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Mevr. Van Vugt-Roose (CDA) 
Dhr. Wringer (Beter Voor Dordt) 
 
Portefeuillehouders: wethouder R. van der Linden, wethouder T. de Jonge 

1. Opening en vaststellen agenda, mededelingen 

De voorzitter: Dames en heren, geachte leden van de raad, mensen op de tribune, 
mensen die met ons meekijken. Hartelijk welkom bij de raadsvergadering van dinsdag 5 
juli 2022. Alweer de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Ik heb geen 
berichten van verhindering, wel twee berichten van raadsleden die ietsje later bij ons 
zullen komen. Dat is mijnheer Den Heijer van de VVD en mijnheer Uysal van 
GroenLinks. En als het goed is is de rest, en dat lijkt ook zo te zijn, allemaal aanwezig. 
Dus dat is hartstikke goed, dat we straks compleet zullen zijn. Dan ga ik naar het 
vaststellen van de agenda. Ik kijk even rond of u kunt instemmen met de agenda zoals 
die voorligt. Dat is het geval en dan stellen we die vast. En dan gaan we door naar 
agendapunt 2. 

2. In memoriam de heer H. Tazelaar 

De voorzitter: En dat is meteen een verdrietige aanleiding, namelijk het overlijden van 
mijnheer Henk Tazelaar. En voordat ik overga tot het uitspreken van het in memoriam 
heet ik eerst de familie van Henk Tazelaar hartelijk welkom. Twee van zijn drie kinderen 
zijn bij ons aanwezig, Harm en Astrid. We hebben jullie net al even een op een, twee op 
twee moet ik zeggen, gesproken. Van harte welkom, fijn dat jullie er zijn. Altijd goed en 
fijn als er familie is bij het uitspreken van een in memoriam, maar nu het is denk ik wel 
extra bijzonder. Want het is ontzettend kort geleden dat Henk is komen te overlijden en 
gisteren was zijn uitvaart. Dus geweldig dat jullie vandaag hier in de raadzaal aanwezig 
willen zijn. Dan ga ik nu achter het katheder staan en dan wil ik u ook allemaal graag 
verzoeken om daarbij te gaan staan. Dames en heren, vorige week woensdag bereikte 
ons het bericht dat Henk Tazelaar in de nacht van dinsdag op woensdag is overleden. En 
we wisten dat de gezondheid van Henk te wensen overliet, maar we wisten niet dat het 
zo snel zou gaan. En het mooie gedicht op de rouwkaart is voor ons ook van toepassing. 
Want wat voelde als een komma blijkt uiteindelijk een punt. Henk was vanuit de AOV 
Unie 55+ van 1998 tot 2002 commissielid. En van 2002 tot 2006 raadslid. En de AOV 
Unie 55+ was eigenlijk de voorloper van de Verenigde Seniorenpartij, VSP zoals we die 
nu kennen. En na de oprichting van de VSP was Henk vanuit de VSP raadslid van 2006 
tot en met 2018. Dus vier jaar commissielid en 16 jaar raadslid. Dat betekent dat Henk 
in totaal 20 jaar politiek actief geweest is in onze gemeente en zich vol overgave heeft 
ingezet voor de mensen in onze stad. En dat is nogal wat. En hij heeft daarbij 
verschillende rollen vervuld. Natuurlijk fractievoorzitter van de VSP, maar onder andere 
ook lid van het presidium, de vertrouwenscommissie en de auditcommissie. En ook was 
die voorzitter van de stichting Herdenkingsbos de Vlinder. En plaatsvervangend lid van 
het algemeen bestuur van het natuur- en recreatieschap de Hollandse Biesbosch. Henk 
was een actief en markant raadslid. Kees Ties schreef het vorige week al: Henk Tazelaar 
was altijd echt. En dat was ook zo, hij speelde geen spelletjes. Hij zei wat die dacht, was 
pragmatisch ingesteld en kwam vooral op voor ouderen, sociaal zwakkeren en andere 
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mensen in de wijken. En hij deed dat zonder ergens doekjes om te winden en altijd met 
volle overtuiging. Hierbij was hij ook wel eens ongeduldig en soms zelfs wat geïrriteerd. 
En een hekel had Henk aan onnodig lange raadsvergaderingen. Maar de boventoon 
voerde zijn sociale karakter, menselijkheid en humor. En daar bereikte hij heel veel 
mee. En zo zullen we Henk ook in herinnering houden. Enkele punten waar Henk zich in 
de raad hard voor maakte waren onder andere het voetpad in Sterrenburg, de 
wachtruimte voor de Drechthopper, brandgevaarlijke scootmobielen in 
verzorgingstehuizen en zo kan ik nog wel even doorgaan. En karakteriserend voor Henk 
was dat die zijn woordvoering bij de kadernota en begroting altijd afsloot met een 
gedichtje. Bij zijn afscheid uit de gemeenteraad in 2018 wist Henk vooral zijn inzet voor 
onze stad als raadslid te onderscheiden als lid in de Orde van Oranje Nassau. Een 
terechte waardering. Dames en heren, ter nagedachtenis aan Henk Tazelaar verzoek ik 
u enkele ogenblikken stilte in acht te nemen. Dank u wel, gaat u zitten. Dan geef ik nu 
graag het woord aan mevrouw Stolk, vanuit de VSP uiteraard, die ook nog enkele 
woorden zal wijden aan het overlijden van Henk. 

Mevrouw Stolk: Voorzitter, dank voor deze mooie woorden. En ook welkom Astrid en 
Harm bij deze in memoriam. Henk heeft de VSP in Dordrecht opgericht. Hij miste de 
aandacht in de lokale politiek voor ouderen en was begaan met mensen die een steuntje 
in de rug nodig hadden. Hij heeft de partij vele jaren geleid en is erin geslaagd met de 
partij tot op de dag van vandaag de belangen voor de ouderengroep te behartigen in de 
gemeenteraad van Dordrecht. Hij heeft veel voor deze doelgroep bereikt en de zorg en 
aandacht voor de ouderen in Dordrecht in de politieke arena enorm toegenomen. En wat 
was hij trots dat zijn partij vier zetels haalde bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. 
Henk was altijd echt aanwezig, wist wat hij wilde en kon kort maar krachtig zijn 
standpunt duidelijk maken. Er is terecht al veel aandacht geschonken aan het overlijden 
van Henk. Mijnheren Brok, Kollof en Ties hebben mooie worden geweid aan Henk. Hij 
werd gekenschetst als een volksvertegenwoordiger en niet zo zeer als politicus. En 
eigenlijk was ik hier eerst een beetje ontstemd over, maar bij nader inzien is het zijn 
van een echte volksvertegenwoordiger en echte Geuzennaam. Politici worden vaak 
gezien als slimme en soms sluwe draaikonten waar de kiezers hun zakken vol van 
hebben. Henk was slim maar oprecht en ongecompliceerd. What you see is what you 
get, recht voor zijn raap. Daar kan de hedendaagse politiek een puntje aan zuigen. Henk 
is voor al zijn inzet en verdiensten terecht Koninklijk onderscheiden. De fractie van de 
VSP en alle medewerkers en medewerksters die verbonden zijn aan de partij wensen de 
nabestaanden van Henk, in het bijzonder zijn vrouw, kinderen Harm, Astrid en Jasper, 
en achterkleinkinderen heel veel sterkte en kracht toe bij het verwerken van het verlies 
van hun geliefde echtgenoot, vader, grootvader en overgrootvader. Henk Tazelaar was 
een kleurrijk man van wie de VSP-leden en het bestuur veel geleerd hebben. Hij zal 
enorm gemist worden als steun en toeverlaat van de partij. De huidige fractie van de 
VSP Dordrecht en haar bestuur zullen er alles aan doen om het gedachtegoed van onze 
oud-voorzitter uit te dragen en te realiseren. En voorzitter, Henk droeg vaak, zoals u net 
al schetste, aan het einde van de raad een gedichtje voor. En dat was eigenlijk wel heel 
apart, maar ook heel tekenend voor Henk. Die na de debatten en meningsverschillen in 
de raad met een gedicht dat alles weer gladstreek en een redelijk perspectief plaatste. 
En dat wil ik nu ook doen. Vaarwel lieve vriend. Plots moest je ons verlaten, de wind zal 
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je dragen op de weg die je moet gaan. Wees niet bang, je bent niet alleen. Vogels zullen 
je begeleiden naar het andere bestaan. Spreidt nu je vleugels als een vlinder. Vlieg tot 
achter de horizon, daar is het paradijs. Daar waar je welkom zal zijn. Vaarwel lieve 
Henk. 

De voorzitter: Dank, mevrouw Stolk, voor deze mooie woorden en dit mooie gedicht. Ik 
denk heel toepasselijk op de persoon van Henk Tazelaar. Veel dank. Ja, dan zou ik nu de 
vergadering voor een kort moment willen schorsen, zodat de griffier en ik de familie 
uitgeleiden kunnen doen. De vergadering is kort geschorst. 

3. Vaststellen van de notulen van de Dordtse Dinsdag 10, 17, 24 mei en 14 juni 
2022 

De voorzitter: Dames en heren, dan heropen ik de vergadering. En dan kan ik ook 
mijnheer Uysal inmiddels welkom heten. Dan wachten we alleen nog straks op mijnheer 
Den Heijer en dan zijn we ook echt compleet. Ik ga door naar agendapunt 3, de notulen 
van de Dordtse Dinsdag 10, 17 en 14 mei en die van 14 juni 2022. Ik kijk even rond of 
ik die op deze manier zo kan vaststellen. Dat is het geval, dan stellen we die vast.  

4. Benoeming van de heer M.C. Remijn tot commissielid – Raadsvoorstel 

De voorzitter: En dan kom ik bij een benoeming. Een benoeming van mijnheer Remijn 
tot commissielid. Het CDA heeft mijnheer Remijn voorgesteld als commissielid. En ik kijk 
even rond of wij dat zo kunnen besluiten, of daar bezwaar tegen bestaat. Dat is niet het 
geval. Dan vraag ik mijnheer Remijn naar voren. Dat is wel het geval, nee toch? Nee, 
geen bezwaren. Nee, precies. Ik schrik helemaal, griffier. Mijnheer Remijn is al 
onderweg. Dames en heren, mag ik stilte alstublieft. Als de koffie is ingeschonken, dan 
gaan we over tot het afleggen van de eed. Ik zou u daarbij willen verzoeken om te gaan 
staan. Ik lees de tekst voor, daarna kunt u beide vingers in de lucht steken en zeggen: 
zo waarlijk helpe mij God Almachtig. Ik zweer dat ik om tot commissielid benoemd te 
worden rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige 
gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik om iets in dit ambt te doen of te 
laten rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal 
aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal 
nakomen en dat ik mijn plichten als commissielid naar eer en geweten zal vervullen. 

De heer Remijn: Zo waarlijk helpe mij God Almachtig. 

De voorzitter: Heel hartelijk gefeliciteerd. Daar mag voor geapplaudisseerd worden. Ja, 
want dames en heren, we hebben nog iemand die naar voren mag komen. En dat is 
mijnheer De Boer van Op Ons Eiland. Is die in de zaal? Die zou in de zaal zijn. Die is er 
niet? Nee. Die had namelijk, die was al benoemd tot commissielid op 30 maart, maar die 
was niet aanwezig bij die vergadering. En daarom zou die de belofte nu afleggen, maar 
dat gaat dus even niet door. Dan schors ik nu de vergadering kort voor felicitaties aan 
de kant van mijnheer Remijn. Dan wil ik u vragen om hier voor te komen staan. De 
vergadering is kort geschorst, dan kunt u even allemaal snel langs. 
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5. Benoeming mevrouw A.M. Schnabel tot plaatsvervangend lid Presidium – 
Raadsvoorstel 

De voorzitter: Dames en heren, de vergadering is heropend. Dan zijn we bij punt 5 
aangekomen, dat is de benoeming van mevrouw Schnabel tot plaatsvervangend lid van 
het presidium. Zij wordt voorgesteld daartoe en ik ga ervan uit, als ik zo rondkijk, dat u 
daarmee kunt instemmen. Dat is het geval. Dank u wel en gefeliciteerd met deze 
eervolle taak.  

6. Benoeming leden werkgeversdelegatie – Raadsvoorstel 

De voorzitter: Dan zijn we bij punt 6, de benoeming van de leden werkgeversdelegatie. 
Het werkgeverschap van het raadspersoneel, oftewel de mensen die op de griffie 
werken, wordt namens de raad uitgeoefend door de werkgeversdelegatie. Volgens ons 
regelement van orde vormt het presidium uit zijn midden een werkgeversdelegatie die 
de werkgeversrol gestalte geeft. Hierbij wordt gesproken over de plaats van de 
voorzitter van de raad en twee andere leden, waarvan bij voorkeur een uit de coalitie en 
een uit de oppositie. Het presidium heeft hier 16 juni jongstleden over gesproken, ook 
over een procedure overigens voor over vier jaar zeg ik daar meteen bij. Dat dat weer 
net wat anders tot stand zou moeten komen. Maar voor deze periode wordt voorgesteld 
mijnheer Schalken-Den Hartog als voorzitter, plaatsvervangend voorzitter van de raad. 
Mevrouw Stolk en mijnheer Den Heijer te benoemen als leden van de 
werkgeversdelegatie. Ik kijk even rond of u zich daarin kunt vinden. Ook dat is het 
geval. Dan wil ik ook hen feliciteren en succes en sterkte wensen met deze mooie 
belangrijke taak. Terwijl ik een hartje op mijn tafel gelegd krijg. Wat aardig, dankjewel.  

7. De heer M.D. Burggraaf en H. van der Linden aanwijzen als leden van het 
Algemeen bestuur van de GR Wegschap Tunnel Dordtse Kil – Raadsvoorstel 

De voorzitter: Dan zijn we aanbeland bij agendapunt 7. En dat is het benoemen, 
aanwijzen moet ik zeggen, van de wethouders Burggraaf en Van der Linden als leden 
van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel 
Dordtse Kil. Ik kijk even rond of u zich kunt vinden in deze aanwijzing. Dat is het geval 
en dan is daarmee dat ook bekrachtigd. Gefeliciteerd.  

8. Toepassen Wet voorkeursrecht gemeenten (ex artikel 4 Wet voorkeursrecht 
gemeenten (Wvg)) op het 'Maasterras-Weeskinderendijk West' in het 
plangebied Weeskinderendijk (Maasterras Dordtse Spoorzone) – Raadsvoorstel 

De voorzitter: Dan zijn we aangekomen … Ik hoor ook juichende geluiden aan mijn 
linkerzijde. Het is een buitengewoon mooie taak. Geen bloemetje dit keer. Nee, sorry. 
Dan zijn we aangekomen bij de hamerstukken. Ik loop ze zoals u gewend bent een voor 
een langs, waarbij u de gelegenheid krijgt tot het afleggen van een stemverklaring. Ik 
begin bij agendapunt 8, het toepassen van de wet voorkeursrecht gemeenten ex. Artikel 
4 Wet Voorkeursrecht, op het Maasterras-Weeskinderendijk West in het plangebied 
Weeskinderendijk. Tussen haakjes Maasterras Dordtse Spoorzone. Ik kijk even rond of 
er behoefte is aan stemverklaringen. Dat is niet het geval, dan stellen we die vast.  
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9. Beschikbaar stellen van een krediet t.b.v. inrichting openbare ruimte Charlotte 
de Bourbonstraat e.o. - Raadsvoorstel 

De voorzitter: 9, beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de inrichting 
openbare ruimte Charlotte de Bourbonstraat en omgeving. Ja, gaat uw gang. 

De heer Groenewege: Ja, de Partij voor de Dieren is voor de kredietaanvraag. Maar we 
verwachten meer aandacht voor biodiversiteit in de uitwerking. Want die strak gemaaide 
grasvelden vinden we helemaal niks. Dank u. 

De voorzitter: Dank u wel. Maar u bent wel voor? U bent wel voor, ja. Maar dit is nog 
maar even gezegd. Andere stemverklaringen?  

Mevrouw Pichel: Voorzitter, links van u. 

De voorzitter: Ja, gaat uw gang, mevrouw Pichel. 

Mevrouw Pichel: Ja, dank u wel. Wat we hier nog graag willen toelichten is dat wat ons 
betreft er een verkeerde volgorde is geweest. Er zijn eerst woningen gesloopt en 
vervolgens in samenspraak met de woningbouwvereniging een ontwerp gemaakt voor 
herinrichting. En daarna pas werd om budget gevraagd. De gemeente had bij de 
besprekingen ook kunnen aangeven dat de staat gewoon ongewijzigd blijft. Daarmee 
zou er ongeveer, nou ja, zou er een bedrag aan kosten bespaard kunnen worden. Er was 
ook een tegenstem en dat wilden we toch nog even aangeven. 

De voorzitter: Ja, dat snap ik. Waarvan akte zou ik willen zeggen. Maar dit is een 
stemverklaring. Gaat u voor of tegen stemmen? 

