hand is of er eventueel vereenzaming is of dat mensen sociale 
problemen of anderszins hebben op die manier met elkaar de handen ineenslaan. En er 
ligt ook een rol voor de gemeente om te kijken wat mensen nodig hebben om het leven, 
het wonen naar die energietransitie beter te maken. Dezelfde. Ja. Als het gaat over 
duurzaamheid is het natuurlijk meer dan alleen de energierekening en de 
energietransitie, want ook hierin geldt dat circulair bouwen natuurlijk steeds meer 
nadrukkelijker aan de orde is, want al was het maar vanwege de beschikbaarheid van 
bouwmaterialen, maar ook als het gaat over de impact die bouwen heeft op de planeet 
en de CO2-uitstoot is buitengewoon belangrijk om met elkaar te kijken op welke manier 
je meer circulair kan bouwen dan dat we dat op dit moment aan het doen zijn. We zijn 
al circulair aan het slopen. We zijn al heel veel plekken zien we dat als hergebruik van 
grondstoffen, en zorgen we dat we dat in de nieuwbouw of renovatiewoningen weer 
gebruiken. En als laatste, groen en blauw zijn belangrijk. Groen, de natuur. Blauw, als 
het gaat over water. Investeren in de woonomgeving is niet alleen belangrijk als het 
gaat over dat in een groene omgeving mensen gezonder zijn mensen, mensen 
mogelijkheden hebben om ontmoetingen te realiseren, maar ook voor hittestress. En 
ook daar geldt dat we … Recent hebben we Patersweg een nieuwbouwcomplex 
opgeleverd. Er zaten groene daken op de bergingen. De eerste stap, er moeten nog vele 
stappen gezet worden, maar ook daar kunnen we de handen ineenslaan om daar de 
goede dingen te doen voor de wijken en de buurten en de bewoners die daar wonen. 

De voorzitter: De heer De Heer. 

De heer De Heer: Ja, ik had toch nog een vraag, een nieuwsgierigheid over dat circulair 
bouwen wat prachtig is natuurlijk als materialen worden hergebruikt. Aan de ene kant 
begrijp ik ook juist dat dat ook soms voor vertraging kan zorgen, omdat het daardoor 
langer duurt omdat materialen moeten worden gesorteerd et cetera. En dat het aan de 
andere kant ook voor een versnelling kan zorgen omdat er materialen kunnen worden 
hergebruikt. Is dat een bepaalde balans of wat onderaan de streep levert dat op in tijd? 

Mevrouw Van Rood: Ja, ik denk dat dat een ontwikkeling is waar we niet voor weg 
kunnen gaan lopen, al was het maar simpelweg omdat bouwmaterialen minder 
beschikbaar zijn. We zijn ons op dit moment ook aan het oriënteren bijvoorbeeld in 
plaats van beton hout te gaan gebruiken. Slaat CO2 op, is ook in Europa gewoon 
beschikbaar, niet alleen in Oekraïne en Rusland. Maar goed, op die manier probeer je 
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wel met mekaar stappen te maken. En het ingewikkelde is het is nieuw voor ons het is 
voor heel veel corporaties nieuw, en laten we leren van mekaar, laten we mekaar ook 
daarin meenemen. Het vraagt ook nog wel wat van de gemeente, want sommige 
uitgangspunten in het Bouwbesluit zijn helemaal niet ingericht op circulair bouwen, dus 
daar beetje moet je soms ook stretchen, ook nieuwe dingen met mekaar doen en 
ontdekken. Maar het is wel de weg. Het is wel de weg naar de toekomst, maar dat zal in 
sommige gevallen betekenen dat het iets langer duurt, maar laten we kijken met 
mekaar hoe we toch die kant op bewegen. En in sommige gevallen ga je ook modulair 
bijvoorbeeld, is ook een van de oplossingen die we toepassen. Er zijn ook locaties waar 
we bezig zijn - Leerpark is daar een van – dus dat je op die manier weer versnelling kan 
maken en op andere plekken misschien net iets meer tijd neemt om te kijken naar 
circulaire mogelijkheden. 

De voorzitter: De heer Van Ballegooijen had een vraag. 

De heer Van Ballegooijen: Ja, hierop inhakend. U noemt dat het vertragend kan werken. 
Ik kan me ook voorstellen dat er uiteraard extra kosten gemaakt worden. Drukt dat dan 
ook op die investeringscapaciteit die u heeft, en daarmee ook op de ambities die er zijn? 

Mevrouw Van Rood: Daar stelt u mijn gewetensvraag. Kijk, als je kijkt naar onze 
exploitatiemodellen gaan we uit van 50 jaar. Als je uitgaat van circulair dan zou je 
kunnen zeggen we slopen nooit meer, want dat zijn de toekomstige grondstoffen voor 
nieuwbouw. Dus je moet heel anders gaan denken, je moet heel anders gaan rekenen, 
maar de initiële investering zal hoger zijn. Maar ook daarin vraagt het voor ons weer om 
te stretchen om te kijken in welke manier je met andere exploitatiemodellen moet gaan 
werken. En nou ja, wat dat dan gaat ook daarvan zeg ik: we lopen daar niet voor weg. 
Het is spannend, maar we gaan de uitdaging aan. En dan zijn we ook aan de laatste 
slide. Dus er zijn vele opgaven die we met elkaar moeten realiseren. Wij willen graag 
heel graag met u aan de slag om de schouders eronder te zetten naar de toekomst van 
deze stad. 

De voorzitter: Nou, in ieder geval dank. Ik kijk nog eventjes, ook naar de commissie of 
er nog dringende vragen zijn richting … Ik moet even rond gaan kijken weer. De heer 
Hartmeijer. Ja, dan gaat het goed. U had nog een vraag. Gaat uw gang. 

De heer Hartmeijer: Ja, dank u. Ik had nog even een vraag over isolatie. Kunnen wij 
ervan uitgaan dat de huizen die de meeste isolatie nodig hebben dat er daarmee gestart 
wordt, dus dat je van slechter naar beter geïsoleerd gaat? 

Mevrouw Van Rood: Nou, dat is een mooie vraag die u stelt, want in een heel groot 
gedeelte van de energietransitie die was vormgegeven op basis van een x aantal 
planningen, de planning van HVC, wanneer komt zij ergens aan in een wijk dat zij 
zeggen: nou, dan zou ik graag die complexe willen doen. Onze eigen 
renovatieplanningen was er over. De planningen van wanneer gaat die grond open, 
wanneer moeten eventuele rioleringen of anderszins opengaan zodat je die planningen 
over mekaar heen legt. En toen kwamen natuurlijk de E, F, en G-labels en de enorme 
stijgende energieprijzen. En dat maakt dat we weer opnieuw naar die planningen aan 
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het kijken zijn om te zeggen: zitten dan die complexen, waarvan er veel energieverbruik 
zit, die dan ook in de huidige planningen of moeten we de boel omgooien en met 
mekaar het gesprek aangaan dat we er toch opnieuw naar gaan kijken. Want het is 
natuurlijk toch dat je die woningen die het slechts zijn graag het eerst wil aanpakken.  

De heer Hartmeijer: En ligt het ook in de lijn van verwachtingen dat je op een gegeven 
moment tegen de bewoners van vrij oude huurwoningen ook moet zeggen: uw label is 
zo slecht of de kosten zijn zo hoog, eigenlijk is het beter om deze woning gewoon te 
slopen er wat nieuws te bouwen. Maar dan moet je natuurlijk wel eerlijk communiceren 
naar de bewoners dat ze niet denken er komt een renovatieproject aan terwijl de 
woningen eigenlijk niet meer te redden zijn. 

Mevrouw Van Rood: Ja, het grappige is dat wij hebben Charlotte de Bourbonstraat, dat 
is gesloopt en dan gaan we nieuwbouwen en daar zijn we ook het gesprek … Want we 
wisten niet zeker hoe slecht de woningen waren. Toen zijn we ook het gesprek 
aangegaan met de bewoners, hebben we iedere huishouden individueel uitgenodigd en 
zijn we het gesprek aangegaan. Om die verhalen van ik zit ergens, ik ben 90 en ik heb 
hier mijn hele leven gewoond, om die verhalen ook mee te nemen. Uiteindelijk zeiden de 
mensen ook: wij snappen dat die woningen misschien gesloopt moeten worden, maar ik 
wil hier niet weg. Weet je, dus dat verhaal als je mensen serieus neemt en 
daadwerkelijk vraagt hoe woont u hier nu, dan snappen ze heel goed op een gegeven 
moment dat die woning op is. En je moet met mekaar altijd kijken wat zijn de 
mogelijkheden om nog te investeren om te renoveren versus wat ga je slopen. En dat is 
een lastige afweging, want je sloopt iemands thuis. Dus dat is echt heel heftig. Maar 
goed, daar goed het gesprek over gaat en die goede afweging gemaakt, en er zitten 
heel veel aspecten in waar je de bewoners heel goed in mee kan nemen.  

De voorzitter: Hier nog een vraag. 

De heer Damen: Ja, het is jammer dat Woonbron alleen op eigen grond mag bouwen, 
want dat levert ook een voortdurende concentratie op van sociale woningbouw. Het 
maakt spreiding van sociale woningbouw over andere wijken minder makkelijk. Is er ooit 
bij Woonbron overwogen om Woonbron-Dordrecht gewoon af te splitsen en tot een 
zelfstandige corporatie te maken, want dat zou het probleem oplossen. 

De heer Oerlemans: Het is een creatief idee, maar ik geloof niet dat onze bestuurders 
daar naartoe gaan. Maar het is wel zo, kijk, we maken wel afspraken met de gemeente 
over differentiatie. Bijvoorbeeld de Colijnstraat en omstreken dat is een beruchte straat 
geweest zal ik maar zeggen. Daar hebben we gezegd daar gaan we zoveel woningen 
slopen omdat het niet goed gaat met die straat, en daar bouwen we andere type terug 
of laten we door een projectontwikkelaar andere type woningen terugbouwen. Dus we 
gaan juist vanuit die kaart van die gedifferentieerde wijken kijken we heel goed wat is 
nodig voor de wijk en hoe kunnen we dat dan realiseren. Als we het zelf kunnen doen, 
dan doe het zelf en anders doet een projectontwikkelaar dat. 

De heer Damen: Maar u kunt nu terecht in nieuwbouwwijken waar u nog geen bezit 
heeft, en waar nu vooral veel koopwoningen staan? 
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De heer Oerlemans: Ja, dat klopt. Dus daarom kijken we naar ons eigen bezit hoe dat 
gedifferentieerd is, en daar kijken we hoe kunnen we die differentiatie aanbrengen. 
Bijvoorbeeld in Wielwijk hebben we in overleg met de gemeente Heijmans bereid 
gevonden om daar marktwoningen neer te zetten. En dat draagt bij tot differentiatie. 

De voorzitter: De heer Wringer nog een vraag. 

De heer Wringer: Ja, dank voorzitter. U noemde al Charlotte de Bourbonstraat. De 
inrichting van de openbare ruimtes zijn vaak een sluitstuk op de begroting. Vaak is er 
dan geen geld meer. Hoe kijken de woningbouwcorporaties daartegenaan, want dat 
moet natuurlijk wel een compleet verhaal zijn, huis plus omgeving? 

Mevrouw Van Rood: Ja, ben ik helemaal met u eens. Sterker nog, ik heb bij herhaling 
ook intern gevraagd want op het plaatje zag het er heel mooi uit, ook het binnenterrein 
was heel groen. Dus ik zeg gaat dat groen er wel komen, omdat vanwege hittestress, 
vanwege die groene omgeving dat mensen daar gezonder inleven, dat het ongelooflijk 
belangrijk is om meer aandacht te hebben voor die woonomgeving dan dat we in 
sommige gevallen in het verleden hebben gedaan. En ook daar geldt dat het niet alleen 
vanuit de corporatie is, maar ook in gezamenlijkheid met de gemeente. Maar dat is echt 
… Om een heel concreet voorbeeld te noemen. In het verleden al hele grote bomen in 
woningen stonden in de tuin, dan was het eigenlijk vaak zo dat de bomen gekapt 
werden als de woning leegkwam. Nu gaan we met mekaar het gesprek aan: misschien 
moet die boom wel blijven staan vanwege de hittestress. Dus met mekaar dan zie je dat 
er een ontwikkeling is, dat er nieuwe inzichten zijn en dat het gewoon belangrijk is om 
daar aandacht voor te hebben. 

De heer Oerlemans: Een goed voorbeeld is wel in de Vogelbuurt. Daar zijn we samen 
met de gemeente aan het kijken of we daar tussen die blokken ook groen maar ook 
speelgelegenheden kunnen realiseren, ontmoetingen kunnen stimuleren. En in de 
Vogelbuurt hebben we ook heel veel gedaan aan waterberging. Er zitten onder de tuinen 
allerlei opslagmogelijkheden zodat het water wordt vastgehouden totdat het uiteindelijk 
naar het riool wordt afgevoerd, dus daar zijn wij met mevrouw Kelder van de gemeente 
mooie plannen aan het maken. 

De voorzitter: De heer Van Ballegooijen had nog een vraag. 

De heer Van Ballegooijen: Ja, enigszins aansluitend aan de vraag over openbare ruimte. 
Wij kregen steeds regelmatig signalen binnen over verrommeling rondom sociale 
huurwoningen. Eigenlijk drie vragen daarover. Een, herkent u dat? Twee, is er iets als 
een huishoudelijk reglement? En drie, zo ja, wordt daarop gehandhaafd? 

De heer Oerlemans: Ja, er zijn huishoudelijke reglementen. Trivire en Woonbron hebben 
complexbeheerders rondlopen die mensen aanspreken. Wat je wel ziet is dat vaak 
grofvuil bij die ondergrondse containers wordt gezet. En wat dat betreft vinden wij het 
jammer dat het op laten halen van grofvuil daar kosten aan verbonden zijn die de 
mensen met smalle beurzen vaak niet kunnen betalen, en ze hebben dan ook niet vaak 
een auto om naar de vuilstort te brengen. Wat we daarentegen wel met mekaar aan het 
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organiseren zijn de zogenaamde containerdagen met een grote container in de wijken, 
dan is het binnen een paar minuten altijd vol. Dat is ook wel verbazingwekkend. 

De voorzitter: De heer De Vries had ook nog een vraag. 

De heer De Vries: Ja dank u wel, voorzitter. Heeft Woonbron ook al concrete plannen 
over de differentiatie in de Colijnstraat? Dat de geschiedenis zich niet gaat herhalen? 

De heer Oerlemans: We zijn in gesprek met de gemeente, en dat gaat met name over 
de Colijnstraat, want de Frank van der Goesstraat en de W.H. Vliegenstraat daar komen 
appartementen, deels ook sociaal. En we zijn nu in gesprek met de gemeente of daar 
eengezinswoningen terugkomen in de Colijnstraat of marktappartementen. 

De heer De Vries: Oké, dank u wel. 

De voorzitter: Ik kijk even rond. Ik neem aan dat iedereen dit een heel erg interessant 
onderwerp vindt wat de komende jaren nog veel zal terugkomen. Volgens de griffier 
moest ik u ook nog wijzen op een wethouder die in mijn rug zat, maar ik weet niet 
precies wat daar … Alleen, hij is er. Er is een wethouder aanwezig. Altijd fijn. Ik wil even 
rondkijken wat de commissie vindt met betrekking tot dit soort sessies. En ik mag 
persoonlijk zeggen dat ik dit zeer interessant vind om ook vanuit de corporaties toch 
periodiek af en toe een dergelijke sessie te hebben om te kijken wat de stand van zaken 
is. En ik weet niet of de commissie of een voorstel heeft binnen welke termijn op 
jaarbasis of om de twee jaar om toch een keer dan Woonbron en Trivire lief aan te 
kijken of ze dan toch nog een keer even willen vertellen wat de stand van zaken is. Ja, 
het is aan u. Ik bedoel, ik stel de vragen, en u mag antwoorden, dus. 

De heer De Vries: O, sorry. Voorzitter, ik denk dat dat zeer interessant zou zijn dat als 
we dan horen dat het aantal woningen dat dat netto eigenlijk maar 450 is dan is het 
toch wel leuk als we het zouden kunnen volgen wat de werkelijke hoeveelheid gaat 
worden. 

De voorzitter: Ik bedoel cijfers zijn altijd interessant, en zeker netto cijfers, maar dan is 
de volgende vraag wanneer binnen welke termijn u dan inderdaad dit nog een keer 
gepresenteerd wil hebben. Dan kijk ik naar de heer De Boer misschien. 

De heer De Boer: Dank u, voorzitter. Ik doe een voorschot: een keer per jaar? 

De voorzitter: De heer Van der Kruijff. 

De heer Van der Kruijff: Ieder jaar, ja. Voorzitter, ik denk in zijn algemeenheid zou één 
keer per jaar best aardig zijn. Tegelijkertijd hoorde ik net toch al de opmerking vanuit 
onze gasten dat er in onze plannen nog wel ruimte zit om het wat op te plussen. Want 
iedereen doet zo somber, maar ik hoorde vooral: er is ruimte voor 750, maar het kan 
meer als wij als gemeenteraad andere besluiten gaan nemen. Nou, dat gaat wel over het 
zomerreces heen, maar dat zou ik toch dit jaar nog wel een keer op de agenda willen 
hebben vanwaar dan die mogelijkheden liggen, en waar we dat kunnen doen. 
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De voorzitter: De heer Safranti. 

De heer Safranti: Ik sluit me aan bij mijnheer De Kruijff. 

De voorzitter: Ja, u zit daar aan het stuur zoals u weet, en het is ook kan u inderdaad 
om te bepalen wat u hiermee wil. En ik stel dan vast ook richting de griffie dat in ieder 
geval de wens is om toch een keer per jaar een dergelijke bijeenkomst te willen, en ik 
neem aan dat de woningcorporaties dat ook wel zien zitten als ik iedereen daar zie 
knikken. 

Mevrouw Van Rood: Nee, super. Wij zouden het heel fijn vinden. Ik bedoel, heel fijn dat 
we zo lang de tijd hadden om hierbij met mekaar stil te staan en de vragen te kunnen 
beantwoorden en onze toelichting te geven. Maar er is zoveel over te vertellen, want de 
vele velden die er zijn hebben we nog maar aangeraakt. Dus wat dat aangaat is het 
ieder onderwerp op zich kan je een avond opvullen. Dus wat ons betreft hartstikke mooi 
als we hier een vervolg aan kunnen geven, en een keer per jaar lijkt me een mooie 
frequentie. 

De voorzitter: Mevrouw Kruger had nog een tip. 

Mevrouw Kruger: Nee, ik wou even aanvullen wat de heer Van der Kruijff ook aangaf, 
dus een keer per jaar is mooi. Hartelijk dank voor alles, en ik ben zeer benieuwd wat er 
nog meer gaat komen. Ik kan wel een aantal dingen bedenken, maar vooral die 
aanvulling dat wij zelf in de actie schieten wat is er allemaal nog meer mogelijk. 

De voorzitter: Ja, ik denk dat dat inderdaad wel misschien een goede conclusie is om te 
kijken wat we kunnen doen om hier meer sturing op te gaan geven ook richting het 
college. Ik kijk nog eventjes rond. Ik kijk ook naar de griffie. Ik denk dat dit het was. Ik 
wil in ieder geval de mensen van de woningcorporaties hartelijk danken voor deze 
bijeenkomst. En ik moet voor de griffie nog even wijzen op met name deel één van het 
woononderzoek van de rekenkamercommissie over de beschikbaarheid waar toch ook 
nog allerlei interessante info te vinden is, en dan dank ik u hartelijk, en dan wens ik u 
een prettige avond. 

 

3. Vaststellen jaarstukken 2021 - Raadsvoorstel 

Voorzitter: mevr. Vol-van der Holst 
Commissiegriffier: dhr. Vullings 
Verslag: NotuBiz 

De voorzitter: Oké, Welkom allemaal. Ik ga maar gewoon beginnen, want het is half tien 
geweest. Het is vandaag een oordeelsvormende vergadering. Ik ben Danielle Vol-van 
der Holst en ik mag het voorzitten. Even kijken, hoor. Eerst ga ik natuurlijk de mensen 
thuis even welkom heten, die kunnen meekijken. Dan gaan we even de publieke tribune 
… Die is niet heel gevuld, maar de mensen die er zitten, welkom. En de aanwezige 
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raads- en commissieleden. Als jullie jezelf even willen voorstellen, heel graag. En ik 
begin even bij de griffie. Ik zie van de VVD zijn twee mensen aanwezig, en de afspraak 
bij … Nou, het is al geregeld. Oké. Ik weet wie de woordvoering doet. Heel fijn. De 
jaarstukken worden jaarlijks besproken en vastgesteld door de gemeenteraad. De raad 
heeft de afgelopen periode de mogelijkheid gehad om technische vragen te stellen. De 
beantwoording is vorige week gekomen en ook toegevoegd aan de stukken. De 
jaarstukken zijn in technische zin vorige week besproken in de auditcommissie waar ook 
de accountant aanwezig was, en ik zag haar net ook daar zitten, om een toelichting te 
geven en vragen te beantwoorden. Dus we gaan maar beginnen. De eerste ronde die we 
gaan doen is de eerste termijn, en ik wil voorstellen dat we geen interrupties gaan doen, 
dus dat iedere partij kennisgeeft van zijn standpunt. Ik ga denk ik bij mevrouw 
Nieuwland beginnen.  

Mevrouw Nieuwland-van den Bosse: Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Nou, 
allereerst wil ik graag ook de ambtelijke ondersteuning bedanken voor de antwoorden 
op de technische vragen. Kijk, vorige week in de auditcommissie hadden wij inderdaad 
zoiets het lijkt me goed om na een auditvormende vergadering te gaan omdat de 
antwoorden op de technische vragen nog niet binnen waren, maar volgens mij volledig 
naar tevredenheid beantwoord. Persoonlijk was ik vooral blij … Ik had een vraag gesteld 
nog over de toename in het aantal mensen met een inkomen tot 110 procent van het 
sociaal minimum. Ik schrok daar best van want het was behoorlijk gestegen, maar 
gelukkig bleek het een typo. Maar alsnog, het was geen 21 procent maar 12 procent. 
Maar ook 12 op de 100 mensen is alsnog verschrikkelijk veel, dus volgens mij staan we 
als stad voor grote uitdagingen nog. Ik was wel even benieuwd nog, misschien dus nog 
een vraag. Kijk, wat je natuurlijk ziet is dat je heel veel programma’s ziet, dingen waar 
we mee aan de slag moet worden gegaan om ook de doelstellingen te behalen. Nu ben 
ik wel benieuwd of daar ook bijvoorbeeld evaluaties op plaatsvinden of alle dingen die 
we doen of die ook daadwerkelijk bijdragen aan die doelstellingen? Nou, ik wil daarin 
ook vooral de ambtenaren oproepen om ook de kritische geluiden die zij nog wel eens 
hebben ook vooral door te geven, want soms is het natuurlijk ook een soort mooi 
plannetjes die we hebben terwijl ze eigenlijk in werkelijkheid niet doen wat we misschien 
graag willen dat ze zouden doen. Dus ik hoop ook dat in de jaarstukken dat dat soort 
kritische geluiden ook gehoord worden, zodat we kunnen leren en ook dingen aan 
kunnen passen. En daar wil ik het graag bij laten. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan ga ik naar de heer in ’t Veld van de VSP. 

De heer In ’t Veld: Ook namens de VSP dank aan de ambtelijke organisatie. Het is 
eigenlijk weer een hels karwei zeg maar om het op tijd rond te krijgen. En bij de 
behandeling in de auditcommissie en de beantwoording van de schriftelijke vragen zijn 
voor ons in ieder geval de belangrijkste punten zijn wat ons betreft wel behandeld. Je 
kunt je over elke indicator die erin staat op gegeven moment je iets van afvragen is het 
alleen maar zo of moet het iets meer of iets minder zijn. Nou ja, dat is wat ons betreft 
niet het allerbelangrijkste. Wij hebben wel een vraag met betrekking tot het 
accountantsverslag, en dan niet zozeer op de inhoud, op de technische kant, maar er 
worden daar een aantal aandachtspunten en soms zelfs zorgpunten vermeld. En dan ben 
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ik met name benieuwd naar de reactie van het college van hoe wordt omgegaan met die 
zorgpunten, met die aandachtspunten. En dan niet oké, we hebben er kennis van 
genomen, we omschreven het en we gaan er wat mee doen. Ik heb namelijk … Sorry 
voor die tekst, Peter. Ik heb namelijk wel een aantal … Ik kan ze straks wel benoemen, 
maar dan wel ook met een mijlpaal erbij, een deadline, zodat we daar ook de monitoring 
kunnen doen. En dat ontbreekt naar onze mening op dit moment nog even aan het 
geheel. Dank u. 

De voorzitter: Oké, dank u wel. Dan ga ik naar de heer Van Dam Timmers van het CDA. 

De heer Van Dam Timmers: Ja, dank, voorzitter. Dank inderdaad ook aan de wethouder 
en alle ambtenaren die hieraan gewerkt hebben, en aan de mooie overzichten die hier 
tot ons gekomen. Dordrecht staat er goed voor. Er zijn natuurlijk altijd wel zorgen voor 
de toekomst, maar het is goed om dit allemaal te lezen en ook deze beantwoording op 
de vragen mee te krijgen. Ons viel nog wel op ook in coronajaar 2021 is er weer fors 
geld overgebleven ten opzichte van de begroting, en eigenlijk is dat natuurlijk al jaren 
de situatie. Dan kun je natuurlijk heel veel verklaringen voor vinden, maar blijkbaar 
slagen we er nog niet in om dingen die we hebben begroot om die op die manier ook uit 
te geven. Wellicht dat sommige taken dan niet zijn uitgevoerd. We zien eigenlijk in dat 
Dordrecht er goed voorstaat en dat we richting de toekomst dat we die eigenlijk met 
vertrouwen tegemoetzien, en we zijn dus ook blij wat we hier hebben kunnen lezen. 
Dank. 

De voorzitter: Dank u wel. Dat ga ik naar de heer Kolkiliç van DENK. 

De heer Kolkiliç: Dank, voorzitter. Er is vorige week heel veel gevraagd en ook heel veel 
beantwoord. Als fractie hebben we wel wat punten over de accountantsverklaring. Bij 
aandachtspunten geven ze aan dat frauderisicobeheersing meer maatschappelijke 
aandacht krijgt, en zij verzoeken zelf vanaf 2022 pas dit op te nemen in hun 
controleverklaring, en dat vinden wij dan heel kort door de bocht. Jammer dat de 
investeringskredieten worden overschreden. Het is natuurlijk mooi dat het resultaat 
hoger was in 2021 dan begroot. Nou, tot nu toe waren dit eigenlijk die punten die ik 
wilde meegeven. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar de heer Wringer van Beter voor Dordt. 

De heer Wringer: Ja, dank voorzitter. Dank aan de heer Besseling en iedereen die de 
jaarstukken heeft opgesteld. Het is een flink document. Ik maakte de fout om de PDF 
naar de printer te sturen, en 370 pagina’s later had ik het document in handen. De 
programma verantwoordelijkheid bestaat wederom uit een grote hoeveelheid groene 
vinkjes, en wat niet groen is wordt meestal veroorzaakt door de coronapandemie. We 
hebben het al vaak over gehad in de auditcommissie om dit aan te passen aan een meer 
realistisch beeld van wat er bereikt is of niet bereid is. Nou, dat gaat gebeuren in de 
toekomst, dat is mooi. Het financiële beeld van Dordrecht is uitstekend gezien de 
financiële positie vergeleken met gemiddeld in Nederland. Wel zien we een grote 
afwijking tussen de begroting en de jaarrekening 2021. Het positieve resultaat wordt 
behaald uit de onttrekking van de algemene reserves. Dat kan natuurlijk een keer 
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gebeuren, maar moet niet te vaak voorkomen anders eten wij onze eigen reserves op, 
en dat is niet goed voor de stad Dordrecht. We vinden het wel jammer dat de lokale 
lasten toch duidelijk meer zijn gestegen dan de inflatie in 2021, die stond op 2,7 
procent. Eigenaren betalen 4,2 procent meer, huurders 4,9 procent. Aan de andere kant 
is deze stijging gemiddeld lager dan in Nederland, want onze belastingdruk is gezakt van 
95 naar 94 procent. We maken ons wel zorgen over de begroting 2023 gezien de huidige 
inflatie, de onzekerheid in de baten en lasten, en alle onzekerheden die zich in de wereld 
afspelen. Nou, ik ben er bijna. Ondanks het weerstandsvermogen en ratio een 
momentopname is op 31 december ’21 was het 2,8. Nou, als we deze terugbrengen 
naar 1.0 zien wij ruimte om te kunnen investeren in onze stad. Wij vinden dat er nog 
veel meer mag worden geïnvesteerd in onze stad om deze naar een hoger en 
welvaartsniveau te brengen op de sociaaleconomische ladder, want die moet echt 
stijgen. We staan op plaats 7 om de meest leuke stad om in te wonen. Volgens mij 
staan we op plaats 44 op de sociaaleconomische ladder, dus dat kan beter. Beter voor 
Dordt is trots dat we in een financieel gezonde stad wonen. Jammer is wel dat er 
ondanks dat Dordrecht de tweede rijkste gemeente van het land is, we maar moeilijk 
een sluitende jaarrekening kunnen vaststellen. Gelukkig hebben we de reserves nog. Als 
laatste kunnen we instemmen met het raadsvoorstel. Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Venderbos-Lambinon van Partij voor 
de Dieren. 

De heer Venderbos-Lambinon: Ja, ook Partij voor de Dieren heel veel dank aan de 
ambtenaren die deze stukken voor elkaar gekregen hebben. Ook wij zijn heel blij dat 
Dordrecht er financieel gewoon heel goed voorstaat. En ja, er is heel veel gezegd door 
de andere partij aan de overkant. Ook dank voor de beantwoording van de vragen. 
Alleen op één vraag hebben wij wel een reactie, en de vraag is nu of straks die reactie 
geven? 

De voorzitter: Reacties mogen straks, maar u mag wel de vraag stellen. 

De heer Venderbos-Lambinon: Het gaat met name om vraag 23 van de technische 
vragen waarin wij de vraag gesteld hebben groei en ruimtelijk Dordrecht welk budget is 
uitgegeven aan dierenwelzijn en welke activiteiten zijn daarmee ondernomen. En het 
antwoord van de wethouder vinden wij nogal redelijk vaag, en ik wil daar graag straks 
even terugkomen. 