Mevrouw Pichel: Hij is nu tegen, ja. 

De voorzitter: Oké. Andere stemverklaringen? Dan stellen we agendapunt 9 vast, met in 
achtneming van hetgeen daarover is gezegd. 

10.  Uitvoeringskrediet Dordwijkzone deelgebied Reewegpark en Schenkeldijk – 
Raadsvoorstel 

De voorzitter: Dan gaan we naar 10, uitvoeringskrediet Dordtwijkzone deelgebied 
Reewegpark en Schenkeldijk. Stemverklaringen? Gaat uw gang, mijnheer Van Dam-
Timmers. 

De heer Van Dam-Timmers: Voorzitter, geacht college, mederaadsleden. Als CDA 
Dordrecht zijn we blij en dus voorstander van dit uitvoeringskrediet. Omdat we zo geen 
cofinanciering mislopen. Wel hechten we er waarde aan om nogmaals te benadrukken 
dat sportverenigingen die dit besluit aangaat van dichtbij betrokken moeten zijn en ook 
blijven. 

De voorzitter: Dank u wel. Anderen nog? Dat is niet het geval. Dan stellen we dit vast, 
met in achtneming van hetgeen daarover is gezegd.  
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11.  Kiezen, Sturen en Verantwoorden 2022-2026 – Raadsvoorstel 

De voorzitter: Dan gaan we naar 11, kiezen, sturen en verantwoorden 2022-2026. 
Volgens mij ook een stemverklaring van uw kant was mij gemeld. Niet? Andere 
stemverklaringen? Dan stellen we dit zo vast. 

12.  Addendum Kiezen, Sturen en Verantwoorden 2022-2026 – Raadsvoorstel 

De voorzitter: Dan gaan we naar 12, addendum kiezen, sturen en verantwoorden 2022-
2026. Is akkoord.  

13.  Vaststellen aanbesteding accountant – Raadsvoorstel 

De voorzitter: 13, vaststellen aanbesteding accountant. Akkoord.  

14.  Vaststellen Jaarstukken 2021 – Raadsvoorstel 

De voorzitter: En 14, het vaststellen van de jaarstukken 2021. Ja, gaat uw gang. 
Mijnheer Van der Meer. 

De heer Van der Meer: Ja, voorzitter, dank u wel. Wij stemmen in met de vaststelling 
van de jaarstukken, maar gaan er zoals in de commissie besproken ook vanuit dat in de 
toekomst meer expliciet zal worden aangegeven de mate van doelbereiking en meer 
informatie gegeven wordt over de voortgang van de grote projecten. Dank u wel. 

Mevrouw Stolk: Voorzitter. 

De voorzitter: Mevrouw Stolk. 

Mevrouw Stolk: Ja, voorzitter. Ook een stemverklaring vanuit de VSP. De VSP uit haar 
zorgen over de structurele exploitatieruimte. Aan de lastenkant zijn de verwachtingen 
niet positief. Inflatie, energie, grondstoffen, personeel. En de batenkant kenmerkt zich 
door grote onzekerheden. Voorkomen moet worden dat toekomstige structurele gaten 
met reserves, eenmalig geld, worden gedicht. Hiermee wordt anders voor de 
Dordtenaren een probleem op termijn gecreëerd. Tot zover, voorzitter. 

De voorzitter: Dank u wel. Andere stemverklaringen? Ja, gaat uw gang. 

De heer Wringer: Dank u, voorzitter. Beter voor Dordt stemt in met de jaarstukken. En 
we zijn blij dat de Dordtse indicatoren voorlopig blijven bestaan en dat er nieuwe zijn 
vastgesteld. Dat helpt ons om de voortgang op vele factoren in Dordrecht te blijven 
monitoren. Dank u. 

De voorzitter: Anderen nog? Dat is niet het geval. Dan stellen we dit zo vast, met in 
achtneming van hetgeen daarover gezegd is.  

15.  Raadsinformatiebrief Beleidsregels vrijlating giften, schadevergoedingen en 
erfenissen (bijstandsverlening) – Raadsinformatiebrief 
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De voorzitter: Dan zijn we nu aangekomen bij de stukken ter kennisname. Dat is er 
vandaag maar een. De vraag is of u kennis kunt nemen van de raadsinformatiebrief 
beleidsregels vrijlating giften, schadevergoedingen en erfenissen, tussen haakjes 
bijstandsverlening. Dat is het geval. Dan nemen we daar kennis van en dan gaan we 
naar het eerste van de twee bespreekpunten. 

16.  Burgerinitiatief over aanpak parkeerproblematiek Sterrenburg I Noord 

De voorzitter: Agendapunt 16, burgerinitiatief over de aanpak parkeerproblematiek 
Sterrenburg-Noord. De inwoners van Sterrenburg-Noord hebben een burgerinitiatief 
ingediend over de parkeerproblematiek in de wijk. Naar aanleiding van het initiatief zijn 
raads- en commissieleden op 24 mei beeldvormend ter plaatse gaan kijken en hebben 
de initiatiefnemers een nadere toelichting kunnen geven. Op 14 juni is er in 
commissieverband oordeelsvormend over het voorstel gesproken, daar was niet echt 
een eenduidige conclusie uit te trekken. En daarom is besloten het punt als 
bespreekstuk door te sturen naar de raad. Waarbij de raad zich aan de hand van 
eventuele moties en amendementen beperkt tot de vraag of het parkeren voor bewoners 
gratis moet zijn of niet. Waarbij een spreektijd van twee minuten per fractie wordt 
gehanteerd. En ik heb twee moties bij voorbaat gezien. Eentje van de PVV en eentje van 
de VVD en CDA en DENK. Maar ik heb ook begrepen dat er weer wat wijzigingen in zijn. 
Dus ik kijk even inderdaad naar mijnheer Van Leeuwen. 

De heer Van Leeuwen: Ja, voorzitter, heel kort. We hadden inderdaad een conceptmotie 
ingediend, maar na goed overleg met een drietal andere partijen hebben wij besloten 
om die motie in te trekken, omdat de inhoud daarvan is opgenomen in de gezamenlijke 
motie. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank. Betekent dat dat er dan maar een motie in totaal wordt ingediend? 
Dat is dus die motie van VVD, CDA en DENK. Nee, er komt er nog een. Die was van 
tevoren, die hebben wij nog niet gezien. Maar die zien we dan straks. Welke partijen 
dienen die in? Beter voor Dordt. 

Mevrouw Simon-van Waardhuizen: Ja voorzitter. Beter voor Dordt, VSP, PVV en Op Ons 
Eiland dienen de motie in. 

De voorzitter: Oké. Dus we hebben een motie van Beter voor Dordt, VSP, PVV en Op 
Ons Eiland en een motie van VVD, CDA en DENK. Dan geef ik eerst de indieners van de 
motie kort de tijd om de motie toe te lichten. Dan kan die worden ingediend en dan 
kunnen we die ook allebei betrekken in de beraadslagingen. Ik kijk eerst even naar 
mijnheer Kuhlmann voor de motie van de VVD, CDA en DENK. Gaat uw gang. 

De heer Kuhlmann: Dank u wel, voorzitter. Samen met het CDA Dordrecht en DENK 
Dordrecht hebben we een motie waarbij we als bewoners ervoor kiezen, voor wat betreft 
betaald parkeren in Sterrenburg-Noord, om dan tot een tarief te komen wat goed is voor 
de bewoners in die wijk maar ook goed te verdedigen is in de andere delen van 
Dordrecht waar ook betaald parkeren is.  
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De voorzitter: Dank. En die motie dat is dus de motie die we al kennen. Als u die nog 
fysiek wil indienen, graag. En dan kijk ik even naar de fractie Beter voor Dordt. Mevrouw 
Simon-van Waardhuizen. U dient hem in? Gaat uw gang, u mag hem indienen. 

Mevrouw Simon-van Waardhuizen: Dank u wel, voorzitter. Ja, wij dienen het voorstel 
van onze motie in omdat wij denken dat de invoering van parkeervergunningen en 
betaald parkeren in Sterrenburg-Noord de bewoners de dupe maakt. En nou ja, ook 
confronteert met financiële consequenties van maatregelen die in onze optiek niet 
bijdragen aan de aanpak van de oorzaak van de parkeerproblematiek. Daarnaast wordt 
in onze optiek hiermee een waterbedeffect gecreëerd naar andere delen van Sterrenburg 
als ook andere wijken in Dordrecht. Tevens worden in de motie de werknemers van het 
Gezondheidspark in onze optiek ten onrechte als veroorzaker van de problematiek 
aangemerkt. Zij zijn immers niet verantwoordelijk te houden voor de faciliteiten en 
toenemende parkeerbehoefte als gevolg van de centralisatie op het Gezondheidspark. 
Maar in onze optiek zijn dat de gemeente als ook de organisaties die daar zijn 
gehuisvest. Dat als toelichting bij onze motie. 

De voorzitter: Dank u wel. En die dient u ook nu in? En dat is dus motie M2 namens 
Beter voor Dordt, VSP, PVV en Op Ons Eiland. Dan gaan we de beraadslaging openen. Ik 
zie dat mijnheer Den Heijer ook is gearriveerd, welkom. Ja, maar de moties komen zo in 
het systeem. En ik geloof dat mijnheer Kuhlmann al wel bekend was, ook met die 
tweede motie die net is ingediend. Dus ik zou u willen vragen, mijnheer Kuhlmann, om 
als eerste het woord te voeren op dit thema. Gaat uw gang, de eerste termijn. 

De heer Kuhlmann: Dank u wel, voorzitter. Helaas ervaren de bewoners van 
Sterrenburg-Noord parkeerdruk vanaf het Gezondheidspark. In de eerste plaats ligt er 
daar een opdracht voor het college om in gesprekken met het werkgevers op het 
Gezondheidspark erop aan te dringen dat zij hun verantwoordelijkheid nemen. 
Tegelijkertijd vragen bewoners van Sterrenburg-Noord om maatregelen te nemen in hun 
buurt. Zit de Dordtse VVD te wachten op betaald parkeren in Sterrenburg-Noord? Eerlijk 
gezegd niet. De Dordtse VVD is geen fan van betaald parkeren in woonwijken. Maar als 
een meerderheid van een buurt voor is, wie zijn wij dan om te zeggen dat het niet mag. 
Wel of geen betaald parkeren is wat ons betreft aan de bewoners van Sterrenburg-
Noord. Het is natuurlijk wel zo dat het aan de raad is om het tarief te bepalen En de 
Dordtse VVD vindt het eerlijk om bij een parkeerregime met de helft van het aantal uren 
ook de helft van het tarief te rekenen wat je anders zou rekenen. Daarom stellen we 
samen met CDA Dordrecht en DENK Dordrecht voor om in het geval dat de meerderheid 
van de bewoners in Sterrenburg-Noord betaald parkeren wil het tarief vast te stellen op 
30 euro per jaar. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank. 

Mevrouw Koene: Voorzitter. 

De voorzitter: Mevrouw Koene, gaat uw gang. 
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Mevrouw Koene: Ja, wat ik graag van mijnheer Kuhlmann zou willen weten is in welke 
mate er nou al duidelijk is dat het eventueel om een vergunning gaat die voor minder 
uren is. Dus of überhaupt dat al mogelijk is.  

De heer Kuhlmann: Ik heb contact gehad met bewoners in Sterrenburg-Noord. In het 
bijzonder ook met mijnheer Schaap. En ik heb van hen begrepen dat zij het liefste een 
regeling willen waarbij, er is nu een bestaande blauwe zone met een regeling van 8 uur 
’s morgens tot 4 uur ’s middags. Van maandag tot en met vrijdag. En die regeling die 
werkt en die regeling willen ze, het liefst tegen zo laag mogelijke kosten natuurlijk, ook 
in de rest van de buurt. Ik heb geen enquête gehouden onder alle mensen in 
Sterrenburg-Noord, maar dat is aan de gemeente. 

Mevrouw Koene: Voorzitter, dat vind ik dan weer jammer. Nee hoor. Maar mijnheer 
Kuhlmann die kan me wellicht wel zeggen, want ik ben helaas niet bij die commissie 
geweest. En of daar al een reactie was vanuit het college hoe daar dan eventueel over 
gedacht werd. 

De heer Kuhlmann: Nou, dat lijkt me een goede vraag aan het college straks, ja. 

Mevrouw Koene: Ja, oké. Dus voorzitter, dat betekent dus eigenlijk dat de VVD een 
voorstel doet waar nog helemaal niet van duidelijk is of het überhaupt mogelijk is. Maar 
goed, dan wachten we even af. Dank. 

De voorzitter: Vaker in onze raad, of dat wel of niet duidelijk is. Dus daar moet straks 
het college dan maar wat over zeggen. Mijnheer Struijk, gaat uw gang. 

De heer Struijk: Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan mijnheer Kuhlmann. Er is 
een onderzoek gedaan door de gemeente naar de parkeerdruk in Sterrenburg I. Ik 
veronderstel dat mijnheer Kuhlmann daar kennis van genomen heeft. En mijn vraag is: 
concludeert hij op grond van dat onderzoek dat de meeste parkeerdruk ligt op maandag 
tot vrijdag tussen 8 en 4 uur?  

De heer Kuhlmann: Ik heb gesproken met veel bewoners in Sterrenburg-Noord. En de 
parkeerdruk die als meest ergerlijk wordt ervaren zit in die tijden. En dat heeft ook met 
het SOR-parkeerders te maken. Het gaat op die tijden vooral om mensen die niet naar 
hun werk gaan maar juist wat ouder zijn. En voor hen is het extra van belang om 
bijvoorbeeld voor de boodschappen of voor een andere activiteit dat zij heel erg in de 
buurt van hun huis kunnen parkeren. Dus daarom zijn juist deze tijden van belang.  

De heer Struijk: Voorzitter, een aanvullende vraag. 

De voorzitter: Ja, gaat uw gang. 

De heer Struijk: Maar mijnheer Kuhlmann, we willen graag dit parkeerprobleem wat er 
schijnt te zijn oplossen. Dan is het toch geen oplossing als je uit een onderzoek wat 
objectief is, bewoners zijn natuurlijk nooit objectief, dat ben ik ook niet. Maar een 
onderzoek mag je vanuit gaan dat het objectief is. Nou, dat onderzoek wijst heel 
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duidelijk uit dat in de avond, in de nacht en in de weekenden de parkeerdruk in 
verreweg de meeste straten beduidend hoger is dan overdag doordeweeks. Dan lossen 
we het niet op met van 8 tot 4. 

De heer Kuhlmann: Ja, het gaat erom welk probleem wil u oplossen. Natuurlijk is het zo 
dat er, heel veel mensen die gaan gewoon naar hun werk toe en komen aan het einde 
van de dag weer terug. Dat zie je in de meeste wijken van Dordrecht dat dan de 
parkeerdruk hoger is. De groep waar het nu om gaat, die juist vraagt om hier stappen te 
nemen, dat is een groep met een andere behoefte. Ik noemde het al, mensen die wat 
meer op leeftijd zijn. Voor hen telt juist die parkeerdruk overdag. En een regeling zeg 
maar om in te voeren waar het gaat om de auto’s van bewoners zelf, ja, dat lijkt mij 
sowieso niet voor de hand liggen en dat hoor ik ook niet van bewoners om in die 
avonduren betaald parkeren in te voeren. Want dan zijn het vooral de auto’s van 
bewoners zelf. Wanneer zou je wat kunnen hebben als bewoners dat willen aan betaald 
parkeren. Dan gaat het erom als er veel vreemde auto’s zijn die uitwijken naar in dit 
geval Sterrenburg-Noord. Dat is de ratio achter de wens van de bewoners, die kan ik 
goed volgen. En vandaar dit voorstel. En het staat of valt ermee als bewoners het willen.  

De voorzitter: Dank.  

De heer Van Leeuwen: Voorzitter. 

De voorzitter: Ja, gaat uw gang. 

De heer Van Leeuwen: Nog even een vraag voor mijnheer Kuhlmann. Ik kan u behoorlijk 
volgen wat betreft uw redenering over … 

De voorzitter: Vindt u het goed om de microfoon iets lager te zetten? We kunnen u goed 
verstaan.  

De heer Van Leeuwen: Ik kan u behoorlijk goed volgen en u mij nu ook, als het goed is, 
over de opbouw van de parkeertarieven voor Sterrenburg-Noord. Tenminste wat betreft 
het bewonerstarief. Ik heb nog wel een vraag. Hoe denkt de VVD erover, er zijn veel 
parkeerproblemen stadsbreed en dat los je op zich niet op door zeg maar een bepaalde 
wijk betaald parkeren te laten invoeren. Het aantal parkeerplaatsen zeg maar dat nodig 
is, is gewoon te krap. De parkeerdruk is enorm hoog. Hoe denkt de VVD in Dordrecht dit 
te kunnen oplossen? Dat er stadsbreed voldoende parkeerplekken zijn of komen.  