De voorzitter: Duidelijk. Staat genoteerd, volgens mij. Dan gaan we naar de heer Van 
Ballegooijen … Nee, sorry, naar mevrouw Boom-Vos van de VVD. 

Mevrouw Boom-Vos: Ja, dank u wel. Ook namens de VVD willen wij de ambtenaren en 
andere ondersteuningen heel hartelijk bedanken voor het mogelijk maken voor de 
jaarrekening en het jaarverslag. Zoals wij in de Nota Sturen en Verantwoorden hebben 
afgesproken is de Plan-Do-Check-Act heel belangrijk, en dit is eigenlijk de enige check 
die we goed hebben, en die hebben we mooi kunnen doen dankzij de jaarrekening. We 
hebben kunnen lezen dat er dus een positief resultaat is. Jammer genoeg door de 
coronacrisis dat veel dingen niet doorgingen. Maar ja, elk nadeel heeft z’n voordeel en 
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we zitten nog stevig in het financiële zadel en kunnen, zoals Beter Voor Dordt ook zegt, 
meer gaan investeren. Wat we eigenlijk in de jaarrekening vooral lezen is dat we mooie 
dingen bereikt hebben. Doorstroming op de woningmarkt is op gang gebracht door de 
invoering van startersleningen en de voorbereiding van de opkoopbescherming, steun 
kunnen bieden aan ondernemers. Nou, zo kan ik nog even doorgaan, maar volgens mij 
is dat nu niet echt gewenst op dit moment. Wat ik wel lees in de jaarrekening en 
voornamelijk in het hoofdstuk veilig is zijn vaak vage, niet doelstellingen, maar behaalde 
punten. Dat zou wat concreter kunnen. Dus bijvoorbeeld als je het hebt over inzet van 
mobiele flitspalen - er staat nu een groen vinkje - er zal alleen een bespreking gedaan 
worden. Dus zo kunnen we er nog wel meer voorbeelden … Het zou fijn zijn als het in 
het volgend jaarverslag iets concreter qua resultaten is. Maar dit alles en het oordeel 
van de accountant meewegende gaan wij akkoord met het vaststellen van de 
jaarrekening. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Roggekamp van Gewoon Dordt. 

De heer Roggekamp: Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel ambtenaren die hard 
gewerkt hebben. Wethouders. Jaarstukken. In een jaar van verkiezingen is het 
natuurlijk altijd iets heel geks, een raad die niet … In het moment waar de jaarrekening 
over gaat hier heeft gezeten, wethouders die gewisseld zijn is natuurlijk een heel gek 
iets om dat te moeten vaststellen. Maar zo’n P&C cyclus en die hoort zo, en die 
controlecheck doen we dus natuurlijk ook. Vorige week hebben we natuurlijk ook en de 
week daarvoor ook met de auditcommissie heel goed gesproken met ook de accountant. 
Heel veel uitleg gekregen. Er zijn heel veel vragen beantwoord wat het voor ons heel 
duidelijk maakt en ook de accountantsverklaring dat er geen echte onregelmatigheden 
zijn geconstateerd buiten de marges die er mogen zijn. Nou, zou je dan moeten zeggen 
dit stuk moeten we niet goedkeuren, het voorstel van wat er ligt? Dan zouden we de 
Spartelvijver die doorgeschoven is van vorig jaar naar dit jaar niet meer mogen 
uitvoeren terwijl het bijna uitvoeren is. Nee, als Gewoon Dordt zien we daarom dus ook 
geen reden om dit niet de fiatteren en door te sturen naar de raad, en gewoon af te 
handelen. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Van der Meer van GroenLinks. 

De heer Van der Meer: Ja, dank u wel, voorzitter. Dank voor het verslag over het 
afgelopen jaar, niet alleen het financiële maar ook het inhoudelijke verslag en de 
verhelderende toelichting op de vragen die wij en anderen gesteld hebben. Ik heb drie 
opmerkingen. Het eerste sluit aan bij wat een aantal andere collega’s ook al gezegd 
hebben. Bij heel veel inhoudelijke punten staan groene vinkjes, dat betekent doorgaans 
dat er voorgenomen activiteiten hebben plaatsgevonden, althans grotendeels. Maar we 
willen het college vragen om in de toekomst wat concreter aan te geven in hoeverre 
daardoor doelen bereikt zijn. Anders gezegd, wat kunnen we ervan leren over de vraag, 
hebben we genoeg gedaan, en waar moeten we bijsturen. Daar zou ik meer 
aanknopingspunten voor kunnen geven. Het tweede punt is dat het erg jammer is dat er 
geen groene vinkjes staan bij een tweetal punten die op ons initiatief aan de 
doelstellingen van de gemeente zijn toegevoegd, namelijk leven en ontwikkelen met de 
natuur en het stimuleren van circulaire bedrijvigheid. Wij verwachten van het nieuwe 
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college natuurlijk in dat opzicht veel meer dan het vorige heeft kunnen realiseren. 
Tenslotte een opmerking die iets met de systematiek te maken heeft. De grote projecten 
waar wij meewerken in de stad zijn, is mij gebleken, steeds bij één van de programma’s 
ondergebracht en niet bijvoorbeeld bij meerdere programma’s. Zoals bijvoorbeeld 
Stadswerven onder Bouwend en Bereikbaar Dordtrecht geschaard, maar Stadswerven 
gaat natuurlijk ook over groen en ruimtelijk, over leefbaarheid veilig, over gezond en 
levendig, over duurzaam en innovatief. Onderbrengen bij één programma zou de 
integraliteit van de benadering, waar de Omgevingswet bijvoorbeeld juist heel erg op 
inzet, onder druk kunnen zetten. En mijn vraag aan het college is: op wat voor manier 
de integraliteit van dat soort grote projecten, het meenemen van alle verschillende 
aspecten, geborgd is? Dank u wel. Wij kunnen overigens verder instemmen met de 
rapportage als verslag over het afgelopen jaar. 

De voorzitter: Duidelijk, dank u wel. Dan de heer portier van de SP. 

De heer Portier: Ja voorzitter, dank u wel. Ik wil de aandacht vragen voor een paar 
puntjes. Een is de discussie over staan we er goed voor of staan we er niet zo goed 
voor? Zijn we nu een rijke gemeente of zijn we geen rijke gemeente? Want ieder jaar 
horen we weer dat de begroting sluitend is en na afloop van het jaar dat we geld 
overhouden, maar ondertussen zijn we al 10 miljard armer geworden. Dus je ziet 
inderdaad dat dit bereikt wordt door onttrekkingen aan de reserves. En de heer Wringer 
maakte daar een opmerking over maar dit gaat al jaar en dag op deze manier. En we 
hebben natuurlijk het grote geluk gehad, of de pech, als je bedenkt dat je liever de 
energie in eigen handen zou hebben. Maar goed, financieel hebben we het grote geluk 
gehad van de verkopen van Eneco, daar waardoor natuurlijk weer gigantisch in de 
reserves is opgebouwd. Maar dat gaat ook verdwijnen als we op deze manier zo 
doorgaan. Er is ook een soort tegenstrijdigheid in de jaarstukken en eigenlijk ook in het 
hele verhaal zal ik maar zeggen, vanuit het college, vorige colleges. Aan de ene kant 
wordt gezegd: we moeten uitbreiden, snel uitbreiden, groots uitbreiden want anders zijn 
alle voorzieningen in onze stad onbetaalbaar en kunnen we dat straks in meer 
opbrengen. En daartegenover weer dat optimistische beeld: de lasten zijn heel laag en 
het gaat goed met de begroting. Het kan niet allebei waar zijn, laat ik het zo zeggen. En 
ik zit zelf eigenlijk meer aan de pessimistische dan van hoe we ervoor staan. Ik zie al 
waar de grote reserves zijn, maar ook dat op de feitelijke structurele begroting toch 
eigenlijk tekorten in zitten. Tegelijkertijd denk ik niet dat groei en uitbreiden dat daar 
een oplossing voor is, maar dat is weer een andere discussie. Dat is één ding. Het 
tweede waar ik even aandacht voor wil vragen is eigenlijk een soort onderwerp waar ik 
vaker op terugkomt, dat is de overhead. Want als je gaat kijken naar de jaarstukken 
dan is er helemaal niet zo veel overhead, en zou het zelfs nog een beetje gedaald zijn. 
Maar de grap is, hoe bereken je dat? Want iedereen heeft wel eens de indruk dat, niet 
alleen gemeente Dordrecht maar overal in Nederland, we steeds meer the chiefs, steeds 
meer the indians zijn. Steeds meer mensen die kijken wat er moet gebeuren en steeds 
minder mensen die daadwerkelijk iets doen. Als we gaan kijken naar hoe de overhead 
berekend wordt, we kijken wat betalen wij aan salariskosten, salarisadministratie, 
hoeveel directeuren enzovoorts zitten hier op het gemeentehuis? Nou, en dan komen we 
uiteindelijk op een overheadpercentage van vijftig procent uit, maar een heel groot 
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gedeelte van onze begroting … Er wordt natuurlijk rechtstreeks doorgeschoven. Hetzij 
naar de sociale dienst, de GR Sociaal, hetzij bijvoorbeeld naar de dienst 
gezondheidszorg en jeugd, en dat is dan inhoudelijk. Dat wordt niet genomen uiteraard 
in de overhead. Maar die organisaties hebben ook hun eigen overhead, en als je dat 
percentage mee gaat nemen in onze overhead wordt het dan een heel stuk groter. En 
dan nog maar even over de DGJ tellen, die hebben weer een heel groot gedeelte van 
hun werk uitbesteed. Er wordt zorg ingekocht van allerlei vormen van organisaties die 
ook weer overhead hebben. Dus als je dat uiteindelijk blijven volgen dan wordt er veel 
meer aan overhead besteedt dan eigenlijk uit de begroting blijkt, en dat is toch wel iets 
waar we scherp op moeten blijven. En iets waar we ook scherp op moeten blijven is de 
kosten van inhuur, want dat blijft jaarlijks stijgen. Het is de afgelopen jaar op iets van 
21 procent gekomen. En ik snap natuurlijk wel dat als je moeite hebt om dus vacatures 
te vervullen, en je hebt toch werk dat gedaan moet worden, dat er dan mensen 
ingehuurd worden. Maar misschien moeten we toch nog iets meer ons best doen om te 
kijken of we mensen in vaste dienst te kunnen krijgen zodat we niet met die hele grote 
kosten van externe inhuren blijven zitten. En daar wou ik het bij laten. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de wethouder. 

Wethouder Heijkoop: Ja, voorzitter, dank u wel. En dank ook voor de positieve woorden 
aan de ambtelijke organisatie die ik vanuit mijn positie van harte wil onderschrijven, en 
zeker ook aan de betrokken accountant die er weer een hele goede samenwerking dit tot 
een goed einde hebben gebracht. En dat klinkt als een vanzelfsprekendheid, maar dat is 
het echt niet. Het is echt een pittig traject en ook zeker niet in de laatste zin ook, omdat 
wat de heer Portier terecht aangeeft, en wat sommigen van jullie al genoemd hebben, 
de enorme schaarste, daarmee ook het risico waar de VSP ook op wees: kan je dat 
allemaal goed borgen, heb je voldoende expertise, heb je voldoende mensen die dit 
werk kunnen uitvoeren? Het is allemaal weer gelukt. En in die zin een groot compliment. 
Overigens ook naar collega Burggraaf die het stokje aan mij heeft overgedragen, maar 
nog wel bestuurlijk verantwoordelijk is geweest voor dit traject wat hij keurig en goed 
heeft afgerond. Niettemin heeft u, dat compliment gevende, ook een aantal vragen 
gesteld, een aantal opmerkingen geplaatst. En allereerst heeft u een aantal 
opmerkingen geplaatst over de KPI’s, de resultaten, de vinkjes, ja, hoe gaat dat dan en 
in welke mate voldoet het ook aan de verantwoording waar u behoefte aan heeft, de 
inhoudelijke detaillering en in hoeverre zijn die resultaten nu echt behaald? Soms is dat 
niet altijd in alle scherpte te doorgronden. En ik moest ook even denken aan vroeger, 
heel lang geleden, toen ik nog jong en jeugdig was. Dan hebben we het over 2012 of zo. 
Als twintiger mocht ik ook in de auditcommissie zitting nemen, en toen mopperde ik 
over het vinkjesfestijn. Het vinkjesfestijn van het college dat zichzelf voortdurend 
feliciteerde en zich beloonde met allemaal mooie, groene krulletjes. En kon daar niet wat 
meer scherpte in komen, en kon daar niet daar niet iets meer wat meer duiding van wat 
misschien niet gelukt was, of dat het deels gelukt was, of wat is er dan gelukt? Is het 
dan die mobiele flitsteams? Ja, dat het er is, dat is mooi, maar werken ze ook naar 
behoren, worden ze op de goede plek ingezet? Van allerlei onderwerpen kun je dat van 
toepassing verklaren, en daar voel ik wel enigszins mee. En ik constateer dus ook dat na 
10 jaar dat dat nog steeds op zich wel een aandachtspunt is voor dit college waar ik toch 
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al geruime tijd deel van uitmaak. Dus goed dat u daar mij scherp op houdt, en ik neem 
het ook mee terug, want de vinkjes komen tot stand in de wisselwerking tussen de 
ambtelijke organisatie en de portefeuillehouder. De ambtelijke organisatie geeft aan: 
nou, volgens mij zijn deze resultaten behaald. Check. En de portefeuillehouder zegt dan: 
nou, het lijkt mij ook. En soms zegt hij: nou, kan dat golfje geen vinkje worden of kan 
dat vinkje geen golfje worden of wat dan ook. Maar op zich gaat het zo in z’n werk. En 
eigenlijk zegt u: wij willen zo goed mogelijk weten hoe het zit met die resultaten, en 
geef ons daar ook informatie over. Dus die neem ik mee terug, en het staat u natuurlijk 
altijd vrij waar u op onderdelen iets politiek wil maken wat meer de diepte in wil, dan 
kunt u technische vragen stellen, kunt u ook zaken separaat agenderen. Want dit is 
uiteindelijk, het is een boekwerk, je moet het inderdaad niet naar de printer sturen, 
want dan wordt de Partij voor de Dieren, GroenLinks, nou ja, eigenlijk alle partijen 
tegenwoordig … Ja, ik ga het straks weer goedmaken. In ieder geval het is gewoon geen 
goed idee om een hele boom door je printer te laten halen, maar het laat wel zien dat 
het gewoon een ongelooflijk lijvig boekwerk is waar in principe alles in staat. Alleen u 
mag van ons ook verwachten dat we dat gewoon zo presentabel mogelijk naar u toe 
brengen, en het is natuurlijk digitaal ontsloten, maar het blijft toch altijd weer een 
opgave. Dat was het ook voor mij. Ik beken u ook eerlijk, ik heb het niet helemaal 
doorgeakkerd afgelopen week, want het is gewoon heel veel informatie. Maar echt 
complimenten voor de grondigheid. Waar het gaat over … En ook nog een aantal 
inhoudelijke vragen met betrekking tot wat er nu ook in staat. En Beter Voor Dordt 
refereerde ook aan de inflatie, aan onze sociaaleconomische positie, ook aan de 
aantrekkelijkheid van de stad. We zijn op die beide onderdelen overigens gestegen 
waarbij wel het eerlijke verhaal is dat je woonaantrekkelijkheid, dat is wel eenvoudiger 
te beïnvloeden door je voorzieningenniveau flink op te trekken door je stad eigenlijk 
fysiek ook te veranderen dan de sociaaleconomische positie. Want daar gaat het echt 
over het aantal mensen in de bijstand, het gaat over kwetsbare wijken, dan gaat het 
ook over de opleidingsgraad in je stad, dan gaat het over de arbeidsparticipatie van 
vrouwen. Al dat soort KPI’s worden daarin meegenomen, dus daar kan je soms met een 
grote beweging kun je daar iets de goede kant op gaan. En dat gaan we ook wel, maar 
dat is niet iets waarvan je zegt: jongens, laten we even die sociaaleconomische positie 
een boost geven, en volgend jaar staan we in de top 10. Dat werkt zo niet, maar het is 
wel nadrukkelijk de bedoeling dat het hand in hand gaan. En ik durf toch wel te stellen 
dat de komende jaren nog meer de prioriteit zal liggen op het versterken van de 
sociaaleconomische positie van de stad. En met name gaat het dan over de inwoners die 
in een zeer kwetsbare positie verkeren. Als het dan gaat over de inflatie en over 
structureel versus incidenteel. Dordrecht is een schatrijke stad, echt ongelooflijk rijk. Als 
je ziet hoeveel wij op de bank hebben staan, ik word daar niet gelukkig van, zeker met 
deze inflatie. Ja, echt. Je zit een beetje verbijsterd naar je rekeningafschrift te kijken en 
denkt: wat moet je ermee? Het moet werken voor de stad. Het moet niet op die 
bankrekening staan. Er moeten goede plannen voor gemaakt worden. Dus dat zijn ook 
die grote reserves die u allemaal heeft vastgesteld, of een aantal van u in de vorige raad 
om die agenda 2030 uit te voeren, om de stad daarmee sterker te maken, om het 
Dordtse Leerprogramma uit te voeren, om de duurzaamheidagenda uit te werken, de 
groenblauwe stad. Nou, we hebben tal van goede plannen. En ja, wat ik belangrijk vind 
is dat dat geld ook echt gaat rollen, dat het uitgegeven wordt. In die zin word ik nooit 
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gelukkig van overhevelingen, want eigenlijk betekent dat gewoon dat je niet hebt 
kunnen doen wat je had willen doen. En dat zit op een paar dingen. Dat zit op allerlei 
ingewikkelde procedures, lange aanlooptijden en dergelijke, maar wat nu ook echt wel 
een kritische factor is is echt handjes. Een hoop personeel, medewerkers. Ik zie het ook 
met name binnen de ambtenarenapparaten hebben we ook zo’n 90 vacatures staan, en 
dat is niet voor niets. U heeft net hier gesproken over wonen. Nou, ook dat is binnen de 
gemeente Dordrecht heel kwetsbaar. En we hebben daar hoge ambities, en tegelijkertijd 
moet je die mensen maar kunnen vinden op de arbeidsmarkt. En dat is ook een deel de 
reden, zeg ik richting de heer Portier, dat we toch wel heel veel externen moeten 
aantrekken. Ja, en het is mijn ferme wens om zo min mogelijk met externen te werken. 
Het is goed, het is nodig, het zorgt voor flexibiliteit, maar je wil het liefst echt die kennis 
borgen in je organisatie en mensen gewoon vastigheid, zekerheid geven en met hen de 
toekomst van die stad mooier maken. Tegelijkertijd zien we gewoon echt dat er soms 
gewoon vacaturerondes met nul goede kandidaten afsluiten, en dat is een heftige 
constatering. We hebben recent als college echt een werving en selectieaanpak 
vastgesteld samen met een bureau om nog meer gericht te kijken of we mensen binnen 
kunnen krijgen in de financiële kolom waar het hier ook over gaat, waar het gaat over 
de risico’s die geïdentificeerd zijn door de accountant, maar zeker ook in de volle 
breedte van de ambtelijke organisatie. Even terug naar de financiën. Als het gaat over 
deze jaarstukken dan heeft u al het een en ander kunnen lezen waar het naartoe gaat. 
Als we een doorkijkje krijgen naar de begroting, begroting 2023 werd ook al even 
genoemd, waar het gaat over de inflatie. Ja, de lokale lasten zullen ook wel stevig gaan 
stijgen. Dat is gewoon echt een gegeven, dat heeft ook met de inflatie te maken. Het 
heeft er ook mee te maken dat wij ook alle subsidieontvangers netjes willen indexeren. 
Ja, wij moeten daar ook gewoon in mee. De loonkosten gaan flink omhoog, de inflatie 
raakt ons in die zin ook. En we zijn dan als stad incidenteel schatrijk, structureel hebben 
we het niet zo breed. Als je gewoon kijkt naar de exploitatie valt het niet zo mee. De 
heer Portier heeft in het verleden bij de start van de vorige periode ook wel eens de 
opmerking gemaakt: alle wensen worden incidenteel gefinancierd. Is nu niet anders. 
Ook de huidige coalitie doet dat weer, kiest daarvoor om dat op die manier te doen, 
omdat je structureel heb je relatief weinig ruimte. En het eerlijke verhaal is, daar in Den 
Haag doen ze hetzelfde. Ook heel veel incidenteel financieren. We kunnen natuurlijk de 
grote fondsen, maar ook hoe ze de gemeentefinanciën vormgeven, steeds meer met 
tijdelijke programma’s. Ja, en wij moeten daar eigenlijk een beetje in meedoen, omdat 
ja, je moet je financiële huishouding daar ook op afstemmen, en dat doen dus heel veel 
steden. Tegelijkertijd verkeren wij in de gelukkige omstandigheid dat we echt wel weer 
een mooi bedrag van bijna 30 miljoen kunnen wegzetten op beleidswensen die de stad 
beter maken. Maar structureel hebben we echt wel wat met elkaar te verhapstukken, en 
het gaat echt … Richting begroting zult u dat ook zien, het gaat over miljoenen. Stedin is 
al eens genoemd door mijn voorganger, maar ook de verdeelsleutel van het 
gemeentefonds, eigenlijk gewoon heel concreet, het grote bedrag van tientallen 
miljarden welke gemeente krijgen wat, daar gaat de gemeente Dordrecht in de toekomst 
wat minder uit krijgen. Dat heeft ermee te maken, zeg ik dan toch ook wel erbij, met 
het feit dat wij als gemeente wat minder zijn gegroeid, eigenlijk niet zijn gegroeid, en 
andere steden wel waardoor je nu gewoon iets minder uit het gemeentefonds krijgt. Ik 
denk dat we dat gewoon kunnen opvangen, dat moeten wij ook kunnen opvangen, want 
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we moeten met een sluitende begroting komen, en dat willen we natuurlijk richting uw 
raad ook doen. Maar het laat wel zien dat wij in structurele zin echt niet zomaar de 
slingers kunnen ophangen. We moeten gewoon scherp aan de wind blijven varen. Wat 
wel gewoon lukt en zeker met onze financiële reserves is dat ook gewoon zeer 
verantwoord om daar soms wat scherper aan de wind te varen. Ik ben blij dat u allen 
aangeeft dat u kunt instemmen met dit raadsvoorstel. Ik denk dat dat belangrijk is, ook 
voor de spartelende kindjes die toch aan het eind van de zomer – laten we hopen dat 
het er nog van komt – zich naar het Spartelbadje kunnen begeven. Want het is toch … 
Ja, dat is voor ons een beetje een vreemde eend in de bijt. De andere twee waren echt 
hele abstracte financiële doelstellingen, maar het Spartelbadje is ook keurig bediend. En 
daarmee kunnen we 2021, wat toch een lastig jaar was, afsluiten. En 2021 heeft ook wel 
in het teken gestaan, een groot deel daarvan in ieder geval, van corona en dat heeft ook 
echt zijn weerslag gehad op de prestaties van de gemeente. Dat zeg ik ook gewoon heel 
eerlijk, we hebben echt niet helemaal kunnen doen wat we hadden gewild. Onze 
ambtenaren hebben onder lastige omstandigheden moeten werken en dat laat zich hier 
en daar ook gewoon zien in deze jaarstukken. En we hopen van harte dat in dit jaar dat 
we verschoond blijven van dat soort ellende. Maar daar hou ik het ook bij, want we 
moeten hier niet een soort van coronadebat gaan krijgen. Dan nog even richting de 
Partij voor de Dieren. Ik zat even te zoeken. De technische vraag gaat over 
dierenwelzijn. Daar moet je mij echt niet te veel over laten uitwijden, want dan krijg je 
echt ongelukken. Maar wij hebben vanmorgen wel in het college al gesproken ook over 
de politieke vragen die u heeft gesteld, en daarin hebben we wel vastgesteld dat 
dierenwelzijn, dat is belangrijk de komende jaren. We willen er meer aandacht aan 
besteden. Dat komt denk ik ook door de entree van uw partij in de raad die daar 
nadrukkelijk aandacht voor heeft gevraagd. Ook GroenLinks vindt dat een belangrijk 
gegeven. Ik denk alle partijen zoals die hier aanwezig zijn. Dus binnenkort krijgt u daar 
ook de beantwoording voor binnen. We gaan daar volgende week die hopelijk 
vaststellen. En waar het gaat over hier, de technische beantwoording, is eigenlijk laat 
zien waarom er misschien een wat ambitieuzer dierenwelzijnsbeleid komen. De middelen 
die we daarop uitgeven zijn een beetje hapsnap. Er zitten hier en daar wat 
programmaatjes, maken onderdeel uit van grote bewegingen, ook bij groen en blauw en 
dergelijke. En we mogen daar wellicht wat meer lijn in aanbrengen. En ik geloof dat uw 
partijleider het over gehad: ja, dat dierenbeleid dat zijn een paar notities landelijk met 
een nietje erdoorheen. Nou, ik kan niet helemaal beoordelen of dat zo is, maar we 
hebben in ieder geval wel met elkaar gezegd: daar gaan we echt wel graag met uw raad 
over in gesprek. Dat zou collega De Jonge doen die dierenwelzijn in haar pakket heeft en 
daar echt wel de nodige ambities mee heeft. Ik zit even te kijken. Ja, ik heb er een 
zootje van gemaakt met mijn aantekeningen. Nog even over de overhead, ook richting 
de heer Portier. Ik denk dat wij binnen de gemeente Dordrecht niet overdreven 
overhead hebben. Ik denk wel dat je altijd scherp moet kijken, en dat zeker ook vanuit 
het college vinden we dat van belang, dat je vooral op inhoud mensen krijgt en 
inderdaad niet te veel manegerial formatie. Tegelijkertijd is dat wel nodig om ook de 
boel in goede banen te laten leiden. En bij onze verbonden partijen weet ik ook, in ieder 
geval voor de sociale dienst waar ik langere tijd voor verantwoordelijk ben, daar laten 
we ook af en toe echt wel even goed kijken: hoe zit het met de overhead en varen we in 
die zin scherp aan de wind? En die uitkomsten zijn voor mij altijd bevredigend geweest, 
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waarbij ik wel moet erkennen dat de afgelopen jaar we daar echt maximaal ook extern 
hebben moeten inhuren omdat de mensen er gewoon niet zijn. Sterker nog, die externe 
markt is helemaal droog gekookt, want ook andere sociale diensten proberen mensen uit 
de markt te halen. En dat kwam er door de coronasteunpakketten, dat kwam door de 
energietoeslagen die moesten worden uitgekeerd, dat gaat over de Oekraïnecrisis die 
enorm veel beroep op ons hebben gedaan qua leefgeldregelingen, maar ook 
bijvoorbeeld zo’n toeslagenaffaire waar een team voor geformeerd moet worden. We 
hebben voortdurend vacatures uitstaan, dus je probeert zoveel mogelijk binnen te 
krijgen, maar dat blijft gewoon complex. Ja, voorzitter, volgens mij heb ik de vragen zo 
beantwoord. Ik dank u voor het gestelde vertrouwen, en ook van mijn kant dank aan de 
heer Besseling en zijn collega’s en de ambtelijke organisaties voor het geleverde werk. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan is nu inderdaad ruimte voor vragen. Ik ga naar de heer 
Van der Meer. 

Wethouder Heijkoop: Ho. Richting de heer Van der Meer. Die had nog een vraag gesteld 
over de integraliteit van grote projecten. Ja, excuus. Ja, dat raakt wel echt de inhoud. 
Financieel moet je ze enigszins clusteren in de jaarrekening. Op de grote projecten 
hebben we altijd echt … Ja, ik wil geen Engels woord gebruiken … Niet dedicated, maar 
… Dank u, griffier. Toegewijde projectleiders die de integraliteit bewaken. Dus die kijken 
echt wordt aan alles recht gedaan, wordt alles daar goed bij betrokken. Op die manier 
doen we dat, financieel. In de stukken kan het zijn dat het zo overkomt, maar u mag er 
echt van uitgaan dat we die integraliteit op de inhoud echt wel bewaken. 

De heer Van der Meer: Mag ik daar nog één vraag aan toevoegen? 

De voorzitter: U mag, ja. 

De heer Van der Meer: In de verantwoording van de programma’s, we hebben het over 
al die groene vinkjes gehad, maar daar komen de grote projecten eigenlijk nauwelijks bij 
aan de orde. En mijn vraag zou dus ook zijn om dat in de toekomst dan in de 
verantwoording van de programma’s zichtbaar te maken. 

De voorzitter: Oké. 

Wethouder Heijkoop: Voorzitter, even kort. Daar kan ik me van alles bij voorstellen. Ik 
kan me ook voorstellen dat u dat ook even in uw auditcommissie bespreekt wat een 
prettige manier is, maar zeker ook met de agenda 2030 denk ik dat we daar sowieso op 
die grote projecten weer een iets andere verantwoordingsstructuur moeten gaan vinden. 
Dat hebben we in het verleden ook gedaan dat je echt een projectlade had, en op 
onderdelen misschien nog wel. Dus ik neem deze zeker mee, maar ik vind het ook wel 
belangrijk dat de auditcommissie zich daar ook over buigt, dat ik niet straks iets aan het 
doen ben en dat ik straks een tik op de vingers krijg: ja, maar dit hebben we zo niet 
besproken. In die zin heeft uw gremium auditcommissie daar natuurlijk ook het een en 
ander over te zeggen. 
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De voorzitter: Dank u wel. Er zijn nog fracties die politiek inhoudelijk iets willen. Ja? 
Partij Voor de Dieren, de heer Venderbos-Lambinon. 

De heer Venderbos-Lambinon: Dank u, voorzitter. Ik vraag me af of de wethouder bij 
ons in de fractietafel gezeten heeft, want hij geeft exact het antwoord wat we wilden 
hebben. Wij hebben namelijk gemerkt dat dit college eigenlijk alleen de wettelijke taken 
uitvoert maar niet verderging. En ik begrijp nu uit het antwoord van de wethouder dat 
men verder gaat kijken dan alleen wettelijke taken. En wat wij wel graag zouden willen 
zien dat in de aanstaande begroting, volgend jaar dan, er een passend budget 
gereserveerd wordt voor de uitvoering van een eventueel nieuwe nota Welzijn. En kan 
de wethouder dat toezeggen dat dat gaat gebeuren? 