De heer Kuhlmann: Dat gaat denk ik een beetje wat verder dan waar we het nu over 
hebben, Sterrenburg-Noord. Maar als u wil weten hoe we kijken tegen parkeren in 
Dordrecht, in onze stad. Nou, leest u onze plannen erop na. We gaan parkeergarages 
bouwen, er zijn allerlei goede oplossingen voor. Kijk ook op andere plekken of je meer 
parkeergelegenheid kunt creëren. Zorgen dat het ov beter wordt. Maar goed, dat wordt 
een heel verhaal. Wat mij betreft consulteren we ons nu op Sterrenburg-Noord. 

De heer Van Leeuwen: U geeft ook wel aan, voorzitter, in uw betoog dat het ene wel 
degelijk met het andere te maken heeft. En ik heb zelf niet de indruk, maar misschien 
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heeft u een andere indruk, dat het college voldoende plannen klaar heeft liggen om dit 
probleem de komende jaren te tackelen.  

De voorzitter: Dat is een vraag aan het college denk ik. Of een vraag aan u? Is dat een 
vraag aan de VVD? 

De heer Van Leeuwen: In die zin zou het ook kunnen zijn dat een coalitiepartij dezelfde 
indruk heeft, dat zou natuurlijk kunnen.  

De heer Kuhlmann: Ik heb alle vertrouwen in het college. En als u veel betere plannen 
heeft, nou, vertel maar. Hoe zou de PVV het oplossen? 

De voorzitter: Dat wachten we nog even af. Dan zag ik nog een interruptie van mijnheer 
Gündogdu. 

De heer Gündogdu: Voorzitter, dank u wel. Ik heb een tweetal vragen aan mijnheer 
Kuhlmann. Ten eerste, hij heeft het over: welk probleem gaan we nou concreet 
oplossen? Kunt u mij en ook het publiek hier op de tribune concreet aangeven welk 
probleem u denkt met deze motie op te lossen? Vanuit onze optiek hebben wij toch wel 
het idee dat juist de gedupeerden op basis van de motie wat u in heeft gediend worden 
belast met een tarief. Waarvan wij denken: hoe kan het nou zijn dat juist die 
gedupeerden worden gepakt, doordat anderen blijkbaar gratis willen parkeren. Dat is 
mijn eerste vraag. Dus welk probleem gaat u nou concreet oplossen met de weg zoals u 
dat wil bewandelen? En ten tweede is dat u aangeeft dat de parkeerdruk daar vrij hoog 
is. En dat begrijp ik. In het verleden heeft u samen met ons, met mijn voormalige partij 
Beter voor Dordt, heeft u ooit eens een motie ingediend en dat ging over parkeerdruk in 
Oudelandshoek. Waarbij er een pilot werd gedraaid. En de expertise die we daar hebben 
opgebouwd zouden we verder inzetten op de rest van de stad. Waarom maakt u daar 
niet gebruik van om juist ook Sterrenburg-Noord à la wat we hier ook al hebben gedaan, 
om die expertise in te zetten en te kijken hoe we extra parkeerplaatsen zouden kunnen 
creëren.  

De heer Kuhlmann: U stelde twee vragen. Om te beginnen, en ik denk dat de 
achterliggende gedachte erbij is dat in de motie die u steunt zegt u van: ja, het tarief 
zou voor bewoners in Sterrenburg-Noord zou nul euro moeten zijn. En in de motie die 
wij indienen zeggen we: als bewoners kiezen voor betaald parkeren, dan 30 euro. Dat 
verschil, ik snap uw motivatie. Want u gaat natuurlijk, u heeft natuurlijk het beste voor 
met de bewoners van Sterrenburg-Noord. En ik zal u zeggen: datzelfde geldt voor ons. 
Alleen we hebben ook het beste voor met de bewoners van de Indische buurt en met de 
bewoners in de omgeving van de groene dijk en andere gebieden waar mensen vaak 
jarenlang met parkeerproblemen zitten. En uiteindelijk is er op een goed moment is er 
een moment dat mensen zeggen van: ja, nu ben ik het zo zat, nu is het betaald 
parkeren iets wat ik minder kwaad vind dan de situatie zoals het nu is. Dus ik vind het 
niet te verantwoorden naar andere buurten toe als we Sterrenburg-Noord zouden 
zeggen: nul euro. Terwijl we dat in andere buurten waar ook problemen zijn dat niet 
doen. Dat is een antwoord op uw eerste vraag.  
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De voorzitter: Ja, gaat uw gang, mijnheer Gündogdu. 

De heer Gündogdu: Nog even een vervolg. Mijnheer Kuhlmann, ik begrijp u zeker wel. 
Maar vanuit uw denkwijze, en ik probeer dat te volgen, degene die het probleem 
veroorzaken die worden hiermee dus niet gepakt. Even oneerbiedig gezegd. Maar hoe 
ziet u dat voor u?  

De heer Kuhlmann: Nou, goed dat u dat vraagt. Ik zie geen, nou laat ik het anders 
zeggen. Ik heeft daar op zichzelf een oplossing voor. In uw motie, ook natuurlijk van 
andere partijen, zegt u van dat het personeel van het ziekenhuis en de andere 
organisaties hier die op het Gezondheidspark zitten die moeten op kosten van de 
gemeente gratis kunnen parkeren op het Gezondheidspark. Dat is een manier om 
inderdaad dat probleem weg te halen. Opnieuw vind ik dat niet fair naar anderen toe. 
Als je kijkt naar bedrijven in onze binnenstad, in het centrum, vaak ook wel kleine 
zelfstandigen die wel zelf parkeergelegenheid creëren voor hun personeel. Ofwel op 
eigen terrein, ofwel plekken huren in de parkeergarage. Dan vind ik het niet naar die 
mensen uit te leggen, naar die bedrijven, naar die kleine zelfstandigen, dat we de 
grootste werkgever in Dordrecht, een miljoenenorganisatie, het ziekenhuis zouden 
zeggen: en jullie krijgen gratis parkeerplekken voor je personeel. Dat vind ik niet fair, 
dat is niet uit te leggen. En daarom is er wat ons betreft niet een route die we kunnen 
gaan. Als u een andere oplossing heeft om op het Gezondheidspark een probleem op te 
lossen, laat het maar horen. Ik ben benieuwd. 

De voorzitter: Maar dat is ook niet wat nu voorligt. 

De heer Gündogdu: Nee, voorzitter, dat wilde ik zeggen. We hebben het over de motie 
van de VVD. En die motie van ons die komt straks aan bod.  

De voorzitter: Dat zien we dan wel. Dank. 

De heer Gündogdu: Ik heb nog een tweede vraag. 

De voorzitter: Ja, u had nog een tweede vraag. Daar zou mijnheer Kuhlmann nog even 
antwoord op geven. Gaat uw gang. 

De heer Kuhlmann: Help me even herinneren.  

De heer Gündogdu: Het voorbeeld in Iroko. De exercitie die wij mede door uw bijdrage 
hebben gedaan. En wij zouden lering trekken uit Iroko om dat elders in de stad uit te 
breiden.  

De heer Kuhlmann: Lering moeten we altijd trekken, daar ben ik het hartstikke mee 
eens. Maar ik denk wel dat er in dit geval een heel belangrijk verschil is tussen Iroko, 
Oudelandsehoek, waar het gaat om parkeerdruk van bewoners zelf. En hier in 
Sterrenburg-Noord, waar het gaat om parkeerdruk van buitenaf. Dat is het belangrijke 
verschil in deze situatie. Maar als we goede ideeën hebben die we in Iroko kunnen doen, 
maar ook in Sterrenburg-Noord, vertel het me, ik ben helemaal uw man. 
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De voorzitter: Dank. Dan een interruptie van mevrouw Stolk. Nee, die is voorbij. Ja, 
gaat uw gang. 

De heer Van der Spoel: Dank u wel, voorzitter. Ik zit deze discussie een beetje aan te 
horen. En wat ik mij afvraag is, u doet een voorstel van 60 naar 30 terwijl die 60 euro is 
al een deeltarief. En dan gaat het dus eigenlijk over vijf euro per maand. Maar waar is 
dat geld nu voor bedoeld? Volgens mij is dat geld niet zodat mensen een plekje kunnen 
kopen waar ze kunnen parkeren. Dat geld is bedoeld zodat de uitvoering van de regeling 
gecontroleerd kan gaan worden. Dus ik zit naar u te luisteren en ik moest er eigenlijk 
gelijk aan denken van: ik maak wel eens de grap als mij de vraag wordt gesteld van hoe 
gaat de PvdA de problemen oplossen, dan knallen we er een subsidie tegenaan zeg ik 
dan voor de grap. Ik heb het idee dat hier nu eigenlijk voor de VVD een subsidieregeling 
komt voor het parkeren van auto’s. Want dit gaat ons, en dan bedoel ik eigenlijk alle 
Dordtenaren, gewoon geld kosten. Want we gaan de stad steeds dichter maken, we 
gaan binnenstedelijk gaan we bouwen. We gaan dit probleem nog veel meer krijgen de 
komende jaren. En we weten dat we een gat hebben van vijf miljoen over vier jaar. En 
ik denk als we dit gaan invoeren, dan wordt dat gat alleen maar groter door de VVD. 

De heer Kuhlmann: Nou, ik denk dat u zich daarin vergist. Het is zo zeg maar, het wordt 
een beetje een technisch verhaal. Maar de inkomsten en de uitgaven wat betreft 
parkeren gaan steeds op een hoop. Alles, de parkeerkaartjes, de 
bewonersvergunningen, de inkomsten uit de parkeergarages. En hetzelfde geldt voor de 
kosten, het onderhoud aan de garages, de parkeerwachters, de palen die je neerzet en 
die digitale parkeervergunning die een bewoner kan aanvragen via de website. Het is 
ook moeilijk om dat te splitsen, want die parkeerwachter als die door de stad loopt en 
die heeft natuurlijk kosten, zijn salaris. Die kijkt zowel naar auto’s van bewoners als 
naar auto’s van bezoekers. Hoe moet je die kosten gaan splitsen? Wordt er nogal een 
hele gekke constructie waarbij je allerlei keuzes kan maken die de ene kant op of de 
andere kant op arbitrair zijn. Uiteindelijk naar het totaal, want u zegt van: ja, we leggen 
als stad daar heel veel geld aan bij. Dat is niet zo. Er is in de afgelopen tien jaar is er 
veel geld verdiend aan betaald parkeren. Dat is niet erg, want dat is als je kijkt naar 
bezoekers die hier in onze stad komen en op die manier een bijdrage leveren aan de 
voorzieningen is dat wat mij betreft best te verdedigen. Als het gaat om bewoners, kijk, 
een gratis parkeervergunning bestaat niet. Althans, daar worden kosten aan gemaakt. 
Maar een tarief van 30 euro is te verdedigen, zeker ook als je het vergelijkt met een 
aantal andere steden. Kijk naar Alphen aan de Rijn, daar hebben ze voor buitengebieden 
een parkeervergunning voor 20 euro. Nou, zo geldt dat ook in andere gemeenten. Dus 
al met al is dit goed te verdedigen.  

De voorzitter: Ja, dat was de eerste termijn van de VVD-fractie. En dat was ook 
tegelijkertijd … Roept iemand mij? 

De heer Burakçin: Ja, zeker. 

De voorzitter: Ja, gaat uw gang. 
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De heer Burakçin: Ja, nu dat we het toch over die tarieven hebben. Ik zal het aanstippen 
in mijn woordvoering. Maar ik zou toch graag nog de mening van de VVD willen horen. 
Ja, dat we een oplossing moeten zoeken hier, dat vinden wij allemaal. Maar nu gaan wij 
dus middels een motie gaan wij bepalen wat het bedrag is voor het gebied. Nou gaan 
wij, eind dit jaar krijgen we nog dus ter bespreking de verordening over parkeren, 
waarin dus tarieven worden vastgelegd over heel de stad. Dus ook dat gebied wordt dus 
daarin meegenomen. Is het niet zo dat we nu, is het niet gevaarlijk of dat we een valse 
hoop geven aan die mensen om nu middels een motie vast te leggen wat het tarief gaat 
worden of wat de wens van ons is. Terwijl eigenlijk eind dit jaar dus dit ter bespreking 
voor gaat liggen en daar dus keuzes in gemaakt worden wat die exacte bedragen gaan 
zijn. Dus hoe ziet u dat? 

De voorzitter: Dank voor deze vraag. Daar wou ik eigenlijk straks, of nu eigenlijk, als 
voorzitter van de raad ook niet iets van zeggen. Want er ligt een besluit voor, daar gaat 
u straks als het goed is een besluit over nemen. En de motie verandert dat besluit in 
principe niet. En het besluit, beslispunt 2, daar staat dat mocht er betaald parkeren in 
de wijk worden ingevoerd, de eerste bewonersvergunning voor een nader te bepalen 
periode tegen gereduceerd tarief wordt verstrekt. En daarna de tarieven gelden zoals die 
jaarlijks door de raad worden vastgesteld in de verordening. Dus door middel van een 
motie verander je een besluit niet, zeg ik dan nog maar eventjes voor de duidelijkheid. 
Dus ik snap dat als deze motie zou worden aangenomen dat dat een verzoek is aan het 
college, maar u heeft dan al als u die motie aanneemt besloten over het besluit zoals dat 
in het raadsvoorstel staat. 

De heer Kuhlmann: Voorzitter, mag ik daar iets over zeggen? 

De voorzitter: Zeker, mijnheer Kuhlmann. 

De heer Kuhlmann: Over dat besluit. Dat is niet een besluit, een voorstel, van het 
college. Ook niet een voorstel van een van de partijen in deze raad. Dat is een 
hulpmiddel van de griffie. Als we na deze beraadslaging eruit komen dat we het via 
moties willen doen, dan hoeft dit besluit helemaal niet in stemming gebracht te worden. 
Dus dan zouden we er op die manier kunnen zijn, denk ik. 

De voorzitter: U bedoelt dat het besluit wat voorligt niet in stemming wordt gebracht.  

De heer Kuhlmann: Als er geen partij is die zegt dat dit besluit in stemming moet 
worden gebracht zie ik niet in waarom we erover zouden moeten stemmen. Als we met 
elkaar van mening zijn dat de gedachte van de raad over dit burgerinitiatief beter wordt 
beantwoord door een van de moties, dan zijn we er ook.  

De voorzitter: Nou ja, dan zou er eerst een voorstel moeten worden gedaan door een 
van de partijen om het besluit van de agenda te halen. En dan kun je inderdaad alsnog 
over een motie stemmen of niet, dat snap ik. Maar laat ik het zo zeggen. Als dat niet 
zou gebeuren en het besluit wordt aangenomen, dan is er besloten wat daarin staat. En 
dan is een motie daar niet van invloed. Dat wil ik gewoon graag meegeven als voorzitter 
van de raad in het kader van zorgvuldige besluitvorming. En dat sluit ook wel aan bij 
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wat net door mijnheer Burakçin is ingebracht. Ja, en dit besluit, zegt een griffier nog 
even terecht, is zo gemaakt dat er ook eventueel op geamendeerd kan worden. Maar 
dat gebeurt dus nu niet, want er liggen twee moties. Ik geef het u mee. Het is aan u wat 
u daar vervolgens mee doet. Het was overigens de eerste termijn van de VVD, waarbij 
het de maidenspeech was van mijnheer Kuhlmann. Dus misschien goed om daar even 
voor te applaudisseren. Dan ga ik naar GroenLinks. Wie voert het woord namens 
GroenLinks? Mijnheer Burakçin, gaat uw gang. 

De heer Burakçin: Dank u wel, voorzitter. Ja, voorzitter, een duidelijke motie die oproept 
om de bewoners in Sterrenburg-Noord, die veel parkeerdruk ervaren in hun wijk, te 
ontzien en een lager tarief te hanteren dan is afgesproken binnen het parkeerbeleid. De 
roep van bewoners om een oplossing hiervoor te vinden is zeer begrijpelijk. En dat 
ondersteunen wij ook van harte. Maar zoals gezegd, op voorhand uitspraken doen over 
tarieven vinden wij niet gepast en dat willen wij ook het vierde kwartaal, die het stuk 
zeg maar over de parkeerverordening voorligt, dan willen we dat bespreken. Daarom 
vinden wij het gepast, met name om teleurstelling te voorkomen, deze tarieven bij de 
behandeling van het parkeerbeleid vast te leggen. 

De voorzitter: Bij interruptie, mijnheer Kuhlmann. 

De heer Kuhlmann: Ja, ik hoor mijnheer Burakçin, maar dat sluit aan bij de vraag die u 
zojuist stelde die ik nog niet had kunnen beantwoorden. U stelt voor om het nu niet te 
doen maar pas bij de begrotingsbehandeling in dit najaar. Ik weet niet hoe u daarnaar 
kijkt, daar ben ik benieuwd naar, ik zou het heel jammer vinden als we nu de bewoners 
geen duidelijkheid geven over het tarief. Want het is namelijk heel onhandig, er zijn een 
aantal bewoners die graag zo’n enquête willen gaan houden buurt, als dan 
onduidelijkheid is wat het tarief zou moeten zijn. Voor mij is het onze 
verantwoordelijkheid als raad om daar nu duidelijkheid over te geven. 