Wethouder Heijkoop: Ja voorzitter, dit raakt echt de inhoudelijke portefeuille van collega 
De Jonge. En bovendien heeft uw raad daar ook wat van te vinden. Ik kan mij er wel 
van alles bij voorstellen. Zo hebben wij vanmorgen ook al in het college erover 
gesproken dat er inderdaad wel werk wordt gemaakt van dit beleid. Of dat op termijn 
ook leidt tot een middelenverzoek, daar kan ik me ook wat bij voorstellen, maar ik denk 
wel in de juiste volgorde der dingen. Het begint eerst bij collega De Jonge die daar 
wellicht met wat ideeën komt, dat gaat over uw raad wat uw behoeften zijn. Uiteindelijk 
ben ik maar een eenvoudige wethouder financiën en zullen we dat faciliteren vanuit de 
behoeften van uw raad. 

De voorzitter: Oké. 

De heer Venderbos-Lambinon: Nou, dank u voor het antwoord. 

De voorzitter: Dank u wel. Ik zie geen gretige … Wel? O, excuus. Ik kan uw naam niet 
meer zien, sorry. De heer In ’t Veld. Gaat uw gang, VSP.  

De heer In ’t Veld: Ja, niet zozeer over de jaarstukken maar ik haalde net dat 
accountantsverslag aan. Nou ja, daar hebben we nog wat vragen over, dus even de 
vraag: oké, moet dat of kan dat hier, of zullen we daar een andere weg voor zoeken, 
bijvoorbeeld via de auditcommissie? Dat is mijn enige vraag. 

De voorzitter: Ja, dat is een technische vraag. 

De heer In ’t Veld: Ja, technisch. Randje tegenaan, technisch. 

Wethouder Heijkoop: Voorzitter, de stadscontroller geeft ook aan … Die kan daar denk ik 
goed antwoord op geven. Wat mij betreft prima om dat in de auditcommissie te 
agenderen. Mocht er alsnog een politiek vervolg uitkomen kunnen we het altijd hier nog 
bespreken. 

De heer In ’t Veld: Ja, het ging met name inderdaad in feite om de reactie van het 
college op het accountantsverslag, omdat daar een aantal aandachtspunten in zitten, en 
ook in mijn ogen actiepunten, want hij bezigt dan op een gegeven moment termen in als 
onhoudbare situatie. En in dat verband wil ik nog wel wijzen op een reactie van het 
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college op de managementletter. Daar zou ook voor de zomer teruggekomen worden op 
de stand van zaken met betrekking tot de VIC. Ik denk niet dat dat nog haalbaar is om 
dat nog voor de zomer te realiseren, in ieder geval niet die van 2022. Ik bedoel, er 
zitten ook hier weer een aantal punten in waarvan ik denk: ja, daar moet echt wel naar 
gekeken worden, want daar is ook het belang van de raad gegeven moment bij gediend. 
Die nemen de rechtmatigheidsverantwoording. Hoe gaat het uitpakken gelet op de 
fragiele structuur van de financiële functie en de VIC. En dan weet ik wel, zeg maar, dat 
is geen verwijt richting de ambtelijke organisatie, maar gewoon een gegeven gelet op de 
mogelijkheden qua bezetting van die functies. 

De voorzitter: Oké, de wethouder. 

Wethouder Heijkoop: Ja, voorzitter. Voor deze vraag geldt misschien nog in het 
bijzonder wat ik net aangaf over de personele bezetting. We hebben een programma 
binnen de gemeente Dordrecht alle hens aan dek, heet dat meen ik. Ik zie André 
knikken, die ook hier heel erg op ziet om dit op te lossen, en dit is een heel 
gemeenteland echt een enorm groot probleem. Ik denk bijna in alle accountants 
verslagen, alle managementletters dit ook terug zal komen. En nou ja, we hebben hier 
wel echt … Maar u gaf net al een heel keurig antwoord, wat ik zo zou na kunnen zeggen. 
We hebben hier echt veel aandacht voor, maar ik vind het ook niet goed om daar nu … 
Ik wil er eigenlijk meer recht aan doen, dus laten we dat ook even gewoon via de lijn 
van de inhoud via de auditcommissie, dan kunnen we het ook op technisch 
beantwoorden. En als u dan zegt hier moeten we ook politiek wat mee, dan ga ik me 
natuurlijk daartoe verhouden, maar ik denk dat we op dit moment het even op die 
manier zouden moeten doen, als u dat ook goed vindt? 

De voorzitter: Oké, dan wordt mijn vervolgvraag of dit stuk naar de raad kan of dat u 
alsnog een bespreekstuk ervan wil maken? Dus ik kijk even om me heen. Is er iemand 
die het niet als hamerstuk wil laten doorgaan? Ik zie niemand. Dan denk ik dat we het 
bij deze de conclusie kunnen trekken dat het een hamerstuk wordt. En dan ga ik u allen 
bedanken voor uw aanwezigheid en alle vragen. Wethouder, dank u wel voor alle 
beantwoording, en alle andere mensen in de zaal en thuis, en nog een hele fijne avond. 
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De voorzitter: Welkom iedereen, mensen thuis, kijkers, publiek, wethouder, griffie, 
raads- en commissieleden. We hebben het vandaag over het raadsvoorstel 
uitvoeringskrediet Dordwijkzone deelgebied Reewegpark en Schenkeldijk. Ik heb de 
wethouder gevraagd om aan het begin van de vergadering, dus nu, even kort toe te 
lichten waar het raadsvoorstel over gaat, met uw goedvinden. De wethouder. 

De heer Burggraaf: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de Dordwijkzone, een van de agenda 
2030 projecten. Deze is er om te zorgen dat onze, de leefomgeving gezonder wordt. Dus 
veel groen wordt toegevoegd aan de stad en beter bereikbaar wordt. Dat is een 
reservering. Vervolgens moeten er concrete voorstellen uw kant op komen om ook 
vervolgens uitvoeringskrediet te krijgen om stappen te kunnen gaan zetten. Nou, 
hetgeen wat nu voorligt, is een uitvoeringskrediet met twee onderdelen. Een, voor de 
Dordwijkzone voor het deelgebied Reeweg, dat is bij sportclub Emma. Waar in de vorige 
periode ook al is geïnformeerd over een park wat daar ontwikkeld wordt, wat in 
samenspraak met de omgeving, de bewoners daar, ook als een buurtpark binnen die 
hele Dordwijkzone kan worden ingericht. Nou, dat is 436, afgerond 437 duizend euro. 
Het andere deel zit ten zuiden van de Dordwijkzone die eindigt bij de Schenkeldijk, 
sportpark Schenkeldijk. Dan loopt die over in de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Dat is het 
deel wat hier wordt aangevraagd om verbinding met die Nieuwe Dordtse Biesbosch te 
maken, maar diegene die ook wel eens bij het sportpark komt, zal ook zien dat het 
fietsgebied daar ook nog niet het meest aantrekkelijk en veilig is voor vooral de 
sportende jeugd. De Stevensweg wordt ook steeds drukker, er komen natuurlijk steeds 
meer woningen daar en nou ja, om dat hele park te kunnen ontwikkelen, moet je 
gewoon goede doorgaande verbindingen hebben. Dus voor die verbinding is het tweede 
uitvoeringskrediet, 1,3 miljoen. De reden dat we het nu aanvragen en u gevraagd 
hebben of we dit voor de zomer ook ter besluitvorming aan u kunnen voorleggen, is 
omdat er subsidies gezocht worden, er is een budget van 55 miljoen gereserveerd. We 
hebben ook aan u laten weten dat de investering om het geheel aan ambitie te kunnen 
waarmaken, een veelvoud van dat bedrag is. Dus we moeten zoveel mogelijk 
cofinanciering binnenhalen om ook zoveel mogelijk van die ambitie te kunnen 
verwezenlijken. Nou, hier hebben we gelukkig een stukje provincie subsidie kunnen 
binnenhalen, maar wel met een tijdsklem erop en dat is de reden dat we gevraagd 
hebben om dit nog voor de zomer te behandelen.  

De voorzitter: Dank. Dan heeft iedereen, ook de kijkers thuis, duidelijk waar we het over 
hebben. Ook de mensen die de stukken niet gelezen hebben. Voor het verslag wil ik de 
leden vragen zich kort voor te stellen met hun naam en partijnaam. Ik begin bij 
mijnheer Portier en dan gaan we zo het rondje af. 

De heer Portier: Ronald Portier, Socialistische Partij. 

Mevrouw Stolk: Margret Stolk, VSP. 

De heer Stolk: Leo Stolk, VSP. 

De heer Boone: Dave Boone, Beter voor Dordt. 
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De heer Schalken: David Schalken, Beter voor Dordt. 

De heer Noldus: Robin Noldus van de Dordtse VVD. 

De heer Kleinpaste: Gertjan Kleinpaste, Gewoon Dordt. 

Mevrouw Van Vugt: Franciske van Vugt, CDA Dordrecht. 

De heer Van Dam Timmers: Jan van Dam Timmers, CDA Dordrecht. 

De heer Vullings: Jules Vullings, griffie. 

De voorzitter: Ik ben Pieter Groenewegen, uw voorzitter. 

De heer Burggraaf: Maarten Burggraaf, wethouder. 

Mevrouw Van den Burg: Karin van den Burg, ambtelijke ondersteuning. 

De heer Boersma: Jan Willem Boersma, ChristenUnie/SGP. 

De heer Van der Spoel: Wouter van der Spoel, PvdA.  

De heer Gündogdu: Aydin Gündogdu, Op Ons Eiland. 

Mevrouw Vol-van der Holst: Daniëlle Vol-van der Holst, Partij voor de Dieren. 

De heer Den Dulk: Antony den Dulk, Partij voor de vrijheid. 

De heer Kolkiliç: Masum Kolkiliç, DENK. 

De heer Uysal: Abdullah Uysal, GroenLinks Dordrecht. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan wil ik even de gang van zaken van de commissie 
toelichten. Dit is een oordeelsvormende bespreking over het raadsvoorstel. Dat betekent 
dat u, de commissieleden, vanavond in debat gaat. De commissie gaat argumenten 
uitwisselen en wegen om tot een goede afweging te komen van voor- en nadelen van 
het raadsvoorstel. Tijdens deze vergadering kunt u dus wel politieke vragen stellen, 
maar geen technische vragen, daar is elders gelegenheid voor geweest en daar is nog 
gelegenheid voor schriftelijk. Deze vergadering is verdeeld in een aantal termijnen. Eerst 
krijgen de fracties kort het woord om hun voorlopige standpunt toe te lichten. Daarna 
krijgt de wethouder kort de gelegenheid daarop te reageren en dan is de tweede termijn 
van de commissie waarin het debat plaatsvindt. Dat debat hoort niet kort te zijn, want 
dat is het langste onderdeel van de vergadering. Dus we gaan ons best doen om daar zo 
snel mogelijk te belanden en daarna kan de wethouder daar nog eventueel op reageren. 
Het is nu tien voor acht, we hebben tot half tien de tijd voor dit onderwerp. Voor we 
beginnen wil ik nog even inventariseren, het is volgens mij de bedoeling dat per fractie 
maar een iemand het woord voert en we hebben van een aantal fracties meerdere 
aanwezigen. Van het CDA weet ik dat de heer Van Dam Timmers het woord voert. VSP, 
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u heeft ook meerdere aanwezigen? Margret Stolk voert het woord. Beter voor Dordt, 
David Schalken-den Hartog voert het woord. Zijn er van andere fracties nog meerdere 
aanwezigen? Nee, he? Dan beginnen we met de eerste termijn van de commissie. Ik sta 
tijdens deze eerste termijn geen inhoudelijke interrupties toe, maar als u iets niet 
verstaat, mag u het vragen. We gaan het rondje af en we beginnen bij de aanvrager van 
het debat en dat was het CDA. Dus ik begin bij u, mijnheer Van Dam Timmers en dan 
gaan we zo rond. 

De heer Van Dam Timmers: Ja, dank, voorzitter. Voorzitter, het CDA Dordrecht is zuinig 
op onze Dordwijkzone, onze groene long. De mooie strook die noord-zuid dwars door 
het bebouwde gebied van Dordrecht loopt. Van het Wantij, het jeugddorp, sportpark 
Stadspolders, sportpark Reeweg, sportpark Krommendijk, Dubbelmondepark, 
Overkamppark, achter de Stevensweg langs, begraafplaats Dubbeldam richting 
Sterrenburgpark en via het sportpark Schenkeldijk naar de Dordtse Biesbosch. Het is 
een hele mondvol en een heel stuk vol voor een stad met een omvang van Dordt, een 
unieke groene oase waarin je even aan de stadse drukte kunt ontsnappen. Het CDA 
Dordrecht maakt zich sterk om dit groene gebied nog aantrekkelijker te maken, beter te 
ontsluiten en in te richten als wandel- en fietsgebied met een blijvende plek voor sport, 
scouting en andere passende verenigingen. Het voorstel van vandaag is daarin een stap 
in de goede richting. We zijn dan ook blij dat we dit nu nog voor de zomer kunnen 
bespreken zodat de schop ook snel de grond in kan en we hebben uit de stukken ook 
begrepen dat betrokkenen en ook uit de brief van de wethouder begrepen dat er ook 
wat urgentie en wat haast bij zat. Als we de brief ook zo lezen en als we ook ter plaatse 
zien, dan denken we dat we hier geen spijt van gaan krijgen en dat we blij moeten zijn 
met een nieuw park wat tot stand komt, ook in samenwerking tussen verenigingen, 
zeker als het gaat om het stukje bij Emma. We hebben nog wel een vraag en dat is 
namelijk toch ook wel hoe, er staat op meerdere plekken dat het in samenspraak met 
gebruikers is gegaan. We zijn toch wel even benieuwd hoe dat er precies heeft uitgezien 
en hoe daarop terug gekeken wordt. Kortom, of eigenlijk afsluitend, Dordrecht zal weer 
een mooi stukje groen rijker worden en daar worden wij erg gelukkig van. 

De voorzitter: Fijn. Dan is het woord aan mijnheer Kleinpaste van Gewoon Dordt. 

De heer Kleinpaste: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook Gewoon Dordt is blij met het 
Central Park van Dordrecht en dit is echt wel een stap in de goede richting ik ga ervan 
uit, gemakshalve dat het raadsvoorstel dat straks naar de raad gaat overigens een 
andere portefeuillehouder gaat dan nu nog vermeld staat. Want dit staat nog op Marco 
Stam. Dus dat moeten we even corrigeren, vermoed ik. Het plan is onderdeel van de 
agenda 2030, is inhoudelijk al redelijk uitgebreid besproken in commissies en in de raad. 
Dus over dit raadsvoorstel hebben wij niet zo heel veel op- en aanmerkingen. Het is 
goed om de ontwikkeling in gang te zetten en er zullen ongetwijfeld binnen de hele 
Dordwijkzone nog wel eens momenten komen dat we wel iets kritischer kijken naar hoe 
we dat segment precies ingericht willen hebben. Dit gedeelte is iets waar we wel mee 
kunnen instemmen. 