De heer Burakçin: Nou ja, voorzitter, die verantwoordelijkheid dat we die hebben dat is 
helder. Alleen we weten niet hoe de wereld er over een halfjaar uit gaat zien. Dus ik 
vind het gewoon gepast om het te doen op het moment dat dat ter bespreking ligt. Dus 
laten we dan gewoon stappen volgen die we normaal gesproken doen. En besluiten op 
het moment dat we dat kunnen.  

De heer Kuhlmann: Ik denk dat dat overbodig voorzichtig is in dit geval. Het gaat om 
een beperkt gebied en u doet nu alsof er een heel grote wijziging zit aan te komen. Het 
besluit waar u het over heeft is gewoon het jaarlijks vaststellen van die parkeertarieven. 
Dat besluit komt ieder jaar voorbij, dat is niet een soort megaoperatie. Dus ik denk als 
we hier in dit specifieke geval zeggen van: ja goed, voor de helft van het aantal uren 
reken je ook de helft. Het is overigens helemaal niet helder of het er gaat komen, dat is 
maar net de vraag hoe bewoners daarop gaan reageren in die enquête. Maar ik zie geen 
problemen om nu die duidelijkheid te geven.  

De voorzitter: Wie gaat u interrumperen? Mijnheer Burakçin heeft namelijk het woord. 
Dus als u een vraag of opmerking in zijn richting heeft, gaat uw gang. Nee, gaat u 
verder, mijnheer Burakçin. 
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De heer Burakçin: Nou ja, voorzitter, wij zien het toch echt anders. De bewoners van 
Sterrenburg-Noord die hebben al heel lang moeten wachten om deze problemen 
opgelost te zien. En ik wil gewoon teleurstellingen voorkomen. Als we op voorhand nu 
allerlei bedragen gaan noemen en eind van dit jaar daar andere besluitvorming over 
gaan nemen, ja, dat vind ik gewoon niet gepast. Want dan hebben we volgens mij weer 
wat uit te leggen. Ja, dat zorgt ook niet echt voor het vertrouwen in ons. Dus wat ons 
betreft moeten we gewoon eind dit jaar als het aan de orde is moeten we daar een 
beslissing over nemen.  

De heer Van der Kruijff: Voorzitter. 

De voorzitter: Gaat uw gang, mijnheer Van der Kruijff. 

De heer Van der Kruijff: Voorzitter, het bevreemd me een beetje dat GroenLinks niet 
verder dan een halfjaar vooruit durft te kijken. We hebben met zijn allen 
verkiezingsprogramma’s gemaakt, daar stond hier niet zoveel over in overigens over dit 
onderwerp. We hebben een politiek akkoord met elkaar afgesproken, daarin kijken we 
vier jaar uit. We hebben de Enecogelden met elkaar al bestemmingen gegeven, daar 
kijken we tientallen jaren vooruit. En nu durft u over parkeertarieven niet een halfjaar 
vooruit te kijken? Dat is toch politiek vreemd?  

De heer Burakçin: Nou ja, voorzitter, ik vind het eigenlijk wel een vreemde gang van 
zaken nu dat het CDA eigenlijk ons verwijt van: durf je niet een halfjaar vooruit te 
kijken. Want dit probleem speelt al 11 jaar, wil ik tegen het CDA zeggen. Dus dit 
probleem had misschien al veel eerder opgelost kunnen worden. Dus ik zou zeggen: dat 
halfjaar, voor de zorgvuldigheid zou ik dat halfjaar inderdaad wel op willen wachten, 
zodat we gewoon een goed besluit kunnen nemen.  

De heer Van der Kruijff: Voorzitter, nog een ding. Ik ben het met u eens dat het al veel 
te lang geduurd heeft voor de duidelijkheid geven. Dat heb ik ook bij eerdere 
gelegenheid excuus voor aangeboden naar bewoners toe. Het is alleen maar extra reden 
om het nu niet nog langer te laten duren. Je wint er echt helemaal niets mee. 

De heer Burakçin: Nou ja, voorzitter, wat ik daarover kan zeggen is: kijk, we moeten 
sowieso wachten op die enquête. Dus eer dat er besloten wordt dat er daar betaald 
parkeren ingevoerd wordt, dat duurt al minimaal een halfjaar en dat speelt misschien 
wel langer. Dus dat halfjaar dat kunnen we volgens mij best wachten en dan kunnen we 
er gewoon een zorgvuldig besluit over nemen. Dat is in ieder geval hoe wij erover 
denken. 

De voorzitter: Gaat u verder met uw betoog. O, mijnheer Safranti, ook bij interruptie. 

De heer Burakçin: Ja, voorzitter. 

De voorzitter: Wacht even hoor. Mijnheer Safranti heeft nog een interruptie. Gaat uw 
gang. 
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De heer Safranti: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij hadden ook eigenlijk verwacht 
dat de wethouder later pas met het onderzoek zou komen en dat we daarna pas een 
beslissing zouden moeten nemen. Echter stond dit op de agenda, tot mijn grote 
verbazing. Maar mijnheer Burakçin die geeft aan van: laten we dan een halfjaar wachten 
totdat er een uitslag is van het onderzoek. Dan had dit agendapunt dus helemaal niet op 
de agenda moeten staan.  

De heer Burakçin: Ja, voorzitter, er is een burgerinitiatief ingediend. Dus daar hoort ook 
bij dat we dit gewoon behandelen. En uiteindelijk hebben we dus dit in de commissie 
besproken. En daar zat ook iemand, een commissielid van u bij. En toen hebben we in 
gezamenlijkheid besproken om dit door te geleiden naar de raad en hier een uitspraak 
over te doen. Dus vandaar ook dat we dit nu zo bespreken. 

De heer Gündogdu: Voorzitter. 

De voorzitter: Gaat uw gang. 

De heer Gündogdu: Dan moeten we toch juist nu ook beslissingen kunnen nemen, wat 
mijnheer Van der Kruijff net ook aangaf.  

De heer Burakçin: Ja, voorzitter, volgens mij heb ik gewoon uitgelegd waarom wij hier 
op tegen zijn. Dus het duurt nog eventjes voordat dat onderzoek, die enquête, gevolgd 
wordt. Dus dat halfjaar kan wat ons betreft gewoon wachten en dan kunnen we een 
zorgvuldig besluit hierover nemen. Dat is in ieder geval hoe wij hierover denken. 

De voorzitter: Gaat u verder met uw termijn, mijnheer Burakçin. 

De heer Burakçin: Voorzitter, daarnaast geeft de ongelijke behandeling voor 
Sterrenburg-Noord, afgezet tegen andere delen van de stad, ons een ongemakkelijk 
gevoel. Ook in andere delen van de stad zijn sommige voorzieningen, misschien niet te 
vergelijken met een ziekenhuis, maar zoals het energiehuis, het station, de Kunstmin en 
het stadion delen aan de parkeerdruk in bepaalde wijken. Voorzitter, wij zouden hierover 
dan ook graag van gedachten willen wisselen met de raad, maar dan wel tijdens de 
behandeling over de parkeerverordening voor heel de stad. De motie kunnen we daarom 
niet steunen. Wel maken wij ons zorgen over de minima, die in dit soort wijken wonen 
en noodzakelijkerwijs een auto nodig heeft en hierdoor betalingsproblemen kan krijgen. 
Dat geldt overigens voor alle delen van onze stad, waar parkeerregulering is toegepast 
of toegepast gaat worden. Aan het college dan ook de vraag om voor dit vraagstuk 
mogelijke oplossingen aan te dragen. Voorzitter, tot slot. In toenemende mate is 
duidelijk dat het ruimtebeslag van auto’s, met name ook in stedelijk gebied, een groot 
probleem is. Wij vragen de raad en het college daarom een fundamentele en open 
discussie over het vraagstuk van automobiliteit op langere termijn te voeren. Ook in 
relatie tot andere vraagstukken, zoals veiligheid, groen en geluidsoverlast. Wat ons 
betreft moeten we toewerken naar een robuuste toekomstbestendige oplossing. Dat was 
hem, voorzitter. 

De voorzitter: Mijnheer Gündogdu. 
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De heer Gündogdu: Een vraag aan mijnheer Burakçin. En terecht dat die aangeeft dat er 
een integrale discussie gevoerd moet worden over parkeren. Nou, nu heeft die de 
afgelopen maanden kans gehad om dit op te nemen in het coalitieakkoord, of hoe het 
mag heten. Maar ik heb eens even gekeken, er is welgeteld drie keer maar parkeren 
opgenomen in dat document. Dus ik ben even benieuwd wat uw volgende stap is, als u 
dat zo belangrijk vindt. 

De heer Burakçin: Nou ja, voorzitter, volgens mij heb ik dat aangegeven. De volgende 
stap is als dit weer aan bod komt in ieder geval om daar met elkaar de discussie over te 
voeren. De ruimtes worden in onze stad steeds schaarser, we groeien als stad. Er 
komen meer bewoners bij, er komt meer automobiliteit bij. Dus daar moeten we met 
elkaar inderdaad een langetermijnvisie hierop ontwikkelen. Dus het lijkt mij dat dat in 
ieder geval het volgende punt is om dat in het vierde kwartaal te gaan doen, als dit ter 
bespreking ligt. 

De voorzitter: Dank. Dan gaan we naar de fractie Beter voor Dordt. Mevrouw Simon-van 
Waardhuizen, gaat uw gang. 

Mevrouw Simon-van Waardhuizen: Dank voorzitter. Gezien alle discussie en vragen die 
hiervoor leefden denk ik dat het goed is dat we hier als raad in ieder geval met elkaar 
over discussiëren. Ook dankzegging aan de initiatiefnemers van het burgerinitiatief. 
Goed dus dat we hier met elkaar over spreken. Ik gaf het net ook al even aan in de 
toelichting op onze motie dat we geen voorstander zijn van de invoering van 
parkeervergunningen en betaald parkeren in Sterrenburg-Noord. Ik herhaal het nog 
maar eventjes, de bewoners worden gedupeerd en geconfronteerd met financiële 
consequenties van maatregelen die niet bijdragen aan de aanpak van de oorzaak van de 
problematiek. Zoals gezegd voorzien we hiermee een waterbedeffect en worden 
werknemers van het Gezondheidspark in onze optiek ten onrechte als veroorzaker van 
de problematiek aangemerkt. Eerst staan we voor hen te klappen en nu worden zij 
vervolgens gestraft, zo voelt het een beetje. Om dan maar toe te gaan naar een 
oplossingsrichting in onze optiek zou het stimuleren van lagere parkeertarieven en bij 
voorkeur voor het zorgpersoneel voor zorgkosten de oplossingsrichting zijn voor de 
parkeerproblematiek in Sterrenburg-Noord. 

De heer Kulhmann: Voorzitter. 

De voorzitter: Interrupties even aan het eind, want dit is ook een maidenspeech. Gaat u 
verder. 

Mevrouw Simon-van Waardhuizen: Ik heb hier weinig aan toe te voegen, voorzitter. 

De voorzitter: O, dat was het. Dan mag het. Gaat uw gang, mijnheer Kuhlmann. 

De heer Kuhlmann: Ja, voorzitter. Ik hoorde mevrouw zeggen van dat het parkeren voor 
het personeel van het Gezondheidspark, onder meer het ziekenhuis, gratis moet zijn. 
Althans dat dat betaald moet worden door de gemeente. Hoe legt u dat uit aan 
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ondernemers, kleine zelfstandigen in het centrum die wel zelf wat regelen voor hun 
personeel? 

Mevrouw Simon-van Waardhuizen: Nou, ik denk dat gezien alle effort en inspanning die 
het zorgpersoneel dagelijks levert en in de coronapandemie des te meer, dat we wel als 
gemeente daar ook iets tegenover mogen zetten. En of dat dan helemaal gratis moet 
zijn, daar moeten we het dan misschien over hebben. Maar ik denk in ieder geval 
tegemoetkoming richting zorgpersoneel op zijn plaats is.  

De voorzitter: Ja, en nu snap ik dat dit debatje weer ontstaat, maar het is niet wat 
voorligt. Het gaat er niet over, het gaat over betaald parkeren in Sterrenburg. Dus ik wil 
echt even bij het onderwerp blijven. 

De heer Kuhlmann: Nou ja, ik lees in de motie die voorligt van onder meer Beter voor 
Dordt het voorstel om betaald parkeren voor het personeel van het Gezondheidspark 
gratis te laten zijn. Of in elk geval, tenminste dat werd net even als bijzin erbij gezegd, 
zo goedkoop mogelijk. Nou ja, als we dan kijken naar die andere gedachte daarin, ja, 
goedkoper dan gratis is er niet. Dus hoe denkt u dan zeg maar als u zegt van: ja, het is 
nu vier euro per dag voor het zorgpersoneel om in die parkeergarage te staan. Denkt u 
dat als het twee euro zou zijn en de gemeente die andere twee euro voor zijn rekening 
zou nemen, dat er dan meer mensen in die parkeergarage gaan staan? Ik denk dat er 
nog steeds mensen zullen zijn, en dat begrijp ik, die gratis in Sterrenburg-Noord. Dat is 
makkelijker. Dus tenzij je zegt van: nou, we maken het helemaal gratis in die 
parkeergarage. Dan maakt het toch niet zoveel uit? 

Mevrouw Simon-van Waardhuizen: Nou ja, ik ga geen prijskaartjes hangen aan tarieven 
die al dan niet zouden moeten ontstaan of gegeven worden aan parkeerkosten. Waar 
het mij in zit is dat kennelijk de tarieven nu maken dat in ieder geval medewerkers van 
het ziekenhuis in de woonwijken gaan parkeren waar zij in ieder geval geen 
parkeerkosten hebben. Dus dat daar de prikkel zit zeg maar om niet gebruik te maken 
van de faciliteiten die er wel degelijk zijn. Dus als je dan kijkt van: waar zit dan een 
oplossingsrichting? Dan zit die naar mijn optiek in ieder geval de parkeertarieven of de 
tegemoetkoming daarin.  

De heer Kuhlmann: Nou ja, u zegt dus: het moet goedkoper worden. Nou ja, goedkoper 
dan gratis kan niet. En tegelijkertijd zeg maar als u dan zou kiezen voor gratis, dan vind 
ik het heel krom naar al die andere organisaties op andere plekken van de stad waar we 
wel betaald parkeren hebben. En een miljoenenorganisatie als het ziekenhuis, de 
grootste werkgever, zou je dan daarvan uitzonderen.  

Mevrouw Stolk: Voorzitter? 

De voorzitter: Wie gaat u interrumperen. 

Mevrouw Stolk: Ik ga mijnheer Kuhlmann interrumperen. 
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De voorzitter: Ja, dat snap ik, maar dat wordt echt een zooitje. Want het woord is aan 
mevrouw Simon-van Waardhuizen. 

Mevrouw Stolk: Ja, maar ja. Mijnheer Kuhlmann die krijgt de hele tijd het woord. 

De voorzitter: Nee, die krijgt de interruptiemogelijkheid.  

Mevrouw Stolk: Nou, ik heb volgens mij ook een interruptiemogelijkheid.  

De voorzitter: Ja, op mevrouw Simon-van Waardhuizen. Want dit is haar woordvoering. 
Ja, sorry, maar zo werkt het hier. Anders wordt het echt een zooitje, dan gaat iedereen 
door elkaar. Dat geldt voor iedereen wat mij betreft. Zijn er nog vragen of interrupties in 
de richting van mevrouw Simon-van Waardhuizen. Mevrouw Pichel. 

Mevrouw Pichel: Voorzitter, dank u wel. Ja, wat ik graag zou willen vragen is, mevrouw 
Van Waardhuizen gaf aan dat het slim is om te kijken naar de oplossing op de locatie 
zelf. Dus daar waar parkeergelegenheid is en dergelijke wellicht een 
verantwoordelijkheid te leggen bij de gemeente. Hoe is uw visie erop om daar ook zeg 
maar verder in overleg te gaan met de werkgever, dus het ziekenhuis, om gezamenlijk 
die oplossing te zoeken? 

Mevrouw Stolk: Ja, voorzitter. Volgens mij zijn dat allemaal dezelfde vragen die ik 
eigenlijk ook wilde stellen. Dus die staat u wel toe, mijnheer Kuhlmann geeft aan dat het 
Albert Schweitzerziekenhuis, dat ziet die als een miljoenenbedrijf. Terwijl daar kei- en 
keihard gewerkt wordt door zorgpersoneel om, wat mevrouw Van Waardhuizen aangaf 
we staan te klappen en nu gaan we ze op kosten jagen. Ik vind een ziekenhuis geen 
miljoenenbedrijf. Dat wil ik toch wel even gezegd hebben, mijnheer Kuhlmann. 