De voorzitter: Dank u wel. Het woord is aan de heer Noldus van de VVD. 
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De heer Noldus: Ja, voorzitter, dank u wel. Daar gaan wij ons in grote lijnen bij 
aansluiten want voor ons ligt de vraag voor een uitvoeringskrediet met inderdaad nog 
wel wat, gestoeld op de eerdere uitgangspunten die zijn vastgesteld, de visie 
Dordwijkzone, omgevingsvisie, agenda 2030 en de sportparkenvisie en op die kaders 
hebben we dan ook het stuk getoetst. Voor zover wij zien past dat dan ook helemaal 
binnen de kaders in de visie die we met elkaar hebben neergelegd voor die mooie 
groene stadpark XXL, om het op de Nederlandse termen te houden. We lezen zelfs dat 
het valt onder de no regret maatregel, om er toch maar even iets Engels in te gooien. 
Sterker nog, een van de maatschappelijke business cases die we in de Dordwijkzone 
hebben gehanteerd is juist het ophalen van cofinanciering een belangrijke pijler hierin 
geweest dus zonde om dit op de eerste gelegenheid te laten schieten. Dus wat ons 
betreft zeker aanpakken met twee handen. Voor de verdere planvoering van 
Schenkeldijk vinden we het in ieder geval belangrijk om nog even extra te arceren dat 
zowel met de gebruikers van het sportpark als de andere belanghebbenden in het 
gebied echt moet komen tot een invulling die meerwaarde biedt voor het hele gebied. 
Dat gezegd hebbende, voorzitter, kan wat ons betreft dit stuk als hamerstuk naar de 
raad. 

De voorzitter: Zover zijn we nog niet. De heer Schalken-den Hartog van Beter voor 
Dordt. 

De heer Schalken-den Hartog: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kan het kort houden. 
Volgens mij is dit voorstel nog een mooie nalatenschap van wethouder Stam, want dat is 
volgens mij in die periode vastgesteld in het college en juist zeker nu we die 
cofinanciering nog binnen kunnen halen, is het heel goed dat we dit nu toch met elkaar 
voor het zomerreces kunnen behandelen en vaststellen. We zijn blij met deze 
ontwikkeling en we hopen dat er ook bij de volgende stappen meer mogelijkheden 
komen voor ook cofinanciering, want zoals de wethouder al aangaf, dat hebben we heel 
hard nodig om het gebied maximaal te ontwikkelen. Daar wil ik het bij laten. 

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Stolk, VSP. 

Mevrouw Stolk: Ja, voorzitter, voor het grootste gedeelte sluit ik ook aan bij de vorige 
woordvoerders, alleen een vraag, want als we sportpark XXL erbij gaan betrekken, we 
zouden er ook voor kunnen kiezen om alleen dat Reewegpad te doen, of het stuk van de 
Reeweg, want de participatie, om nog even in herinnering te brengen, op Schenkeldijk is 
de participatie met verschillende verenigingen nou niet van een leien dakje gegaan, dus 
ik zou toch willen vragen, ik weet niet of we dat kunnen amenderen, om dat er uit 
kunnen amenderen, uit dit voorstel, zodat we in ieder geval een start kunnen maken 
met de Noordendijk om in ieder geval die cofinanciering binnen te halen. Maar laten we 
alstublieft niet dezelfde fouten maken als voorheen, laten we juist de verenigingen die 
op de Schenkeldijk zitten, en dat zijn er nogal wat, en waarvan ik ook weet dat die niet 
goed meegenomen zijn in het participatiegebeuren. Dus laten we niet weer dezelfde fout 
maken, laten we het vertrouwen geven en laten we niet weer aan het begin van deze 
periode, dat is gewoon een zorg die we uit willen spreken, niet dezelfde fout maken als 
in het verleden. Laten we daar alsjeblieft van leren om te kijken of we dat op een andere 
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manier kunnen gaan doen. Volgens mij zit niet hier de wethouder sport maar een andere 
wethouder, maar breng dat … 

De heer Kleinpaste: Voorzitter? 

De voorzitter: Heeft u een inhoudelijk interruptie? 

Mevrouw Stolk: Alsjeblieft wel over. 

De heer Kleinpaste: Ik wou iets vragen aan mevrouw Stolk, als u het toestaat. 

De voorzitter: Als het een technische vraag is of als je iets niet heeft verstaan, dan mag 
dat, en anders doen we het in debat in de tweede termijn. 

De heer Kleinpaste: Oh, dan wacht ik tot de tweede termijn. 

De voorzitter: Dank u. 

Mevrouw Stolk: Dus ik zou ook graag van het college willen weten hoe zij hier tegenaan 
kijken. Dat is even voor de eerste termijn.  

De voorzitter: Dank u, helder. Mijnheer Portier, SP. 

De heer Portier: Ja, voorzitter, ik kan kort zijn. Want in zijn algemeenheid en in grote 
lijnen hebben wij natuurlijk al eerder over dit plan gesproken en dit is gewoon een 
invulling ervan. Wij stonden in grote lijnen achter het plan, dus we zijn ook blij dat het 
nu concreter gemaakt wordt. Even een kleine kanttekening zetten bij dat iedereen zegt 
over een Central Park en een groene long en dergelijke. Ja, daar gaan wel heel veel 
wegen, spoorwegen, doorsnijdingen enzovoorts door dit gebied. Dus laten we ook niet 
overdrijven. Maar dit is wel een mooie verbetering voor onze stad, dus daar kunnen we 
gewoon ons in vinden voor de rest wacht ik even de antwoorden van het college af op 
de vragen van mevrouw Stolk. 

De voorzitter: Dank u. Mijnheer Uysal, GroenLinks.  

De heer Uysal: Ja, dank, voorzitter. GroenLinks Dordrecht wil dat zo snel mogelijk wordt 
begonnen met de uitvoering van de ontwikkeling van het Reewegpark en het sportpark 
Schenkeldijk. De transformatie van gesloten parken naar meer openbare 
recreatiegebieden, vindt haar basis in de nota toekomstvisie sportparken die in 2015 is 
vastgesteld door de raad. De afgelopen raadsperiode is er ook verdere invulling gegeven 
aan het plan zoals het ontwikkelingsperspectief Dordwijkzone taskpark XXL, zoals dat 
heet. Ook zijn, naar mijn weten, bewoners als de gebruikers van de sportparken 
meegenomen in het proces en het gaat dan over de ontwikkeling van de Dordwijkzone 
en niet zozeer de ontwikkeling van het sportparkenprogramma. Daarnaast levert de 
ontwikkeling van de deelgebieden een positieve bijdrage aan de thema’s gezondheid en 
klimaat en gezien de klimaat- en recreatie-opgave waar we in Dordrecht voor staan, lijkt 
het ons goed om vaart te maken met het vergroenen van stedelijke gebieden en het 
creëren van een leefvriendelijke omgeving. Gezien deze gegevens met de inflatie in het 
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achterhoofd, is er voor ons geen enkele aanleiding om de cofinanciering door de 
gemeente in gevaar te brengen. Sterker nog, na jaren plannen is het nu voor ons tijd 
voor actie. 

De voorzitter: Dank. De heer Kolkiliç, DENK. 

De heer Kolkiliç: Dank, voorzitter. Er is al heel veel gezegd. Ook wij kunnen instemmen 
met de plannen. Er hangt een financiering aan vast, of die gaat eraan vast hangen, en 
gezien de inflatie en stijgende bouwkosten lijkt het ons als fractie ook heel goed dat 
vaart wordt gezet achter dit mooie project. 

De voorzitter: Dank u wel voor uw bondige bijdrage. De heer Den Dulk, PVV. 

De heer Den Dulk: Ja, wij zijn in principe voorstander. Ik ben ook benieuwd naar het 
antwoord op de vragen van mevrouw Stolk. Verder wil ik niks verder zeggen. 

De voorzitter: Dank u wel. U legt de lat voor bondigheid heel hoog. Mevrouw Vol-van 
den Holst, Partij voor de Dieren. 

Mevrouw Vol-van den Holst: Dank u, voorzitter. Gezien de plannen en de daarbij 
behorende uitwerking kan de Partij voor de Dieren niet anders concluderen dan dat het 
een mooie groene, duurzame biodiversiteit bevorderende en natuur inclusieve plannen 
zijn, echter vinden wij het wel een klein beetje vreemd dat het uitvoeringskrediet al 
aangevraagd wordt alvorens het daadwerkelijke uitvoeringsprogramma wordt 
vastgesteld. De belangen van … Even kijken, graag wil de Partij voor de Dieren ook nog 
wat dingen meegeven aan het college. Een, de belangen van dier en natuur moeten 
prevaleren boven de recreatieve belangen van de mens. In verband met natuurbelangen 
en dan met name de dieren in de vrije natuur, moet er ook rekening gehouden worden 
met het risico van loslopende honden in de vrije natuur. Als laatste punt, er bevinden 
zich in Dordrecht ruim 9000 honden en om deze honden en hun mensen de kans te 
geven goed met elkaar om te gaan, hebben zij veilige ruimtes nodig om dit te oefenen. 
Dat gaat het beste binnen omheinde losloopplekken waarvan er in Dordrecht te weinig 
zijn. Graag vernemen wij van de wethouder of veilige omheinde losloopgebieden 
meegenomen kunnen worden in de plannen met betrekking tot Reeland, Schenkeldijk en 
eigenlijk uiteraard de hele zone. Zo niet, dan overwegen wij wel een motie. Dank, 
voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Gündogdu, Op Ons Eiland. 

De heer Gündogdu: Ja, dank u wel, voorzitter. Uiteraard sluiten wij ook ons aan bij 
datgene wat heel positief is verteld hier in deze commissie over stadspark XXL of geef 
het een andere naam, maar de Dordwijkzone, de groene longen van de stad. Voorzitter, 
we hebben wel een tweetal vragen die ik wil voorleggen aan het college dan wel de 
portefeuillehouder en dat gaat met name om het beheer van deze nieuwe ruimten. Er is 
weliswaar het voorstel wel aangegeven in hoeverre of wanneer het beheer goed is 
geregeld of althans, wij daar op de hoogte van worden gesteld. Het Reewegpark, daar 
zit de MOK, dat is de handbalvereniging waar mijn twee kinderen op zitten. Ik kom daar 
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om de week en dan zit ik daar lekker naar een wedstrijd te kijken. Het Reewegpark ligt 
daar gelijk achter. Nu weet ik, niet alleen bij MOK overigens, maar ook bij Emma en 
andere sportverenigingen, daar is het beheer van de velden een behoorlijk 
aandachtspunt. Met name in de avond komen veel vernielingen voor, helaas. Hoe vaak 
wij, ik heb dat zelf ook vaak meegemaakt, ook glas moeten wegbezemen, zeg maar, op 
het asfaltveld. Dus dat is wel even een aandachtspunt, hoe gaan we het beheer regelen 
of zijn er inmiddels al wat afspraken gemaakt rond om het beheer? Dus dat zou ik willen 
vragen. Vervolgens, voorzitter, ook qua budgettering en dat is niet, zeg maar, iets 
nieuws maar veelvuldig komt het voor dat wij budgetten overschrijden bij projecten. 
Kunnen wij, als commissie, ervan uitgaan dat de maximale budgetten die hier worden 
weergegeven, dat die echt het maximale is voor deze twee projecten? Want ik zie bij 
begroting Reewegpark een postje onvoorzien, weliswaar een redelijk bedrag, niet al te 
hoog, maar dat zie ik niet terug bij Schenkeldijk. Ik zoek er niks achter, maar kunnen 
we ervan uitgaan dat dit de bedragen zijn die definitief ons akkoord kunnen krijgen. Dat 
was mijn eerste termijn. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Van der Spoel, PvdA. 

De heer Van der Spoel: Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me aan bij de woorden van 
mevrouw Stolk, maar ik ga nog even verder waar mijnheer Gündogdu is gebleven, want 
wij gaan nu, ons wordt gevraagd om een uitvoeringskrediet en we gaan best een bak 
met geld uitgeven om zes ton subsidie veilig te stellen. Als ik dan kijk naar het stuk, dan 
wordt erover gezegd, in de uitvoering zullen zich mogelijk nog onzekerheden en risico’s 
aandienen die eventueel een aanpassing van het ontwerp vereisen. Nu is er ook nog 
best wel veel onduidelijk in die gebieden, vind ik. Onze grote zorg van de PvdA zit hem 
vooral erin van ja, wij gaan die zes ton subsidie nu veiligstellen, maar waar ik heel erg 
bang voor ben is dat we uiteindelijk, omdat er nog veel onzekerheden zijn, dat we 
uiteindelijk weer meer moeten gaan vrijmaken dan die zes ton die we aan subsidie nu 
gaan binnenhalen. Gaan we niet te overhaast te werk, is mijn gevoel bij deze. Kan de 
wethouder onze zorg daarbij wegnemen en inderdaad, mij aansluitend bij de woorden 
van de heer Gündogdu, kunnen we die garantie krijgen dat we daar eigenlijk binnen dit 
budget kunnen blijven? Want we hebben nogal een historie met bruggen hier in 
Dordrecht. Nou, dat bruggetje bij de Reeweg kost een paar ton. Dus ik heb het idee, het 
is wel een klein bruggetje, maar dat vind ik best wel lastig met dit stuk. Mijn gevoel volg 
ik in deze en daar wil ik even in gerustgesteld worden. Stel me gerust, wethouder. Even 
kijken, dan wil ik het hier voor de eerste termijn even bij laten. 

De voorzitter: Dank u wel. De heer Boersma, ChristenUnie SGP. 

De heer Boersma: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, voor het grootste deel, zeker als het 
om het Reewegpark gaat, sluiten we aan bij wat er gezegd is. Er liggen concrete 
plannen, er liggen mooie plannen, die sluiten ook goed aan bij de plannen van de 
Dordwijkzone, de vergroening van de stad en de vergroening van Reeland. Dat is ook 
hard nodig in dat gebied. Nu wil ik zo wel even dat we geen beeldvormende sessie 
hebben gehad, u zei van, de technische vragen mag niet. Ik heb een vraag, die is een 
beetje technisch, maar ik ga hem politiek maken, dus ik denk dat ik er wel meer uitkom. 
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De voorzitter: Heel goed. 

De heer Boersma: Want in de plannen voor het Reewegpark staat een bedrag voor het 
saneren van de kunstvezels. Dat is goed, dat er een bedrag staat, maar de vraag is wel 
aan de wethouder, kunnen we er ook vanuit gaan dat dit genoeg is, want saneringen 
hebben ook nog wel eens de neiging om duurder uit te pakken. Dus als u naast de heer 
Van der Spoel mij op dit punt gerust kunt stellen, dat zou ons nachtrust schelen, denk 
ik. Voor de Schenkeldijk heb ik iets meer moeite mee in de zin dat daar eigenlijk nog 
heel weinig concrete plannen liggen. Er wordt wat over fietsroutes, wandelroutes naar 
het park, door het park, terwijl we daar toch aan een bedrag van bijna 1,4 miljoen ter 
beschikking moeten gaan stellen en wij nog in afwachting zijn van die sportparkenvisie 
die we dan nog van het nieuwe college gaan krijgen als vervolg op de visie die er lag en 
die eigenlijk niet helemaal compleet bevonden werd. Dus mijn vraag is van, misschien 
kan de wethouder wel meer duidelijkheid geven hoe deze plannen voor de Schenkeldijk 
zich verhouden tot de Dordwijkzone en de sportparkenvisie die er nog komt en welke 
risico’s we lopen als we nu dit geld beschikbaar gaan stellen. Het is goed om 150.000 
euro subsidie binnen te halen, maar een beetje aansluitend op wat de heer Van der 
Spoel zegt van ja, wat zijn de risico’s als bij nadere uitwerking bijvoorbeeld blijkt dat we 
toch iets anders willen doen? Heeft dat effect voor de subsidie of stellen wij nu een 
bedrag vast waar we als raad straks niet meer aan kunnen komen? Tot zover, 
voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan is de eerste termijn van de commissie afgelopen en dan 
krijgt wethouder het woord om de vragen te beantwoorden. 