De voorzitter: Goed, waarvan akte. Maar u heeft straks ook nog echt de gelegenheid om 
in uw eigen termijn alles te zeggen wat u wil, zeg ik dan maar eventjes. Heeft u nog 
behoefte om te reageren op mevrouw Pichel? 

Mevrouw Simon-van Waardhuizen: Nou ja, zeker. Ja, de uitwerking is niet aan mij. Maar 
ik kan me voorstellen dat het logischerwijs wel in samenspraak met het ziekenhuis 
plaatsvindt. En nou ja, dat ook hoort bij een normaal participatietraject in mijn optiek. 
Maar goed, het is aan het college. 

De voorzitter: Goed, mijnheer Struijk. 

De heer Struijk: Voorzitter, een korte vraag aan Beter voor Dordt. Mevrouw Simon-van 
Waardhuizen, naar aanleiding van haar laatste opmerking inmiddels een minuut of vijf 
geleden. Gratis parkeren voor zorgpersoneel vindt zij belangrijk. Dan is mijn vraag of 
Beter voor Dordt ook vindt dat dat geldt straks in het Leerpark voor onderwijspersoneel, 
als daar betaald parkeren wordt ingevoerd. En of dat ook geldt voor politiepersoneel en 
ik zou nog wat organisaties kunnen noemen waar mensen heel hard werken en waar af 
en toe ook wel voor geklapt wordt, maar die ook moeten gaan betalen. 
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Mevrouw Simon-van Waardhuizen: Dank, voorzitter. Ik heb genoemd: bij voorkeur 
zonder kosten, voor niets gaat de zon op inderdaad. De hoogte van de tarieven ga ik 
eveneens niet over. Dus als daar onderhandelingen plaats moeten vinden, dat lijkt me 
logisch. De hoogte van het tarief dat zal dan uitwijzen. Maar dat er iets moet gebeuren, 
dat lijkt me ook evident. 

De heer Struijk: Voorzitter, dat was geen antwoord op mijn vraag. Ik vroeg of ze vindt 
dat het ook geldt voor onderwijspersoneel, of het ook geldt voor politiepersoneel. 

Mevrouw Simon-van Waardhuizen: Ik vind het een vrij algemene vraag, maar even kort 
een reactie daarop. Ik denk dat als je een meetlat trekt, dat die ook op andere fronten 
getrokken moet worden. Maar goed, dat gaat nu niet over deze motie. 

De voorzitter: Oké, dank. Ik zie nog een vraag van de Partij voor de Dieren. 

De heer Groenewege: Ja, ik wil vragen aan mevrouw Van Waardhuizen of BVD niet ook 
vindt dat we over zouden moeten stappen van autogebruik naar meer openbaar vervoer 
en wandelen en fietsen. En of zij niet vindt dat haar voorstel, dat in feite autogebruik 
subsidieert, eigenlijk het tegengestelde effect gaat hebben op de Dordtse samenleving. 

Mevrouw Simon-van Waardhuizen: Voorzitter, ik denk dat we met zijn allen niet kunnen 
ontkennen dat heel veel mensen de auto nemen naar hun werk. Voor zover mij bekend 
is ook veel van het personeel in het ziekenhuis afkomstig van buiten de stad. Als er 
goede alternatieven zijn, dan lijkt me dat ook een van de overwegingen die zij daarin 
moeten nemen. Zo lang dat autogebruik stimuleert zal dat dus de parkeerbehoefte 
blijven voorzien. 

De heer Groenewege: Voorzitter, Beter voor Dordt behandelt de status quo alsof het 
drijfzand is en we nooit eruit zouden kunnen komen. Maar we kunnen natuurlijk als 
gemeente toewerken naar een transitie, naar een duurzamer vervoerssysteem. Staat 
Beter voor Dordt daarachter? En hoe beziet Beter voor Dordt in dat licht dit voorstel? 

De voorzitter: Dat was in uw richting. 

Mevrouw Simon-van Waardhuizen: Ja, ik denk dat ik niet de mening deel van mijnheer 
Groenewege dat we dit als drijfzand proberen te brengen en volgens mij een helder 
standpunt verwoorden. En autogebruik valt niet te ontkennen in deze tijd, dus daar wou 
ik het graag bij laten. 

De voorzitter: Dank. Dan denk ik dat we daarmee uw termijn hebben gehad. En dat was 
overigens ook een maidenspeech zoals gezegd, dus er mag geklapt worden. Dan geef ik 
het woord graag aan mevrouw Stolk. 

Mevrouw Stolk: Ja, voorzitter. 

De voorzitter: En als u iets meer dan twee minuten nodig hebt, dan gun ik u dat met alle 
liefde. 
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Mevrouw Stolk: Dat is heel lief. Voorzitter, vandaag wordt er gesproken over het 
parkeren in Sterrenburg-Noord. Het wel of niet gaan beprijzen van parkeren in 
woonwijken in Dordrecht. Want ook in andere wijken, en dat is al door diverse mensen 
genoemd, Indische buurt, zijn er dezelfde parkeerproblemen die een oplossing vragen. 
Er liggen moties van de VVD en een gezamenlijke motie van Beter voor Dordt, VSP, PVV 
en Op Ons Eiland, waarin een oplossing gevraagd wordt voor de te lang slepende 
parkeerproblemen in Sterrenburg-Noord. Maar er blijkt ook uit deze moties dat de 
politieke partijen veel moeite hebben met het beprijzen van het parkeren voor de 
bewoners in hun eigen wijk. Maar daar er al elf jaar wordt gevraagd om een oplossing 
voor de parkeeroverlast vanuit het nabij gelegen Albert Schweitzerziekenhuis moeten er 
nu maatregelen komen om die oplossing op te lossen. De VSP vindt dat een eerder 
ingezet beleid van het beprijzen van parkeren in de binnenstad van Dordrecht en later in 
de schil daaromheen nu een olievlekwerking krijgt in de wijken waar betaald parkeren 
niet voor de hand zou moeten liggen. Dordrecht timmert aan de weg op toeristisch 
gebied, wil meer bewoners en bedrijven aantrekken, heeft een ambitieus 
woningbouwprogramma, allemaal onderwerpen waar infrastructuur en parkeren 
onderdeel van uitmaken. De VSP zou dit automatisme van het doorschuiven van betaald 
parkeren naar de buitenwijken willen doorbreken en opnieuw willen kijken of het 
parkeerbeleid in Dordrecht niet anders moet. En mijnheer Burakçin gaf het net ook al 
aan: moeten we niet gaan kijken naar een overall visie? Ook de VSP heeft geen 
totaaloplossing op de plank klaarliggen, maar heeft wel ideeën die kunnen bijdragen aan 
de toekomst van vaster parkeerbeleid. En wij zullen na het reces ook met een 
initiatiefvoorstel daarover komen. Maar doorgaan met dit parkeerbeleid maakt Dordrecht 
niet aantrekkelijker voor toeristen en mensen die in Dordrecht willen gaan wonen en 
werken. Ook moet de vraag gesteld worden of het handhaven op zo’n grote schaal in 
Dordrecht wel betaalbaar is en wenselijk. Bij de verdere ontwikkeling van Dordrecht 
moet de toegankelijkheid en de parkeermogelijkheid uitnodigen en niet afremmen. Wij 
dienen onze gezamenlijke motie wel in, dit voor een korte termijnoplossing in 
Sterrenburg-Noord, maar pleiten echt voor een heroriëntering voor het parkeerbeleid in 
Dordrecht. Waarbij parkeren bij het Albert Schweitzerziekenhuis, sportboulevard, 
Leerpark en ga zo nog maar even voor moeten worden geadresseerd. En daar wil ik het 
voor de eerste termijn even bij laten. 

De voorzitter: Dank. U heeft ook iets meer tijd gekregen en genomen. Mijnheer 
Kuhlmann, gaat uw gang. 

De heer Kuhlmann: Toch een vraag aan mevrouw Stolk. Ik kan haar verhaal enigszins 
volgen. Maar voor wat betreft zeg maar om dat waterbedeffect om dat tegen te gaan 
zou je misschien wel betaald parkeren, als je dat echt wil oplossen, in heel Dordrecht 
moeten afschaffen. Maar hoe kijkt zij aan tegen de behoefte in de kern van de 
binnenstad? Ik denk namelijk dat als we betaald parkeren in heel Dordrecht zouden 
afschaffen, dat de bewoners die in het hart van de binnenstad wonen misschien wel 
nooit meer in de buurt van hun huis kunnen parkeren. Heeft u daar een gedachte bij? 
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Mevrouw Stolk: Voorzitter, volgens mij hebben we het nu niet over parkeren in de 
binnenstad. Maar dat gaf u net zelf ook al aan toen u een andere vraag kreeg, dat we 
het nu hebben over Sterrenburg-Noord. Dus daar wil ik het even bij laten.  

De voorzitter: Mijnheer Groenewege, bij interruptie. 

De heer Groenewege: Nou, volgens mij was het mevrouw Stolk die zelf de hele stad 
erbij sleepte. Maar wat ik niet kon volgen aan haar betoog was, aan de ene kant zegt 
ze: die bewoners vragen nu al 11 jaar om beleid. En aan de andere kant zegt u: het is 
een automatisme dat we betaald parkeren invoeren in woonwijken. Maar dat zijn toch 
precies tegenovergestelde standpunten? Hoe kunt u die in uw betoog allebei 
verdedigen? 

Mevrouw Stolk: Nou, ik verdedig ze op die manier omdat het een probleem is wat 
gewoon leeft. Het is namelijk op dit moment, zoals we er nu naar kijken, en dat hoor je 
eigenlijk raadsbreed, het is een probleem wat nu eigenlijk niet op te lossen is. En ja, het 
is dan een contradictie, maar het is wel iets wat leeft in de stad. Er ligt nu iets voor waar 
we een besluit over moeten nemen. Maar nogmaals, ik ben het eens met mijnheer 
Burakçin dat we dadelijk moeten gaan kijken naar een totaalplaatje hoe we de 
problematiek in Dordrecht op gaan lossen. En volgens mij heb ik genoeg voorbeelden 
aangegeven. En we kunnen de auto niet binnen nu en een aantal jaren wegdenken. Dat 
zou u heel graag willen, maar dat is een utopie. En ik denk dat we gewoon gezamenlijk 
als raad met elkaar moeten kijken hoe we de problematiek in Dordrecht, met de ambitie 
die dit college heeft, gewoon met elkaar moeten bespreken. En klip en klaar een 
oplossing hebben wij ook niet. Waar wij wel mee komen is binnenkort na het reces met 
een initiatiefvoorstel. Dat kan ik u wel al vertellen, maar daar ga ik nu nog niet uit de 
school over klappen. Want we hebben het nu over Voorstraat-Noord.  

De voorzitter: Maar het is wel maar even aangekondigd. Als er verder geen vragen zijn 
in de richting van mevrouw Stolk dan ga ik naar de ChristenUnie/SGP-fractie. Mijnheer 
Struijk, gaat uw gang. 

De heer Struijk: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, al meer dan tien jaar komen er 
signalen van parkeeroverlast uit Sterrenburg I, met name na het invoeren van de 
blauwe zone in het meest noordelijke deel van de wijk zien bewoners van andere straten 
regelmatig auto’s parkeren waarvan de bestuurder vervolgens richting Gezondheidspark 
loopt of fietst, met een vouwfiets. De reden daarvan is uiteraard dat deze mensen liever 
niet betalen voor het parkeren. Op zich een verschijnsel dat niet uniek is voor 
Sterrenburg I. Ook in de omgeving van het centrum, gebouwen als Kunstmin, stadion, 
sportvelden, winkelcentrum, kan dit soort parkeeroverlast ervaren worden. De gemeente 
heeft heldere kaders vastgesteld of een gebied voor parkeerregulering in aanmerking 
komt. En een eerste onderzoek lijkt aan te geven dat dat voor Sterrenburg I een optie 
is. Uiteraard alleen wanneer de meerderheid van de bewoners daar voor is. En dat 
laatste hangt ongetwijfeld af van het kostenplaatje. Het ingediende burgerinitiatief vindt 
het min of meer vanzelfsprekend dat het gratis moet, maar dat lijkt ons niet realistisch. 
En daarmee geef ik al aan dat wij de motie van Beter voor Dordt, VSP, PVV en Op Ons 
Eiland niet zullen steunen. Waarom zou het hier gratis moeten en bijvoorbeeld in de 
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Indische buurt niet en straks in het Leerpark ook niet? De motie van de VVD en CDA 
stelt een lager tarief voor vanwege het beperkte aantal uren dat parkeerregulering in dit 
gebied volgens hen noodzakelijk is. 

De voorzitter: Mevrouw Stolk, bij interruptie. 

Mevrouw Stolk: Voorzitter, zou de ChristenUnie/SGP het geen geste vinden naar de 
bewoners van Sterrenburg-Noord om het bijvoorbeeld een aantal jaren gratis te doen? 
Want ze zijn echt al 11 jaar bezig met deze problematiek.  

De heer Struijk: Op die geste, een eventuele geste, kom ik zo terug. Ik maak wel een 
kanttekening bij: ze zijn echt al 11 jaar bezig met deze problematiek. 11 jaar geleden is 
er iemand begonnen, door mijnheer Kuhlmann abusievelijk een bewoner genoemd. Het 
is geen bewoner. Die heeft in de loop van de tijd wel flink wat medestanders gekregen. 
Maar mijn indruk, en ik heb 39 jaar in die wijk gewoond, is niet dat dit heel massaal in 
die wijk leeft en dat de overlast ook niet heel massaal is. Er wordt wel geparkeerd door 
ziekenhuisbewoners, dat klopt. Maar er zijn wijken in Dordt waar de parkeerdruk echt 
veel en veel hoger is. Dus ja, dat eventjes over die parkeerdruk en die geste, daar zal ik 
het zo over hebben. Want het is inderdaad een feit dat ik vind dat degenen die met het 
initiatief gekomen zijn wel best lang hebben moeten wachten. Maar daar kom ik zo op 
terug, als u het goed vindt.  

De voorzitter: Bij interruptie, mijnheer Van Leeuwen. 

De heer Van Leeuwen: Ja, dank u wel. Even een vraag aan mijnheer Struijk. Ik vind het 
jammer dat u, laat ik het even anders insteken. Het is wel degelijk zo dat de bewoners 
een aantal maanden de afgelopen jaren aan de deur hebben geklopt van het college, 
laat ik het zo even noemen. En dan vind ik het jammer dat u dit een beetje in, ja hoe 
moet ik dat noemen, dat u dat wat minder waardeert of ontkent. Ik zoek even naar de 
goede bewoordingen. Ik vind het zelf altijd heel erg belangrijk dat bewoners gehoord 
worden en eigenlijk zou eenmaal kloppen aan de deur van het college al voldoende 
moeten zijn voor een adequate reactie. En die is er volgens de bewoners niet of 
nauwelijks geweest. Hoe reageert u daarop? 

De heer Struijk: Ja, dank u wel. Nee, ik bagatelliseer het niet. Ik waardeer zelfs de ijver 
van mensen die gewoon het volhouden, ondanks de deur die gesloten blijft, om te 
blijven kloppen. Zeker. Maar ik wil alleen even aangeven dat we hier niet moeten doen 
alsof het heel massaal in die wijk leeft. Want ik geloof niet dat dat zo is. En nogmaals, ik 
ken heel veel mensen in die wijk, ook mensen die wonen aan de Eritelstraat die op een 
na geen van allen verder ook het getekend hebben, die alleen maar bang zijn voor 
betaald parkeren. Want dan kunnen straks de kinderen niet meer zomaar op bezoek 
komen, de kleinkinderen. En sommige mensen tot tranen toe echt bewogen, die 
geluiden heb ik ook gehoord. En dat wil ik ook eventjes noemen. Dus niet van dat de 
gemeente het perfect heeft gedaan door niet te luisteren, dat wil ik ook niet zeggen. Er 
had best eerder iets gedaan kunnen worden, dat ben ik met u eens. 

De voorzitter: Bij interruptie, mijnheer Kuhlmann. 
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De heer Kuhlmann: Ja, ik kan u volgen. En ik denk dat het van belang is zeg maar dat 
er alleen betaald parkeren wordt ingevoerd als een meerderheid daarvoor is. Maar als u 
even met mijn gedachten wil meegaan. Stel nou dat er een meerderheid voor is en stel 
dat er een meerderheid is die zegt: doe dat van acht tot vier. Vindt u het dan ook niet 
terecht dat als je de helft van het aantal uren krijgt, dat je ook de helft van het bedrag 
betaalt. Bij de bakker betaal je toch ook niet hetzelfde voor een half brood als voor een 
heel brood? 