De heer Burggraaf: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, allereerst is het fijn te constateren dat 
het enthousiasme ook in de nieuwe raad voor deze Dordwijkzone zo breed gedeeld 
wordt en dat iedereen, beluister ik, ook echt de mouwen wil opstropen en zo snel 
mogelijk daar aan de slag wil gaan. Tegelijkertijd hoor ik ook een aantal terechte 
aandachtspunten als het gaat, om misschien maar bij Gewoon Dordt te beginnen die 
zegt, ja, we kunnen hiermee instemmen maar we zullen in een latere fase wel kritisch 
kijken. Dat hoor ik ook andere partijen zeggen en daar zou ik elkaar ook echt toe willen 
oproepen om dat te doen, want ik begon al met het gegeven dat we 50 miljoen 
gereserveerd hebben, maar de ambitie hebben liggen die bijna het drievoudige is. We 
komen na de zomer met het uitvoeringsprogramma, om in ieder geval de contouren 
daarvan te presenteren. Want uiteindelijk moet je dat ook in gesprek met de stad verder 
gaan kijken van nou, wat voor ideeën leven daar en kun je vervolgens een grove schets 
die je hebt steeds verder. Dat ga je met ontwerpen ook, je doet een voorlopig ontwerp 
en dan ga je naar een definitief ontwerp, dus je gaat dan steeds verder trechteren en 
kijken van nou, die ideeën, komen andere partijen weer bij. Het blijft in die zin altijd wel 
een work in progress, zal ik maar zeggen. Maar in dat proces zullen we ook echt kritisch 
dan moeten gaan kijken van oké, als je weet dat je nog heel veel cofinanciering moet 
binnenhalen en daar natuurlijk nog een onzekerheid op zit, dan wil je niet dat je in de 
eerste fases investeringen doet waarvan je dan later zegt ja, maar het geld is op en we 
hebben iets wat half is en we hebben net niks. Dus daar zullen we ook echt goed in die 
fasering moeten kijken. Daarvan kan ik zeggen, die financiering die nu voorligt, dat gaat 
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echt om bijvoorbeeld bij Schenkeldijk om de verbindingen die je nodig hebt en dat wil 
gewoon zeggen, als je daar niet een normale goede fiets- wandelverbinding door 
Schenkeldijk richting Nieuwe Dordtse Biesbosch hebt, dan heb je niet de backbone van 
de Dordwijkzone, want dat is namelijk dat je door dat gebied kan en ook heel mooi in 
het buitengebied terecht kan komen. Tegelijkertijd hoor ik terecht een aantal vragen van 
ja, maar hoe zit dat nou met de participatie dan in dit traject? Worden de bewoners van 
het sportpark, de bewoners van het Vogelplein waar het bij het Reebergpark gaat en de 
sportclub Emma, worden die voldoende meegenomen? Nou, voor het Reebergpark is dat 
absoluut gebeurd. Er zit ook een natuurspeeltuin ingetekend daar, dat was een 
suggestie van de buurt. Zo zien wij ook echt het vervolgproces voor ons dat we op een 
gegeven moment met elkaar zeggen, nou, dit zijn ongeveer de functies die we in het 
park willen en je gaat vervolgens ook echt die stad uitnodigen om met elkaar het 
gesprek aan te gaan om te kijken welke ideeën leven daar en hoe kan dat het plan 
verder verrijken? En welke willen misschien mee investeren waarmee je uiteindelijk nog 
meer kan bereiken? Voor Schenkeldijk is er een sport verkeersscan geweest en daar 
kom ik weer terug bij die route dat je zegt van dat is een no regret maatregel en 
tegelijkertijd in de uitvoering ben ik het helemaal met mevrouw Stolk eens dat je daarin 
met de bewoners van het park echt nog ook een goed intensief traject moet doorlopen. 
Toch zou ik echt willen zeggen, laten we wel dit uitvoeringskrediet en die subsidie die 
erbij zit nu veilig stellen met het vertrouwen dat we in de uitvoering ook echt met de 
omgeving daar nog het gesprek in gaan en ook nog waar je nu misschien bepaalde 
dingen denkt, dat is logisch, in dat gesprek kan zeggen nou, die weg moet misschien 
toch net iets anders lopen omdat je input van de sportparken krijgt of het punt wat hier 
ook werd benoemd, onder andere door Op Ons Eiland, hoe zit het met het beheer van 
de velden? Dat we geen last krijgen van vandalisme et cetera, wat dat is ook een 
terechte zorg die je ook moet kijken hoe kan je dat adresseren zodat het wel een open 
park is, maar je niet andere ellende ervoor terugkrijgt. Dus dat zullen aspecten zijn die 
absoluut worden meegenomen. 

De voorzitter: Een interruptie van mevrouw Stolk. 

De heer Burggraaf: Die flexibiliteit heb je dan nog binnen je uitvoeringskrediet zitten. 

Mevrouw Stolk: Ja, voorzitter, dank. Ik wil de wethouder best wel geloven op zijn 
blauwe ogen om echt met de bewoners van de Schenkeldijk in gesprek te gaan, maar u 
weet ook dat er heel veel discussie is rondom sportverenigingen, want de heer Uysal gaf 
aan van ja, we gaan naar open sportparken, maar u weet zelf ook dat heel veel 
verenigingen dat helemaal niet zien zitten. Daarom wil ik toch die zorg hier neerleggen 
om de bewoners van de Schenkeldijk, en dan heb ik het echt over alle bewoners en niet 
alleen FC Dordrecht, maar alle bewoners die op de Schenkeldijk zitten, hoe zij ook 
aankijken en wat wij kunnen bieden met betrekking tot die open sportparken. Want echt 
niet iedere vereniging zit erop te wachten op een open sportpark. Hoe kijkt u daar 
tegenaan? 

De voorzitter: De wethouder. 
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De heer Burggraaf: Ja, voorzitter, ik kijk uiteraard samen met collega Merx op sport, er 
zijn nog een aantal stappen te doen en worden die in het traject ook betrokken. Kijk, 
voor Schenkeldijk zelf is het al een grotendeels open gebied. Je kan er gewoon zo in 
fietsen en doorheen fietsen en zit vooral de investering die er nu in zit, zit gewoon 
nogmaals in die, ook alleen voor de sport gebruikers, de jeugd daar, mijn zoontje gaat 
er zelf ook regelmatig naartoe. Die begint op een leeftijd dat hij er in zijn eentje naartoe 
zou kunnen fietsen, dan denk ik toch, nou, iets langer dan blijf ik toch graag er even bij, 
want het is gewoon nu niet een veiligere weg, wat dat betreft. Dus je kan met deze 
maatregelen ook gewoon voor de sportgebruikers al een hele stap maken en 
tegelijkertijd ook voor de Dordwijkzone een winst behalen. Die zorg die u uit, die hoor ik 
ook van Op Ons Eiland, die is niet aan dovemans oren gericht, dus die nemen we echt 
serieus, want we moeten uiteindelijk met elkaar zo’n park tot een succes maken en er 
zullen ook meerdere plekken in zo’n park zijn waar je ook echt moet nadenken over de 
sociale veiligheid, want soms kan een plek heel mooi zijn, maar wel een erg donker 
plekje worden waardoor het misschien de verkeerde types aantrekt en overlast geeft of 
dat je eigenlijk niet veilig door zo’n park durft te fietsen. Dat zijn echt aspecten die ook 
even buiten de sportverenigingen om en accommodaties ook gewoon aandacht vragen 
in de verdere doorontwikkeling. 

De voorzitter: De heer Van Dam Timmers, CDA, met een interruptie. 

De heer Van Dam Timmers: Ja, dank, voorzitter. Ik wil hier toch nog even bij aanhaken. 
Dit punt wat u en mevrouw Stolk ook aanhaalt, dat is wel echt een van de primaire 
zorgen die heel veel verenigingen hebben en ik denk dat het ook goed is, ook los van 
hoe we verder gaan in het uitwerken, om daar ook binnenkort of in ieder geval dit jaar 
veel aandacht voor te hebben, want zij maken zich daar echt heel erg zorgen om. Het is 
nu al een probleem op sommige plekken, maar zij vrezen dat heel veel van hun soort 
van eigendommen die ze hebben kunnen financieren in het verleden, dat die dan 
kapotgaan en dat ze eigenlijk ook, dat er dan eigenlijk ook niemand verantwoordelijk is. 
Dus dat is echt een probleem. 

De voorzitter: De wethouder. 

De heer Burggraaf: Nee, helder. Kijk, uiteindelijk willen wij graag dat de stad 
ambassadeur wordt van die Dordwijkzone, dat er ook ondernemers zijn die zeggen, die 
passen qua activiteiten bij en enthousiast worden van zo’n Dordwijkzone en zeggen nou, 
wij willen daar ook wat uithalen om die doelstellingen die je daar hebt ook een stukje 
aan bij te dragen en hetzelfde moet ook echt voor de sportverenigingen gaan gebeuren. 
Dat brengt me tot het andere punt wat ook de Partij voor de Dieren heeft ingebracht, 
hoe zit het met die kaderstelling? Want dat is ook een terecht punt, dat u zegt van ja, 
voordat we tot die uitvoering gaan, willen we ook graag wat kaders meegeven. Nou, dat 
komt echt na de zomer. Dus laten we daar die discussie ook voeren. U gaf nu al een 
schot voor de boeg. Er zullen vast ook andere partijen zijn die ook daarin 
aandachtspunten hebben. Laten we die bij de presentatie na de zomer meenemen met 
elkaar, want nogmaals, dit uitvoeringskrediet is gewoon een verbinding, die moet je 
hebben, want als je die verbinding niet hebt, dan kan je het park niet eens ontwikkelen. 
Dus in die zin is het gewoon een … Dat noemen ze dan een no regret en ga je over die 
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uitvoeringskaders echt na de zomer beginnen en gaan we daar dus ook nadrukkelijk, dat 
hebben we ook in het hoofdlijnenakkoord neergezet, dat we echt ons anders tot de stad 
willen gaan verhouden. We hebben niet voor niets ook een portefeuillehouder 
participatie, daar hebben we ook al gesprekken over hoe kunnen we dat nu beter nog 
gaan inrichten? Dat gaan we samen met de collega De Jonge die ook bij de 
Dordwijkzone omdat ze ook de Biesbosch in haar portefeuille heeft, gaan we ook echt 
dat participatietraject na de zomer goed optuigen en moeten we de sportvereniging daar 
ook gewoon goed in betrekken. Want dat gesprek, ik weet niet of we dat ook ooit met 
elkaar zo gevoerd hebben, met de sportverenigingen erbij, over welke beelden en 
zorgen daar zijn en hoe we die adresseren. En volgens mij heb ik dan, voorzitter, alle 
vragen beantwoord en sluit ik dan af met de conclusie of tenminste de aanbeveling die 
ik zou zeggen, pak de cofinancieringsubsidie die er is. Met dit uitvoeringskrediet kunnen 
we een eerste belangrijke stap zetten. Oh ja, en ik zie nu ChristenUnie/SGP die had nog 
een vraag gesteld, hebben we nu wel voldoende budget voor onder andere de sanering 
van het Reewegpark en de vezels. Nou, dat is door de IBD geraamd en het is ruim 
geraamd. Dus ik zou zeggen, op normale grond is het gewoon goed ingeschat en we 
weten allemaal dat het buiten wat onstuimig is als het gaat om prijsontwikkelingen dus 
dat is, zeg maar, de disclaimer die je op alles los kan laten, maar los daarvan is dit een 
ruime raming waarvan je normaal gesproken zou kunnen verwachten dat er geen 
verrassingen uitkomen. Voor die andere vraag van goh, is dit het geld, wat we dan 
doen, krijgen we die verbinding? Ja, het is gewoon een taakstellend budget, dus dit is 
het uitvoeringsbudget wat u doet. Als je dan gaandeweg erachter komt nou, we maken 
… Je werkt het op naar een definitief ontwerp en het budget is niet voldoende, dan 
komen we weer terug naar de raad en dan zeggen we: het was bedoeld als een 
doorlopende verbinding daar. Stel dat dat niet lukt of je moet enorm versoberen, dan 
kom je hier weer terug en zeg je, nou ja, kiest u maar. Of er wat bij en dan heb je het 
wat het was of doen we het soberder of doen we het niet. Dus dat is ook de volgorde der 
dingen.  

De voorzitter: Ik wil even peilen bij de commissie of alle vragen zijn beantwoord. Ik zie 
geen vingers. Dan kunnen we door met de tweede termijn van de commissie. Dank, 
wethouder, voor de beantwoording. Dan wil ik als eerst mijnheer Kleinpaste het woord 
geven, want die wilde graag in debat met mevrouw Stolk. 

De heer Kleinpaste: Ja, ik wilde inderdaad graag een vraag aan mevrouw Stolk stellen. 
Ik heb overigens ook aan andere mensen nog wel een vraag, als u me toestaat. Maar 
laten we beginnen met de vraag aan mevrouw Stolk, want ik was een beetje verbaasd 
dat ze echt de twee onderdelen die in dit raadsvoorstel staan uit elkaar te trekken, 
terwijl voor mijn gevoel bij de begroting Schenkeldijk en ook in de toelichting wel staat 
dat er nog allerlei ruimte voor overleg is dus mijn vraag is, vindt u het nou echt heel 
belangrijk om die twee aspecten uit elkaar te trekken of vertrouwt u het college en de 
uitvoering die plaats gaat vinden erop dat ze inderdaad vorm en invulling gegeven aan 
het op een andere manier omgaan met de stad. Met andere woorden, kunnen we het 
niet gewoon toch bij elkaar houden, die beide plannen, omdat we met elkaar in dat 
gesprek met die stad op een aantal momenten bij de uitvoering vanzelf nog weer 
aangaan. 
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De voorzitter: Mevrouw Stolk, VSP. 

Mevrouw Stolk: Volgens mij ben ik daar heel duidelijk in geweest net ook naar de 
wethouder toe. Als de wethouder ons gerust kan stellen, deze commissie, dat het 
participatietraject gelopen wordt, dat er ook gekeken wordt en geluisterd wordt naar de 
verenigingen over de open sportparken, dan zijn wij zeker niet van zins om te zeggen 
van, we trekken dit uit elkaar. Alleen als er andere argumenten waren geweest om het 
wel uit elkaar te trekken, dan hadden we dat zeker wel willen doen. Maar volgens mij 
heeft de wethouder daar voldoende net op geantwoord. Alleen ik blijf toch mijn zorgen 
uitspreken, en volgens mij mag je dat ook gewoon in deze commissie, dat het traject 
wat op de Schenkeldijk gelopen moet worden, een heel ander traject is dan wat er op de 
Noordendijk gelopen moet worden. Dat komt, en de wethouder heeft dat ook al 
aangegeven, dan verval ik een beetje in herhaling, mijnheer Kleinpaste, dat dat door de 
bewoners is gebeurd en dit traject op de Schenkeldijk, ja, dat heeft waarschijnlijk wat 
meer voeten in de aarde omdat daar sportverenigingen zijn die met hart en ziel hun 
sport daar bedrijven en je daar dan waarschijnlijk een heel ander traject moet lopen. 
Maar nogmaals, ik geef het college het voordeel van de twijfel. Wij hebben onze zorgen 
meegegeven en de wethouder heeft gezegd dat ze dat goed in de gaten houden en als 
dat niet gebeurt dan weet u, mijnheer Kleinpaste, dat wij als eerste aan de bel trekken.  