De heer Struijk: Mijnheer Kuhlmann, wij hebben daar via de app ook al gedachten over 
gewisseld. U doet niet vaak boodschappen denk ik. Als u bij de bakker een half brood 
bestelt betaal je niet een of twee cent meer dan de helft, maar echt wel 60 tot 70 
procent van de prijs. Dat eventjes als opmerking. Ik vind ook, wij vinden ook dat van 
acht tot vier geen oplossing is. Je zult een groter tijdslot moeten doen en we zijn ook 
bang voor een precedentwerking. Want de ene wijk wil het dan acht uur op een dag, een 
andere wijk tien uur. Nou, dan kunnen we de computer erop loslaten. Voor de ene wijk 
wordt het 30 euro, voor een volgende 42,50. Ik denk ook dat voor de gemeente de 
uitvoeringskosten niet echt veel lager zullen zijn als je een korter tijdslot neemt. En wij 
vinden ook dat we wel een beetje op onze centen moeten letten. Volgens mij is 60 euro, 
en dat heb ik ook van veel bewoners gehoord dat als het ingevoerd wordt best wel een 
behapbaar tarief. Ik denk dat de gemeente daarmee misschien net uit de kosten komt, 
met 30 euro komen ze dat zeker niet. En daarom vinden wij niet dat je voor 30 euro 
moet gaan. En daarmee heb ik in ieder geval aangegeven dat wij ook de motie van VVD, 
CDA en DENK niet zullen steunen. 

De voorzitter: Dank. Twee dingetjes. Ik zou iedereen willen verzoeken om via de 
voorzitter te praten, dat scheelt namelijk in zeg maar het persoonlijke. Het gaat over de 
zaak. En het tweede is dat we ook een klein beetje naar de tijd moeten gaan kijken, 
want anders hebben we de uitloopavond van morgen nog nodig en dat had ik zo niet 
ingeschat eigenlijk. Ik denk dat we naar de CDA-fractie. 

De heer Struijk: Voorzitter, ik zie nog 39 seconden en ik was met mijn woordvoering 
bezig en ik had een paar interrupties. 

De voorzitter: U was nog niet klaar. Oké, gaat u verder. 

De heer Struijk: Nee. Mevrouw Stolk kreeg ook wat extra, hè. Maar ik haal het denk ik 
net. 

De voorzitter: Dan gaan we er nog een avond aanplakken. 

De heer Struijk: Nou, wij vinden dus eigenlijk dat het waarschijnlijk niet de juiste 
oplossing is. Want de grootste parkeerdruk die is niet overdag, dat is al eerder 
genoemd, maar juist in de avonden. We vragen ons ook af of het te maken heeft met 
het Gezondheidspark. Illustratief is bijvoorbeeld in dit verband de Kleine Beerstraat. Uit 
het onderzoek blijkt dat die straat de hoogste gemiddelde parkeerdruk heeft, maar dat 
zijn uitsluitend lokale parkeerders. Iets om over na te denken. Als we dan toch kiezen 
voor parkeerregulering, dan zal het meer moeten worden dan de 40 uur denken wij. En 
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daarom vinden we 60 euro per jaar ook redelijk. Misschien als laatste, als de bewoners 
in meerderheid kiezen voor parkeerregulering, we hebben onze twijfels daarover, dan 
moeten we wel denken aan bijvoorbeeld de senioren die wekelijks Sparta bezoeken en 
andere organisaties in dat gebied. Ik dank u. 

De voorzitter: Dank. We gaan naar de CDA-fractie. Mijnheer Van der Kruijff, gaat uw 
gang. 

De heer Van der Kruijff: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, vast staat dat het 
burgerinitiatief voldoende handtekeningen had om betiteld te worden als een verzoek 
om een enquête te gaan houden in de wijk over parkeerregulering. Dus we kunnen hier 
wel nog naar kijken wat we daarvan vinden, en mijnheer Struijk deed dat net uitgebreid, 
maar ik vind dat wat aanmatigend als de burgers daarom vragen op zo’n manier dat wij 
met elkaar besloten hebben dat dat moet dan te zeggen: dat is onzin en dat zou niet 
moeten. Ze hebben daarom gevraagd en dan gaan we dat ook doen wat ons betreft. 
Kortom, er gaat een enquête gehouden worden onder de wijkbewoners. 

De voorzitter: Bij interruptie, mijnheer Struijk. 

De heer Struijk: Ja, het spijt me. Maar ik heb volgens mij niet gezegd dat wij geen 
onderzoek willen, integendeel. Ik juich het toe en ik zou willen dat het morgen uitgezet 
werd. Het is aan de bewoners om te beslissen of ze parkeerregulering willen. Het enige 
wat wij niet willen is een verlaagd tarief voor Sterrenburg I. Maar graag dat onderzoek. 

De heer Van der Kruijff: En daarnaast vond u het in de Kleine Beerstraat, voorzitter, 
vond u het in de Kleine Beerstraat niet nodig en zei u dat het ook allemaal niet kwam 
door andere zaken. Dus u wijst gewoon een oordeel aan. 

De heer Struijk: Voorzitter, ik heb gezegd dat ik in de Kleine Beerstraat geconstateerd 
heb op grond van het onderzoek dat daar alleen lokale parkeerders zijn. En de Kleine 
Beerstraat ligt midden in dat gebied. En dat ik onder andere op grond daarvan mijn 
twijfels heb over of dit de juiste oplossing is. Maar als de bewoners het willen, prima.  

De heer Van der Kruijff: Kijk, voorzitter, dan zijn we het daarover eens. Want dat vindt 
het CDA ook. Als de bewoners dit willen, dan is het prima. Oftewel, we moeten die 
enquête gaan houden. 

De voorzitter: Dat staat ook in het voorstel, zeg ik nog maar even. 

De heer Van der Kruijff: Zo is het. En die duidelijkheid wil het CDA ook vandaag geven 
en niet over een halfjaar. Want als je een enquête gaat houden, dan maakt het ook 
nogal uit welk tarief je in het vooruitzicht stelt. Of het tegen nul euro is of 30 of 60 of 
wat het ook moge worden. Vandaar dat wij samen met de VVD en DENK de motie 
hebben ingediend om ook duidelijkheid over dat tarief te geven. En nou ja, mijnheer 
Kuhlmann heeft uitgebreid toegelicht waarom dat 30 euro zou moeten zijn en daar staan 
wij uiteraard ook achter als medeondertekenaar. De concrete vraag van vandaag is 
alleen maar eigenlijk: moet er betaald gaan worden, ja of nee? En dan geeft het CDA 
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een helder antwoord, namelijk ja. Voor ons is het doorslaggevende argument dat als je 
ook in andere wijken voor parkeren moet betalen bij regulering, dat wij het niet 
uitlegbaar vinden naar andere wijken als dat in Sterrenburg-Noord niet hoeft. Ook niet 
als geste, ook niet omdat het bezoekers van elders zijn. Want ook in andere wijken zijn 
het vaak de bezoekers van elders die voor teveel parkeerdruk zorgen. Natuurlijk niet 
altijd, als je naar Oudelandshoek of Centrum kijkt, maar daar bouwen we dan ook weer 
andere oplossingen. 

De heer Van Leeuwen: Voorzitter. 

De voorzitter: Mijnheer Van Leeuwen, bij interruptie. 

De heer Van Leeuwen: Even een vraag. Misschien dat ik u niet helemaal begrijp, u heeft 
het over andere wijken, maar op dit moment zijn in de meest noordelijke straten van 
Sterrenburg-Noord, namelijk de Oudendijk, de Sitterstraat en een deel van de 
Kapteinsweg is er een blauwe zone. En al jaren hebben de bewoners een kosteloze 
vergunning of ontheffing gekregen zeg maar voor dat gebied. Zou het dan niet, u heeft 
het over andere wijken maar dit gaat over dezelfde wijk, een ander gedeelte van 
dezelfde wijk. Zou het niet logisch zijn om te zeggen van: nou, we trekken ook dat 
kosteloze voor een aantal jaren door voor dat deel van de wijk waar we het nu over 
hebben, dus voor heel Sterrenburg-Noord. 

De heer Van der Kruijff: Voorzitter, dat vindt het CDA niet logisch. Want dan zou je dat 
ook in de Vogelbuurt moeten gaan doen of in de Indische buurt moeten gaan doen of op 
het Leerpark moeten gaan doen. Andere fracties hebben die voorbeelden ook genoemd 
en dan is het hek van de dam. Eigenlijk de afgelopen jaren was bedoeld als 
overgangsregeling in afwachting van wat er allemaal ging gebeuren met de midden-
zone. Nou, dat heeft veel te lang geduurd, daar zijn we het allemaal over eens. Daarom 
moet het nu ook helder worden. Maar het is niet zo dat je dan kunt zeggen: dan moet 
het maar een tijdje gratis zijn. Het moet opgelost worden en dat is wat anders.  

De heer Van Leeuwen: Even een opmerking van, zeg maar iemand zei dat je het als 
geste kunt zien. Zo zien wij dat ook. Maar het is ook een kwestie van een stukje 
eerlijkheid dat dezelfde wijk op dezelfde manier wordt behandeld. En het feit dat het 
allemaal lang duurt, ja, daar kunnen de bewoners van Sterrenburg-Noord niets aan 
doen.  

De heer Van der Kruijff: Voorzitter, ja goed. Eerlijkheid zijn we het met zijn allen over 
eens. U legt hem aan de ene kant uit en het CDA zegt: als je overal bij 
parkeerregulering moet betalen, dan geldt het ook voor Sterrenburg-Noord. 

De voorzitter: Gaat u verder. 

De heer Van der Kruijff: Voorzitter … 

Mevrouw Stolk: Voorzitter. 
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De voorzitter: Mevrouw Stolk. 

Mevrouw Stolk: Ja, ik ga toch even mee met mijnheer Van Leeuwen. Want het is 
natuurlijk heel apart dat het CDA wel een geste doet, in plaats van 60 euro naar 30 euro 
dat blijft toch een geste? Of zie ik dat nou verkeerd? Want u maakt nu ook onderscheid. 

De heer Van der Kruijff: Voorzitter, u ziet dat inderdaad verkeerd. Wat het CDA samen 
met de andere partijen voorstelt is eigenlijk om een nieuwe categorie in te voeren. Tot 
op heden kenden we er twee. In de binnenstad, in de 19e-eeuwse schil kost de 
vergunning 120 euro per jaar. Daarbuiten kost die 60 euro per jaar. Dat zijn allemaal 
vergunningen van ’s ochtends vroeg tot 10 uur ’s avonds. In dit geval, en dat blijkt de 
vraag van de bewoners te zijn, als je zegt: we willen dat maar voor de helft van de tijd. 
Dan zeggen wij: dan hoef je ook maar de helft van dat tarief. Nou, dan krijg je dat 
verhaal van een heel brood en een half brood en die tarieven volgens mijnheer Struijk 
die daarbij gelden. Maar wij zeggen maar heel even eenvoudig: als het dan de helft van 
de tijd is, dan hoef je ook maar de helft te betalen. En dat geldt niet alleen voor 
Sterrenburg-Noord. Maar stel dat je te zijner tijd op het Leerpark ook maar 
vergunningen krijgt voor de helft van de tijd, dan hoef je daar ook maar de helft te 
betalen. Dus het is generiek beleid wat je overal in de stad zou kunnen toepassen als de 
bewoners dat willen. 

Mevrouw Stolk: Voorzitter. U gaat er dus vanuit dat de bewoners kiezen voor de helft 
van de tijd?  

De heer Van der Kruijff: Dat hebben wij, voorzitter, dat hebben wij begrepen dat dat 
hun voorkeur is. Laat ik ook helder zijn, mocht dat anders zijn en de bewoners zeggen 
allemaal: wij willen van 9 uur ’s ochtends tot 10 uur ’s avonds. Dan vindt het CDA in 
ieder geval, ik heb dat niet met de mede-indieners afgestemd, dat je dan ook gewoon 
60 euro per jaar zou moeten hanteren. Want ook dan blijft het uitlegbaar naar de rest 
van de stad.  

De voorzitter: Gaat u verder. 

De heer Van der Kruijff: Voorzitter, ik heb nog even een vraag. Want u zei net bij uw 
interruptie zeg ik maar even van: ja, u moet wel een amendement indienen als u het wil 
veranderen. En dit is een motie waarmee je het besluit niet verandert. Ik begreep van 
mijnheer Kuhlmann waar ik mee heb afgestemd dat hij uit overleg had met de griffie en 
dat dit een prima methode was om dit over de bühne te krijgen. 

De voorzitter: Nou, de griffie heeft dit ook meermaals aangegeven heb ik begrepen. 

De heer Van der Kruijff: Ja, daar was ik niet bij, maar zo heb ik het begrepen. Maar in 
dat geval zeg ik maar vast zullen wij eventueel om een schorsing vragen om even af te 
stemmen of we deze motie wellicht in een amendement moeten veranderen. Dat zou 
mijn voorstel dan zijn als dat nodig is.  

De voorzitter: Dank. Mevrouw Koene. 
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Mevrouw Koene: Voorzitter, mag ik even een vraag aan u stellen als voorzitter? We 
hebben een besluit voorliggen, daar staan drie punten in. Kunnen we ons daartoe 
beperken? Want dan zijn we namelijk binnen een kwartier klaar. 

De voorzitter: Ja, dat snap ik dat u dat zegt. Maar dat kan dan weer niet, want er liggen 
twee moties voor. En daar heeft elk raadslid wel het recht over om ook over die moties 
te spreken. Maar ik ben het met u eens dat het besluit wat voorligt, dat is de basis waar 
we het over hebben. En die moties die geven daar kleuring aan. En een amendement 
zou het eventueel kunnen wijzigen. Ik ga naar de Partij van de Arbeid. Mijnheer Van der 
Spoel, gaat uw gang. 

De heer Van der Spoel: Dank u wel, voorzitter. De ruimte wordt schaars in onze stad en 
we willen meer woningen bouwen en dat moet allemaal binnen de stadsgrenzen. En we 
willen meer groen in de stad, het wordt dus dringen op ons eiland. En dat zagen we in 
het verleden in de binnenstad en daarna in de wijken van de 19e-eeuwse schil. En we 
gaan het in toenemende mate zien in andere wijken, als we het Leerpark verder 
bebouwen zal de parkeerdruk in omliggende wijken ontstaan, zoals het Land van Valk en 
Zuidhoven, als het Maasterras van de grond komt zal de parkeerdruk in het 
aangrenzende deel van Oud-Krispijn komen. Een betere treinverbinding met Rotterdam 
levert meer parkeerdruk op in Nieuw-Krispijn, je moet daar als gemeentebestuur ook 
gewoon eerlijk over zijn. Dat neemt niet weg dat we ons de toenemende ergernis van de 
bewoners van Sterrenburg-Noord goed kunnen voorstellen. 11 jaar strijd is niet niets. 
En ik denk dat we dan juist als raad daar onze lessen uit moeten trekken, gezien de 
toekomst met de krapte op ons eiland. Maar we vinden dit geen reden om wat kortingen 
op het tarief voor belanghebbenden parkeren uit te delen. Die korting komt gewoon ten 
laste van alle Dordtenaren, ook degenen die nu al de volle mep betalen voor het 
belanghebbenden parkeren. Het gaat hier om een onkostenvergoeding voor de 
uitvoering van de regeling. Sterker nog, de wethouder heeft in de commissie gezegd dat 
de kosten van de controle op belanghebbenden parkeren hoger zijn dan de opbrengst 
van de tarieven van nu zijnde 60 euro en 120 euro. En ik wil nogmaals benadrukken, die 
60 euro is dus al een deeltarief, dat is vijf euro per maand. Wij steunen de beide moties 
dus niet. Einde verhaal. 

De voorzitter: Hartelijk dank. Ik had het al een beetje aangevoeld, maar goed dat u het 
er nog even bij zegt. Dan ga ik door naar mijnheer Groenewege, Partij voor de Dieren. 
Gaat uw gang. 

De heer Groenewege: Dank u wel, dank u wel. Voorzitter, gratis bier voor iedereen. Als 
je daarvoor pleit dan kan je je als politieke partij prachtig profileren in de Dordtse raad 
of bijvoorbeeld in Sterrenburg-Noord. Een aantal partijen weet precies hoe dat moet. 
Want andere partijen delen kortingsbonnen uit. Maar voorzitter, bier is niet gratis. En 
weet u wat ook niet gratis is? Parkeerregulering. En vergeet niet dat de grond waar die 
auto’s op staan ook wat waard is. Een aantal partijen wil de prijzen lager maken. En wat 
is dan het gevolg? Dordtenaren, mijnheer Van der Spoel zei het eerder al, Dordtenaren 
zonder auto gaan de Dordtenaren met auto steeds meer subsidiëren. Want het geld 
moet ergens vandaan komen. Ik zeg: we moeten juist het omgekeerde doen. Door om 
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te schakelen van auto’s naar lopen, fietsen en het ov. Niet de blik vernauwen naar enkel 
de belangen van autobezitters, maar de belangen van de hele stad voor ogen houden.  

De heer Van der Kruijff: Voorzitter. 

De voorzitter: Bij interruptie, mijnheer Van der Kruijff. 

De heer Van der Kruijff: Ja, toch een opmerking aan het adres van mijnheer 
Groenewege. Hij zegt dat we het parkeren subsidiëren. Nou kennen we in Dordrecht al 
jarenlang een zogeheten gesloten parkeerexploitatie. Mijnheer Kuhlmann refereerde er 
al even aan, en daar komen we gewoon mee uit. Dus per saldo subsidiëren we parkeren 
niet.  

De heer Groenewege: Komt u er ook mee uit als u 50 procent korting geeft? 

De heer Van der Kruijff: Ik denk op deze paar honderd vergunningen dat gezien de 11 
miljoen die we afgelopen jaar in een keer hebben afgeroomd dat dat wel gaat lukken. 

De heer Groenewege: Ik denk dat de regulering in deze wijk, en u wil het over meerdere 
wijken uitrollen want het houdt niet op bij Sterrenburg-Noord, zoals u eerder in uw 
eigen bijdrage heeft gezegd, dat u niet uitkomt. En daar staan wij niet voor. Voorzitter, 
de Partij voor de Dieren gaat niet mee in de gratis bier-voorstellen die vandaag 
voorliggen. De openbare ruimte is van iedereen. Wij vinden het heel redelijk dat als je je 
auto in de openbare ruimte zet, dat je je stadsgenoten daarvoor gewoon betaalt. Want 
op die plek kan geen groen staan, geen speeltuintje of iets anders, wat we allemaal veel 
leuker vinden dan een geparkeerde auto. Dank u wel. 

De voorzitter: Bij interruptie, mijnheer Kuhlmann. 

De heer Kuhlmann: Ja, toch nog even over dat gratis bier. Ik ben het met u eens, als we 
gratis bier gaan uitdelen dat zou een beetje gek zijn. Maar het parkeren dat is iets heel 
anders.  

De voorzitter: Er komt wel gratis cola en jus d’orange aan.  

De heer Kuhlmann: Nou, kijk aan. Dat helpt inderdaad voor de vergadering. Maar goed, 
als je kijkt naar betaald parkeren, dat is niet iets wat bewoners zo graag willen. Dat is 
een laatste redmiddel als er geen andere middelen meer zijn om iets te doen aan 
parkeerdruk. En dat zou een service moeten zijn aan bewoners. Niet iets, naar ons idee, 
waar je dik aan moet verdienen. Maar ziet u dat anders? 

De heer Groenewege: Twee dingen. Ik denk in ieder geval dat het kostendekkend moet 
zijn voor de handhaving, dat de kosten van de vergunning kostendekkend moet zijn 
voor de handhaving. En ik betwijfel of dat het geval is, want 30 euro per jaar is echt 
heel weinig. Ik vind 60 euro per jaar al een heel redelijk tarief zeg maar. En ten tweede 
zie ik parkeerregulering niet alleen als zeg maar een dienst, maar ook als een middel om 
de mobiliteitstransitie te bespoedigen. Om ervoor te zorgen dat meer mensen, o gratis 
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bier, dank je wel. Om ervoor te zorgen dat meer mensen overstappen van een auto naar 
openbaar vervoer, fietsen en wandelen. 

De heer Kuhlmann: Dat is dan iets waar we, voorzitter, waar de VVD en de Partij voor 
de Dieren in verschillen. Wat ons betreft is het een service aan bewoners die last hebben 
van parkeerdruk. Dank. 

De heer Groenewege: Die parkeerdruk veroorzaken ze zelf, mijnheer Kuhlmann. Want 
ze willen er zelf met hun auto staan. Dus u kunt niet naar ‘…’ gaan en zeggen: god, wat 
zijn er toch veel toeristen hier.   

De voorzitter: Oké, oké, u hoeft niet op elkaar te blijven reageren. Op een gegeven 
moment is het mooi geweest. Graag via de voorzitter. Gaat uw gang, mijnheer 
Groenewege. 

De heer Groenewege: Ik heb niets toe te voegen aan wat ik net zei. Dank u wel.  

De voorzitter: Dank. Dan gaan we naar de partij DENK. Mijnheer Safranti, gaat uw gang. 

De heer Safranti: Dank u wel, voorzitter. Nou, ik heb de helft van mijn speech al weg 
moeten strepen, omdat heel die discussie natuurlijk al gevoerd is door andere partijen. 
Maar ook met name de vraag ook richting CDA en VVD, omdat wij natuurlijk mede 
hebben ingediend. Wat ik wel nog even wil aangeven is dat wij naar aanleiding van de 
commissievergadering van 14 juni zelf ook een wetenschappelijk instituut hebben 
ingeschakeld om een onderzoek te doen. En ja, wij gingen ervan uit dat dat dus na de 
vakantie plaats zou vinden, maar opeens zag ik dus dat dit al op de agenda stond. Dus 
vandaar hebben we onze vraag anders geformuleerd en ook een andere methode 
moeten inzetten. En het is dus een online versie geworden waar mensen online ook 
daarop hebben kunnen reageren. Waarin wij inmiddels binnen drie dragen ook het 
rapport binnen hebben. Daar hebben binnen drie dagen 600 mensen, 587 uit mijn 
hoofd, op gereageerd. Dat is heel wat, binnen drie dagen. Mochten mensen daar 
interesse voor hebben, hij staat online. En ik heb ook een geprinte versie, dus men kan 
daarnaar kijken. Ik wil hem ook graag straks overhandigen aan de wethouder. Misschien 
dat dat ook meegenomen kan worden voor het eind van het jaar. Het enige wat ik nog 
wel mee wil geven, voorzitter, is richting de wethouder: ga alsjeblieft in gesprek met de 
grootste werkgever van onze stad om naar andere mogelijkheden te kijken. Ik heb 
goede dingen gehoord, ook van andere partijen, waar ik dus eigenlijk mezelf daar ook in 
kan vinden. Maar het moet toch wel onderzocht worden. En daar wil ik het eigenlijk bij 
laten in de eerste periode. 

De voorzitter: Dank. Het is maar goed dat u de helft heeft geschrapt, want u bent door 
uw spreektijd heen. Mijnheer Groenewege, gaat uw gang. 

De heer Groenewege: Ja, mijn vraag is of dit onderzoek nu op de agenda staat. Want ik 
heb er kennis van genomen, doordat mijnheer Safranti het op zijn eigen Instagram heeft 
gepost. Maar ik weet niet of we er nu over in debat moeten, want ik heb wel wat 
vraagjes.  
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De voorzitter: Daar gaan we niet over in debat. Want het ligt niet voor, het maakt ook 
geen onderdeel uit van de beraadslaging. U kunt er kennis van nemen en daar het uwe 
mee doen, zal ik maar zeggen. Maar het is niet onderdeel van deze beraadslaging. 
Mevrouw Stolk. 

Mevrouw Stolk: Ja, voorzitter. Even een vraag aan mijnheer Safranti. U zegt van: ja, we 
hebben ook wel goede dingen gehoord van andere partijen. Hoe kijkt u aan tegen onze 
motie die wij met de overige partijen ingediend hebben?  

De heer Safranti: Ik vind hem sympathiek, laat ik het daarbij houden.  

De voorzitter: Dat klinkt als een ervaren politicus. Het is een sympathieke motie. Even 
kijken, nog andere interrupties? Dat is niet het geval. Dan gaan we naar Gewoon Dordt, 
mevrouw Koene. Gaat uw gang. 

Mevrouw Koene: Zo, dan ben je ineens aan de beurt. Dank, voorzitter. Nou ja, ik wou 
het dus vrij kort houden. En het besluit wat voorligt, punt 1, dat is prima. Punt 2, ik heb 
begrepen dat er eerst een onderzoek wordt gedaan dat is toegezegd. En punt 3, dat 
hangt er dan ook weer van af wat er uit het onderzoek komt, of we daar dan wel of niet 
op terug gaan komen. De bewoners die hebben aangegeven dat ze graag dat onderzoek 
willen hebben in hun initiatief. Dus op deze manier lijkt het passend te zijn. De motie 
van de VVD, CDA en DENK is te voorbarig. Laten we nou eens eerst kijken of er 
überhaupt betaald parkeren ingevoerd wordt. En de motie BVD en VSP, PVV, OOE, 
zullen wij ook niet steunen. Want het ziekenhuis dat is voor ons een hele andere 
discussie wat betreft verantwoordelijkheden voor wie er moet betalen. Dank. 

De voorzitter: Dank. Mijnheer Kuhlmann. 

De heer Kuhlmann: Ja, voorzitter, een korte vraag. U steunt het idee om een enquête, 
een onderzoek, te houden onder bewoners. Zou het niet handig zijn als bewoners dan 
ook weten welke tarieven we voor ze willen rekenen? 

Mevrouw Koene: Nou, volgens mij, voorzitter, is dat bij geen enkele situatie zo. Want 
dat was ook niet bekend toen we bijvoorbeeld bij de Reeweg of daar in de buurt iets 
gingen doen. Nou ja, dan wel. Maar ik vind het raar dat je dus eerst een tarief gaat 
vaststellen, tenminste dat je eerst daarmee aan de slag wil en dat je dan vervolgens 
misschien helemaal geen betaald parkeren in gaat voeren. Dus laten we dat eerst even 
afwachten. 

De voorzitter: Goed, dank. Dan ga ik naar Op Ons Eiland. Mijnheer Gündogdu. 

De heer Gündogdu: Voorzitter, dank u wel. Ik zal het ook kort houden, voorzitter. 
Voorzitter, u weet dat ik niet uit een traditioneel Nederlands nest kom. En jaren geleden 
was er een tv-programma en dat heette ‘de heilige koe’. En ik heb nooit geweten, pas 
op een later moment, waarom nou de auto de heilige koe werd genoemd. En toen ik op 
het voortgezet onderwijs zat hoorde ik de melkkoe en toen realiseerde ik mij wat de 
melkkoe nou inhoudt. Nou, volgens mij dekt de discussie die we met elkaar voeren ook 
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de lading. De heilige koe en de melkkoe. Voorzitter, ik heb zojuist ook in mijn vraag 
richting mijnheer Kuhlmann gesteld: wat lossen we nou op? Welk probleem lossen we 
nou concreet op? De bewoners die al jaren zeuren bij het college van: ga nou eens hier 
kijken of er een oplossing mogelijk is. En die oplossing was voor handen en is in mijn 
optiek nog steeds, voorzitter. Ik ga hier ook, en dat heb ik ook tijdens de commissie 
gedaan, publiekelijk mijn excuses aanbieden voor de grootste fout die ik heb begaan in 
mijn politicuscarrière. En dat is het instemmen met de verkoop van de parkeergarage op 
het Gezondheidspark. Dat had ik nooit moeten mee instemmen. En ik zeg waarom. 
Voorzitter, het probleem is te herleiden namelijk naar de werkgevers in dat gebied, naar 
de bezoekers van dat gebied en ook de gebruikers van dat gebied. Als wij er nou in 
waren geslaagd om tot een consensus te komen, helaas is dat niet gelukt ondanks 
diverse pogingen vanuit het college, dat weet ik dan ook wel, dan hadden wij dit 
probleem denk ik niet gehad. Dan hadden we vandaag een ander onderwerp. Mijn 
oproep hierbij is ook, we hebben de komende jaren een enorme uitdaging om te starten 
als het gaat om de bouwambitie. Zorg er nou voor dat die heilige koe, hoe je het wendt 
of keert mijnheer Groenewege, het blijft een dingetje die mensen voor hun deur willen 
hebben. En zorg ervoor dat er genoeg faciliteiten zijn voor de auto. Dat wil niet zeggen 
dat ik absoluut tegen groen ben, dat ben ik ook niet. Maar de realiteit is wel dat er 
ruimte nodig is in deze stad. Vandaar die discussie. En die handschoen pak ik graag op 
met mijn collega’s van GroenLinks om eens integraal te kijken naar de 
parkeerproblematiek, althans de oplossingen daarvan. Voorzitter … 

De voorzitter: Uw tijd zit erop.  

De heer Gündogdu: Nog een. 

De voorzitter: We gingen het kort houden, zei u. 

De heer Gündogdu: Ja, dit is kort. Voorzitter, op de vraag, en dat is meerdere keren 
gesteld, waarom hier wel de gemeente aan de lat? Voorzitter, de gemeente heeft hier in 
dit gebied een enorm grote rol. Dit gebied is niet te vergelijken met de Indische buurt of 
met de binnenstad. Dus vandaar dat de gemeente hier echt aan de lat moet gaan staan, 
de regie in handen moet nemen en kijken hoe we straks met de ontwikkelaar van dit 
gebied tot passende regulering kunnen komen ten behoeve van al die gebruikers. Dat 
was mijn inbreng, dank u. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan ga ik naar de SP-fractie, mijnheer Portier. Gaat uw gang. 

De heer Portier: Voorzitter, voor veel bezoekers van het ziekenhuis of van de 
sportboulevard zijn de tarieven die nu gehanteerd worden eigenlijk al te hoog. Vandaar 
dat zij uitwijken naar de wijken eromheen. Straks is er een particuliere parkeergarage 
die dan een volledige monopolie heeft en mensen geen uitwijkmogelijkheden meer 
hebben, de prijzen nog meer exorbitant kan laten stijgen. Om die reden zouden wij het 
jammer vinden dat er betaald parkeren ingevoerd zou worden in de wijken hieromheen. 
Zeker geen reden om de bewoners hier een korting te geven ten opzichte van de rest 
van de stad. Er wordt gezegd van: ja, iedereen moet hetzelfde betalen. Maar de mensen 
hier, die gaan straks misschien maar voor de helft van de tijd parkeerregulering krijgen. 
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Maar dat is dan precies de tijden dat er überhaupt al geen probleem is. Dus dat gaat 
geen oplossing zijn. Het wordt alleen maar lastig, ingewikkeld en moeilijk om uit te 
voeren als we in diverse delen van de stad diverse regelingen gaan hanteren. Overigens 
wat eerlijkheid betreft, het zou logisch zijn als we ook de bewoners van de binnenstad 
en de schil hetzelfde gingen betalen als in de rest van de stad, namelijk gewoon die 60 
euro per jaar. Oftewel twee liter benzine per maand met de huidige prijzen. Dus er is 
gewoon een regeling, bewoners kunnen zal ik maar zeggen een enquête laten houden, 
laten aanvragen. Die is er. Maar dan tegen een normale voorwaarde zoals die ook in de 
rest van de stad gelden. Het zou beter zijn als inderdaad problemen bij de bron 
aangepakt worden, als meer mensen met het openbaar vervoer naar het ziekenhuis 
gaan. Niet altijd mogelijk voor de werknemers vanwege wisseldiensten. Ik vind wat dat 
betreft de motie die door een aantal partijen is ingediend om de problemen bij de bron 
aan te pakken sympathiek. Helaas hebben ze daar niet de punten uit de weg kunnen 
halen over goedkoper parkeren voor Sterrenburg-Noord. Dus om die reden kan ik me 
helaas ook niet in die motie vinden. En daar wou ik het voor nu even bij laten. Dank u 
wel. 

De voorzitter: Hartelijk dank. Dan ga ik naar mijnheer Van Leeuwen, PVV. 

De heer Van Leeuwen: Ja, dank u wel, voorzitter. Bewoners van Sterrenburg klagen al 
12 jaar dat er geen parkeerplek vrij is om de auto in de buurt te parkeren, omdat 
personeel en bezoekers van het Gezondheidspark in die wijk parkeren waar het gratis is. 
Dit probleem is door de bewoners regelmatig neergelegd bij de colleges van de 
afgelopen 11 of 12 jaar. Er is helaas feitelijk vrijwel niets voor deze bewoners gedaan. 
Dit vinden wij onaanvaardbaar. Het bestuur van de stad heeft die mensen al die jaren 
maar laten zitten. Dit past niet bij een betrouwbare overheid. Ik zeg tegen de 
wethouder: fouten maken is menselijk, maar je fouten toegeven is ook menselijk. En bij 
deze roep ik op, ik roep de wethouder op om transparant te zijn over hoe hij denkt dat 
hij het al die jaren gedaan heeft op dit punt. Ook het invoeren enkele jaren geleden van 
de procedure regelgeving om in een wijk betaald parkeren in te voeren is geen sluitende 
oplossing stadsbreed. Als er over de hele stad genomen te weinig parkeerplekken zijn, 
dan blijven er knelpunten. Tot op de dag van vandaag is het college onduidelijk over hoe 
groot nu precies de knelpunten zijn stadsbreed. Nu, maar ook in de toekomst. 
Bijvoorbeeld tot 2030. De indruk van de PVV is dat er kunstmatige krapte wordt 
gecreëerd of in stand gehouden, zodat er parkeerproblemen en dus ook hogere tarieven 
ontstaan. Wij willen een leefbare stad die groen is met een goed ov, maar waar ook de 
auto welkom is. De bewoners van Sterrenburg zouden een blauwe zone willen. Dat kan 
volgens het college niet, daarom blijft voor die wijk Sterrenburg-Noord een andere optie 
over. De PVV wil voor die bewoners van Sterrenburg-Noord bewonersvergunningen, 
parkeerontheffingen en met voor de eerste vijf jaar een tarief van nul euro. Met als 
argument dat het op dit moment in een ander gedeelte van de wijk ook aan de hand is. 
Een deel van Sterrenburg-Noord profiteert dus al jaren van nultarieven. Even kijken 
hoor. Daarnaast zou er voor Sterrenburg-Noord een tarief kunnen gelden van 50 procent 
van de standaardtarieven, omdat de bewoners van Sterrenburg eigenlijk opteren voor 
een blauwe zone gebied met een beperktere vrijstelling in tijd. Het is redelijk de tarieven 
hierop aan te passen. Kortom, een belangrijk verschil met de CDA, VVD, DENK motie en 
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de motie waar de andere partijen voor gaan is dat we de bewoners vijf jaar een gratis 
vergunning willen geven voordat het 50 procent tarief ingaat. De PVV vindt afrondend 
dat de parkeerproblematiek stadsbreed moet worden opgelost. In ieder geval moet 
duidelijk worden hoe het met het aantal parkeerplekken en het tarief is gesteld in het 
gebied van de sportboulevard en het Gezondheidspark. Want daar zit nu even de angel 
de komende jaren, zoals beschreven in de motie. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank. Dan tot slot Forum voor Democratie. Mevrouw Pichel. 