De voorzitter: Mijnheer Kleinpaste, Gewoon Dordt. 

De heer Kleinpaste: Ja, mevrouw Stolk, dat weet ik en dat stel ik op prijs, dus daar ook 
geen misverstand over. Trek vooral aan de bel als dat nodig is. Ik denk dat bijna alle 
partijen wel op het vinkentouw zitten als het gaat om te kijken of participatie de 
komende periode echt nadrukkelijk die grotere en betere invulling krijgt. Dus ik denk dat 
dat wel goed komt, maar ik ben blij dat we de plannen bij elkaar kunnen houden. Dus 
dank u wel voor uw toelichting daarop. Mag ik ook de andere vragen gaan stellen? 

De voorzitter: Zeker, dat mag. 

De heer Kleinpaste: Nou ik toch bezig ben. Ik had ook nog een vraag voor de heren 
Gündogdu en Van der Spoel waar het gaat over hun op- en aanmerkingen bij de 
financiën en hun lovenswaardige streven om binnen het budget te willen blijven. Maar 
ja, tegelijkertijd weten we dat we in een tamelijk onduidelijke tijd zitten met inflatie, 
kostenstijgingen en dingen die tegen kunnen zitten. Dus ik wil heel helder van de heren 
hebben van, mochten we in de omstandigheid geraken dat er wat tegenvallers ontstaan 
in de planvorming op het moment dat je met die uitvoering bezig gaat en dat ter hand 
neemt, de heer Van der Spoel noemde het bruggetje al, vinden deze beide heren dan 
dat … Deze beide partijen dat we dan moeten gaan ingrijpen en moeten gaan bezuinigen 
in de uitvoering of gaan we dan de inflatiestijgingen voor lief nemen? Ik wil dat wel heel 
helder hebben, eigenlijk. 

De voorzitter: Mijnheer Van der Spoel, PvdA. 
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De heer Van der Spoel: Dank u wel, voorzitter. Nou, volgens mij heeft de wethouder net 
gezegd dat we dat dan voorgelegd krijgen en dan ligt het eraan welk onderdeel het is en 
dan gaan we daarnaar kijken. Daar kan ik nu toch nog niets zinnigs over zeggen verder? 

De voorzitter: Nu wil de heer Gündogdu er nog wat zinnigs over zeggen. De heer 
Gündogdu. 

De heer Gündogdu: Ik wilde net zeggen, ik wel. Voorzitter, ik wilde deze vraag van 
mijnheer Kleinpaste even buiten dit onderwerp in beschouwing nemen. Weet u wat het 
is? De afgelopen jaren zijn we als raad diverse keren geconfronteerd met overschrijding 
van budgetten. Dat kan op velerlei vormen kan dat voorkomen. Of het nou een moeilijke 
inschatting is geweest of de aannemer heeft achteraf fouten gemaakt, wat dan ook. 
Eigenlijk zouden wij als partij met deze commissie of althans de raad, de discussie willen 
aangaan van wat is nou de grens waar een budgetoverschrijding ophoudt? We weten 
ook, en dat weet u als de beste, als je straks anderhalf miljoen euro uitgeeft voor een 
park en je komt twee ton tekort, dan zijn wij, denk ik, als raad wel bereid om die twee 
ton ook te geven. Maar dat is wel twee ton wat je ergens anders niet kunt uitgeven. Dus 
dat is de discussie, maar dan beschouw ik het even buiten dit onderwerp om, graag, zeg 
maar, dat we dit met elkaar voeren.  

De voorzitter: Nou, ik wil voorstellen dat u daar een agenderingsverzoek voor doet, 
maar dat is niet in deze commissie aan de orde. Mijnheer Kleinpaste gaat niet reageren 
op dat punt maar op een ander punt, begrijp ik. 

De heer Kleinpaste: Voorzitter, ik ben heel blij met de toelichting die de heer Gündogdu 
geeft. Ik was een beetje teleurgesteld in het antwoord van mijnheer Van der Spoel, zal 
ik er maar meteen achteraan zeggen, om meteen te verwijzen naar de wethouder, want 
wat de heer Gündogdu zegt van Op Ons Eiland is in dit geval, en dat ondersteun ik, daar 
ben ik het mee eens, dat we als raad strakker aan de wind moeten zeilen en meer zelf 
die kaders a, moeten stellen en b, moeten bewaken. Dus ik had ook van de heer Van 
der Spoel verwacht dat hij zou zeggen van, het ligt niet alleen bij de wethouder, we 
moeten als partijen met elkaar ook beter opletten als het gaat om de financiering en de 
budgetbewaking. Dus ik denk dat we zelf als politici aan zet zijn en dat dat niet alleen 
maar bij het college ligt. Dus in die zin wou ik die reactie er nog wel aan meegeven. 

De voorzitter: Wil mijnheer Van der Spoel daar nog op reageren? Nee, hij denkt nog 
even na. Wie kan ik het woord geven? De heer Jan van Dam Timmers, CDA. 

De heer Van Dam Timmers: Ja, dank, voorzitter. Interessante punten. Ik denk nooit dat 
je dit soort kaders over allerlei verschillende financiën weer verder vast moet willen 
laten leggen in kaders, omdat dat anders ook geen ruimte meer biedt richting de 
toekomst. Je moet iedere keer toch wat op zijn eigen eigenschappen beoordelen. Ik heb 
een vraag aan de heer Uysal, want ik hoorde hem iets ook zeggen over participatie die 
gevolgd was. Ik ben wel benieuwd hoe hij dat dan voor zich heeft gezien op die 
participatie op de Schenkeldijk, want ja, onze indruk, en ik begreep dat ook van 
mevrouw Stolk van de VSP, is dat participatie toch niet het sterkste punt lijkt te zijn van 
onze gemeente, niet voor niets staat het in het nieuwe coalitieakkoord.  
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De voorzitter: De heer Uysal, GroenLinks. 

De heer Uysal: Ja, dank voor de vraag. Ik wilde ook meegeven aan mevrouw Stolk dat 
ik die zorgen deel. Ook andere collega’s die hier hun zorgen hebben uitgesproken over 
de transformatie van gesloten naar open sportparken, want dat brengt natuurlijk een 
heleboel gevolgen met zich mee. Die zorgen, die deel ik ook, alleen het gaat hier, denk 
ik, om een uitvoeringskrediet en het uitvoeringsprogramma, dat krijgen we ook na de 
zomer. De wethouder heeft net ook aangegeven dat we na de zomer ook de 
mogelijkheid krijgen om te sturen, om kaders te stellen en dan kunnen we daar ook de 
ruimte die we daar krijgen, die kunnen we daar ook heel goed gebruiken om te kijken 
van de zorgen die sportverenigingen vooral, met name VV Dubbeldam en EBOH die zij 
delen over open sportparken, die kunnen we dan daar heel goed in meenemen. En met 
betrekking tot het participatietraject is het zo dat dit gaat over de ontwikkeling van een 
Dordwijkzone en niet zozeer over het sportparkprogramma. En inderdaad, het klopt als 
sportverenigingen zoals Dubbeldam en EBOH serieuze vraagtekens heeft over de 
gevolgen van een open sportparkprogramma, zoals bijvoorbeeld de overlast en afval wat 
als gevolg daarvan terechtkomt en voor wiens rekening dat ook moet gaan komen. Maar 
zoals ik al eerder zei, het lijkt me goed om daar na de zomer over te praten. Dit gaat 
eigenlijk alleen maar over het uitvoeringskrediet en niet over de verdere invulling van 
het uitvoeringsprogramma. 

De voorzitter: Heeft iemand nog een kritische noot? Oh, mijnheer Boersma, 
ChristenUnie/SGP. 

De heer Boersma: Ja, ik wil nog wel een kritische noot maken, hoor, maar eerst dank 
voor de beantwoording, want dat heeft me wel op die twee punten iets meer 
gerustgesteld, zeg maar. Dan de kritische noot, want we hebben nu het 
uitvoeringskrediet en het uitvoeringsplan uit elkaar getrokken en dat snap ik vanuit het 
idee dat we op dit moment die subsidie binnen moeten harken. Maar mijn ervaring is dat 
dat wel vaker gebeurd is in het verleden en ik zou willen zeggen, laten we voor de 
toekomst toch proberen zoveel mogelijk uitvoeringskrediet, uitvoeringsplan aan elkaar 
te koppelen, want dan kunnen we die afweging maken of het geld in verhouding vinden 
staan tot de plannen die er zijn. Maar verder waardering. 

De voorzitter: Ik zie veel geknik. 

Mevrouw Stolk: Ja, voorzitter, als ik daar even op mag reageren nog. 

De voorzitter: Mevrouw Stolk, VSP, ja. 

Mevrouw Stolk: Ik ben het wel eens, hoor, met wat de heer Boersma zegt, want je weet 
nog niet wat de gevolgen zijn voor de Schenkeldijk. Voor de Reeweg hebben we dat best 
wel goed in kaart, maar voor de Schenkeldijk hebben we dat eigenlijk nog niet. Dat 
baarde ons ook die zorgen en volgens mij, nog even richting de heer Kleinpaste, het 
college heeft zelf voorgesteld, volgens mij, als u de stukken goed gelezen heeft, om het 
eventueel eruit te amenderen. Dat is het voorstel van het college zelf. Maar nogmaals, 
het is niet omdat we dat uit elkaar moeten trekken, helemaal niet. Laten we juist 
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doorgaan met deze plannen, maar neem dat wel gewoon nogmaals even mee, de zorgen 
die we hebben. Voor de rest komen we er wel op terug bij de uitvoering. 

De voorzitter: Mijnheer Van Dam Timmers, CDA.  

De heer Van Dam Timmers: Dank, voorzitter. Ik wil daar nog even heel kort op 
reageren. Ik heb de indruk, eigenlijk, dat dat een voorstel lijkt te zijn van de griffie. Dat 
is een soort oplegger van de griffie die hier opgekomen is dat het later pas aan bod 
moet komen. Daardoor gebeurde het bijna dat dit stuk, wat een soort urgentie had, een 
soort van op de lange baan werd geschoven. Dus volgens mij zat hem dit meer bij de 
agendacommissie en de griffie, waar dit misging, dan bij de plannen die voorlagen. 

Mevrouw Stolk: Oké, helder. Dank u wel voor de toelichting. 

De voorzitter: Kan ik iemand nog het woord geven of kunnen we naar de … Oh, 
mijnheer Portier, SP. 

De heer Portier: Ja, gewoon een woordvoering of moet ik er eigenlijk op reageren. Ik 
had in ieder geval gewoon twee punten die ik wilde maken. Eentje over de discussie 
over open sportparken of geen open sportparken. Kijk, in principe ben ik heel erg voor 
open sportparken, zoals ik in theorie ook voor open grenzen over de hele wereld ben. 
Maar tegelijkertijd zie je ook dat er reële problemen in de wereld zijn en in Dordrecht, 
dus ik denk dat we heel goed na moeten denken, inderdaad van, als uitgangspunt zo 
open mogelijk, maar wel op een manier, zal ik maar zeggen, dat overlast goed 
aangepakt kan worden. Ja, we zitten helaas met een hoop mensen die kennelijk iets 
misgelopen zijn in hun opvoeding en daarnaast met een hoop mensen met psychische 
problemen, die tegenwoordig op de maatschappij zijn losgelaten en niet meer netjes 
opgevangen worden. De gevolgen daarvan die moeten we op een goede manier in kaart 
brengen en opvangen. Wat betreft de mogelijke budgetoverschrijdingen, ja, we zitten 
inderdaad in een situatie van heel grote inflatie. Niet gek als de Europese Unie 
duizenden miljarden fake euro’s geschapen heeft de afgelopen tijd en nu ook nog de 
zelfmoordsancties tegen Rusland heeft ingesteld. Ik denk inderdaad, laten we het geld 
nu maar ter beschikking stellen. Maar op het moment dat we tekortkomen, moeten we 
inderdaad hier terug bij de raad komen van passen we de plannen aan, doen we het wat 
bescheidener of leggen we toch het geld op tafel? Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Ik wil nog even, voor we naar de beantwoording van de 
wethouder gaan, want de wethouder krijgt zo nog een kans op te reageren, peilen of er 
onder u ambitie bestaat om moties of amendementen in te dienen op dit onderwerp. 
Want die kan u dan nu toelichten en medestanders zoeken, eventueel. Ik zie … Oh, 
mevrouw Vol-van der Holst. 

Mevrouw Vol-van der Holst: Ik wilde eigenlijk aangeven dat ik even afzie van een motie 
indienen omdat ik gerustgesteld ben door de wethouder en dat wij dit gewoon 
meenemen na de zomer. 
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De voorzitter: Dank u wel. Anderen? Mag ik dan door naar de beantwoording van de 
wethouder op de tweede termijn? Ja, de wethouder. 

De heer Burggraaf: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb vooral gewoon een goed debat en 
discussie tussen de commissieleden gehoord. Volgens mij niet nieuwe vragen, maar wel 
ook heel helder de aandachtspunten goed geformuleerd en dat helpt ons in ieder geval 
ook bij het verder brengen naar de volgende fase. Dus nou, dank daarvoor. Dan gaan 
we na de zomer dit traject naar het uitvoeringsprogramma brengen en zullen we daar 
ook zeker nog eerst … Ik moet even het model … Even kijken, dan hebben we eerst de 
beeldvorming, de beeldvormingsfase zullen we daar ook nog uitvoerig met elkaar doen 
en we hadden het net over, het is goed om misschien ook met elkaar even door het 
gebied te fietsen, de Dordwijkzone, dat hebben wij vorige week gedaan en ik kom er al 
vaak, maar dan kom je toch ineens op plekken dat je denkt, oh, wacht eens even, ik 
fiets er eigenlijk langs en omdat je het niet weet had je dat stukje eigenlijk van de stad, 
het hele mooie stukje, nooit gerealiseerd dat dat er is. Ik denk dat het ook mooi is om 
dat met elkaar te doen, na de zomer. 

De voorzitter: Dank u wel. Ik zie dat de commissie ook tevreden is gesteld, over het 
algemeen. Dan moet de commissie nu … Het debat is dan voorbij en dan moet de 
commissie besluiten over wat er nu gebeurt met dit raadsvoorstel. Er zijn meerdere 
opties, maar gezien de loop van het debat is het misschien het handigst dat het 
raadsvoorstel naar de raad gaat en dan als hamerstuk. Kunt u zich daarin vinden? Ik zie 
veel geknik. Is er iemand die zich daar niet in kan vinden? Nee? Dan heeft de commissie 
aldus besloten. Dank aan u allen, dank aan de wethouder, dank aan de griffie. Dan 
kunnen we deze vergadering sluiten. 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 13 september 2022. 

De griffier,                                                          De voorzitter, 

 

 

A.E.T. Wepster                                                    A.W. Kolff 

 