Mevrouw Pichel: Dank u wel, voorzitter. Ten aanzien van het burgerinitiatief van het 
parkeerprobleem in Sterrenburg-Noord heeft Forum voor Democratie geen eigen motie 
of een motie mede ingediend. De reden daarvoor is dat het niet de kern van het 
probleem oplost en wij geen voorstander zijn van het plakken van pleisters. Ook al zijn 
het de bewoners zelf die de pleister willen plakken. Het probleem wat men aan wil 
pakken vindt zijn oorsprong bij de keuzes die gemaakt zijn bij de verbouwing van het 
Gezondheidspark. Een belangrijke overweging die we graag willen meegeven is om 
overleggen te hebben, c.q. te houden, met onder andere het ziekenhuis bij de uitvoering 
van dit plan. Om daar waar de kern van het probleem ligt eventuele terugslag te 
voorkomen. Er is namelijk een grote kans dat hier weer een ander probleem ontstaat. 
Wij zijn ons ervan bewust dat er een burgerinitiatief ligt. En als er een besluit wordt 
genomen om betaald parkeren in te voeren, dan steunen wij de motie in de 
gedachtegang van de VVD, CDA en DENK. Dank u wel, voorzitter.  

De voorzitter: Hartelijk dank. Dan hebben we daarmee de eerste termijn van de raad 
gehad. Dan ga ik snel over naar de wethouder. Wethouder Van der Linden. En die kan 
wellicht diverse verschillen die ook in het debat naar voren zijn gekomen een beetje 
overbruggen. Dat kan jij goed, hè. 

De heer Van der Linden: Zeker. Dank u, voorzitter.  

De voorzitter: Gaat uw gang. 

De heer Van der Linden: Dank u wel, voorzitter. We hebben nu vrij uitgebreid 
stilgestaan bij twee moties, bij het voorstel wat er ligt. Als gevolg op het 
bewonersinitiatief. En ook bij een aantal bredere vraagstukken. En die vele zorgstukken 
wil ik niet al te uitgebreid op ingaan, want dat vergt natuurlijk allerlei andere debatten. 
Misschien twee aandachtspunten. Het eerste, u heeft een aantal malen opmerkingen 
gemaakt over parkeren in het algemeen. Hoe moeten we daar nou mee omgaan? Het 
antwoord op die vraag is natuurlijk door de decennia heen steeds veranderd in de 
afgelopen jaren. We hebben ook in de commissie al even stilgestaan bij het gegeven dat 
we het in de jaren ’70 logisch vonden, eigenlijk super wenselijk, dat we allemaal voor de 
deur konden staan. Ook als je in de binnenstad woonde. Stadhuisplein stond vol, straten 
waar we het nu fijn vinden om te kunnen lopen stonden aan twee rijen vol. Iedereen 
vond dat toen normaal, zo ga je met een stad om. Inmiddels denken we daar in grote 
meerderheid heel anders over. Een stad moet je kunnen beleven, moet je ook kunnen 
gebruiken voor verschillende functies. Toeristen moeten het er fijn vinden, winkels 
moeten open kunnen en veel klandizie kunnen trekken. Je wil er ook gewoon op een 
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rustige manier met je kind kunnen lopen, groen in de stad, speelplekken enzovoorts. 
Het allemaal binnen dezelfde stad waarvan we het 50 jaar terug logisch vonden dat je 
daar moest kunnen parkeren voor de deur. Gedachtes over parkeren, over 
ruimtegebruik, kunnen dus veranderen. En een van de mechanismes daarin, er zijn er 
nog veel meer natuurlijk, is natuurlijk het prijsmechanisme. En daarom is het ook 
helemaal niet gek dat je in een binnenstad meer voor een parkeervergunning betaalt 
dan in een buitenwijk. Omdat je ook een aantal alternatieven hebt. Je hebt vaak het ov 
dichterbij, je hebt een aantal functies in de stad dichterbij. Je kunt er ook bewuster voor 
kiezen om te zeggen: nee, ik ga in de binnenstad wonen. En ik weet dat ik dan meer 
moet betalen voor parkeren, of ik moet het iets meer aan de rand gaan doen. Dat is nou 
eenmaal anders in een buitenwijk. Natuurlijk zien wij ook een waterbed en dat hebben 
we ook in de afgelopen jaren al vaak besproken. Soms zie je de grens waar, of soms 
beslissen we om een aantal wijken betaald parkeren in te voeren dat daarna de 
parkeerdruk in een omliggende wijk toeneemt. En daarom heeft de vorige raad ook vrij 
stelselmatig nagedacht over: hoe moet je dan omgaan met die parkeervraag? En is die 
procedure vastgesteld op basis waarvan we komen tot een zo snel mogelijke beoordeling 
van de vraag: gaan we hier betaald parkeren invoeren of niet? En steeds is dan helder, 
het college heeft daar op voorhand geen opvatting over. Het is de wijk die het aangeeft. 
En dat geeft eigenlijk ook heel veel rust in die vraagstelling. Ik herinner me van een jaar 
of acht geleden, toen hebben we ooit een keer de vraag gesteld in een van de andere 
wijken over de parkeerdruk. En toen kreeg ik mailtjes terug van: wij zijn tegen dit 
voorstel. Ja, lag er maar geen voorstel. Er was een vraag: hoe gaat u om met de 
parkeerdruk? Nou, en deze procedure helpt om die vraag op een rustige manier te 
kunnen beantwoorden. Als het gaat om Sterrenburg-Noord zijn we eigenlijk al bij fase 
vijf van de zeven van die vraagstelling. Dus na het reces wat mij betreft gaan we 
enquête bijeenkomst en dan heb je snel duidelijkheid, zodat we het ook bij de 
begrotingsbehandeling, afhankelijk van de vraag natuurlijk hoe die beantwoord wordt, 
kunnen meenemen. Dat even over parkeren. Een tweede punt gaat eigenlijk over hoe je 
met mobiliteit om wil gaan. Ook daar is natuurlijk in de afgelopen jaren veel over 
nagedacht. En we hebben eigenlijk wel gezien dat … 

De heer Van der Kruijff: Voorzitter. 

De voorzitter: Mijnheer Van der Kruijff bij interruptie. 

De heer Van der Kruijff: Ja, ik heb toch even nog een vraag naar het eerste gedeelte 
van uw betoog. U gaat die enquête opstarten en we hebben het natuurlijk nu vanmiddag 
ook al wat over gehad over de tijdsduur waarvoor dan betaald parkeren gaat. Hoe gaat 
u nou enquêteren? Gaat u zeggen van negen tot vier of gaat u zeggen van negen tot 
tien uur ’s avonds? Of laat u de mensen de keuze?  

De heer Van der Linden: We hebben altijd twee dingen, hè. We hebben een enquête en 
we hebben een bijeenkomst. En daar komt altijd heel goed uit waar echt de problemen 
in zitten, hoe het gaat met bepaalde voorzieningen waar je dan wel of geen parkeerdruk 
hebt, hoe dat door de dag heen gaat. En ook inderdaad over de vraag: hoe lang moet 
zo’n parkeerdag dan duren? En er zijn een aantal dingen al gewisseld natuurlijk. En je 
ziet in dit stukje van de wijk natuurlijk wel verschillende bewegingen. Er zijn straten 
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waar het inderdaad duidelijk is, de parkeerdruk hier komt niet van buiten en er zijn 
plekken waar het wel zo is. Dat is helder. Nou, dat gaat in die vervolgstappen helder 
worden hoe we daarmee om moeten gaan. Nog heel kort over het andere punt, hoe 
moet je nou omgaan met mobiliteit. Dat hangt heel erg strikt samen met hoe we om 
willen gaan met onze stad. En daar hebben we natuurlijk herhaaldelijk de afgelopen 
jaren van gezegd: wij gaan bouwen binnen de contour van de stad. Daar hoort ook 
anders kijken naar mobiliteit bij. Want je kan niet alles wat je in een stad wil doen dan 
oplossen met het autoverkeer dat je 20 of 30 jaar geleden allemaal normaal vond. Dat 
houdt in dat je veel meer aan ov gaat doen, de stad beloopbaar houdt, investeert in de 
fiets enzovoorts, parkeren ook anders organiseert. Als het gaat om de binnenstad meer 
naar de rand. De keerzijde daarvan is ook dat die automobilist die per sé met de auto 
naar de stad wil of moet, omdat die heel veel boodschappen gaat halen of omdat die een 
groot gezin heeft wat die mee wil nemen of noem maar op, die moet ook zich welkom 
voelen in de stad. Het is niet zo dat je alleen maar probeert die auto weg te duwen 
zodat die er nooit meer komt. Je wil dat autoverkeer makkelijk een andere keuze kan 
organiseren voor zichzelf met een bus, een fiets en noem maar op. Dat wil je proberen 
te voorkomen, zodat de auto die er moet zijn dat die zich welkom kan voelen en ook kan 
doorrijden. Dat even in de samenhang. Dan ga ik nu naar de moties. Even kijken, ja, 
twee moties. En er is al iets gezegd over: moeten dit nou moties zijn of is het eigenlijk 
iets anders? In beide gevallen wordt gevraagd om een aantal uitwerkingen die meteen 
ook een financieel effect hebben. En dan zou ik zeggen: dan zijn het eigenlijk meer 
amendementen. Dus wat mij betreft doen we het zo dat we die enquête en die 
bijeenkomst gaan hebben. En daar gaat uit blijken of de bewoners in de wijk zeggen: ja 
hoor, we willen graag parkeerregulering. Of: dat is helemaal niet nodig. Mocht het nodig 
zijn, dan ziet u een tarief in het tarievenvoorstel wat we bij de begroting meestal 
behandelen. Waar allemaal tarieven voor kort en lang parkeren, garage enzovoorts in 
staan. En het is ook wel redelijk voorspelbaar dat daar amendementsvoorstellen op 
komen en die amendementen daar kunt u dan hetzelfde amendement eigenlijk weer 
voor gebruiken. En nu zie ik mijnheer Kuhlmann nadenken: ja, maar ik wil eigenlijk 
graag weten vooraf wat het tarief gaat worden, omdat dat wie weet bepalend kan zijn 
voor de vraag van een bewoner wil ik wel of geen betaald parkeren. Onze indruk is dat 
60 euro een tarief is wat heel veel mensen een prima bedrag vinden om mee te nemen 
bij het beantwoorden van die vraag. Uiteindelijk is die beantwoording natuurlijk aan u, 
vinden we 30 of 60 euro wenselijk. Maar zoals die nu ligt zijn het meer amendementen 
op niet bestaande voorstellen dan moties. En ja, we zitten hier nu met een voorstel wat 
van bewoners komt. Als u een motie wil indienen zou die net iets anders moeten worden 
geformuleerd. 2, wat voor bedrag vind ik dan reëel? Wat voor bedrag vindt het college 
reëel? Ja, eigenlijk in het centrumgebied hebben we een parkeervergunningtarief voor 
de eerste vergunning van 120 euro. De 60 euro die we in het deel van de stad hebben 
vastgesteld waar die procedure voor geldt is eigenlijk al een kortingstarief. En in feite zei 
Wim van der Kruijff, mijnheer Van der Kruijff, het heel netjes. Hij zei: eigenlijk 
introduceren we nu een andere categorie, namelijk 30 euro voor een kortere 
parkeerdag. Uiteindelijk is het uw overweging als raad, maar ik zou daarvan zeggen: 60 
euro is keurig. Het college is van mening dat 60 euro voor een jaar parkeren in een van 
de buitenwijken waar je zo’n regeling hebt een heel fijn tarief is. Dus die zou ik willen 
ontraden, die motie. Dan de andere motie. Die roept eigenlijk twee dingen tegelijk. In 
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de eerste vier punten gaat het over het ziekenhuis en het zorgpersoneel enzovoorts, en 
wat je daarmee wel of niet zou moeten als het gaat om de parkeertarieven voor … 

De heer Van der Spoel: Voorzitter. 

De voorzitter: Ja, mijnheer Van der Spoel. 

De heer Van der Spoel: Dank u wel. Ik zit er nog wel even over na te denken. U gebruikt 
de woorden: dat is echt een fijn tarief. Wat bedoelt u met een fijn tarief? Wat maakt het 
fijn? 

De voorzitter: Dat is de stijl van de wethouder. Die bedoeld daarmee passend. Hij 
bedoelt daarmee dat het een passend tarief is.  

De heer Van der Spoel: Wat maakt het passend? 

De heer Van der Linden: Nou ja, uiteindelijk, je wil met parkeertarieven twee dingen 
doen. Enerzijds wil je een aantal kosten kunnen dekken. En je kan ervoor kiezen om dat 
niet te doen, dan gaat het in de grote begroting. Wij hebben er al heel lang geleden voor 
gekozen om het wel te doen, parkeergarages betaald parkeren, vergunningen, de hele 
organisatie eromheen in een EPV. En die EPV, mijnheer Kuhlmann zei dat al, die heeft 
langere jaren heel goed gefunctioneerd. Daar houden we ook door de jaren heen steeds 
wat op over. Dat wordt ook door uw raad elk jaar weer besluitvorming over gepleegd 
van: houden we het zo of besteden we een deel van het geld aan een parkeergarage? 
Dat is wel eens gebeurd. Of aan investeringen in techniek. Of misschien soms zelfs ook 
aan het ondersteunen van de begroting, dat is ook gebeurd. Dat komt steeds langs. Als 
je dan kijkt naar de andere vraag: wat kun je met tarieven doen? Daar kun je mee 
sturen. Daarom vinden we het logisch dat in een centrum tarieven veel hoger zijn, 
beduidend hoger zijn, dan in een buitenwijk. Nou, als ik het relateer aan het 
centrumtarief van 120 euro voor een eerste vergunning en dan zeg: dan is in een 
buitenwijk, in een ander soort omgeving, dan doe je de helft van dat bedrag, namelijk 
60 euro. Dan zal u dat passend vinden, maar beslist niet fijn, maar wel passend. Prima. 

Mevrouw Stolk: Voorzitter. 

De voorzitter: Mevrouw Stolk. 

Mevrouw Stolk: Ja, mag ik even een opmerking maken? Mag dat ook? De wethouder 
geeft het ook wel netjes aan, maar volgens mij hebben wij een gesloten 
parkeerregulering en hebben wij die gesloten parkeerregulering regelmatig gebruikt om 
geld af te romen. En daar is inderdaad de begroting mee opgekrikt, zal ik maar zeggen. 
Maar als je nu kijkt naar dat stukje van Sterrenburg-Noord, daar valt dat volgens mij 
best wel mee met kostendekkend hoor. Want ik weet niet wie dat aangaf net, maar 
volgens mij hebben we iets van 11 miljoen geloof ik nog in de parkeerregulering zitten. 
Dus ach.  
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De heer Van der Linden: Het is minder, maar er zit inderdaad nog steeds veel geld in. 
Maar daar gaan we ook veel van doen natuurlijk, want we hebben daar een hele 
organisatie omheen zitten. En de komende jaren gaan we een heleboel investeringen 
doen rond parkeren, als het gaat om Weeskinderendijk, als het gaat om PNR-functies, 
ook aan de oostkant van de stad. Omdat daar ook in de raad regelmatig over gesproken 
is. Er komen nog een aantal plekken waarvan we denken: daar gaan we afwegen of we 
daar parkeervoorzieningen gaan bouwen. En die kun je ook dekken op andere manieren, 
hè. Ze zitten vaak ook in projecten, ze zitten soms komen ze uit de begroting zelf. Maar 
wij zijn wel gewend om dan ook te kijken naar de EPV. Nou ja, in die afweging horen 
ook deze kosten thuis. De blauwe zone die we de afgelopen 10-11 jaar hebben 
gehanteerd in de wijk die heeft natuurlijk ook elk jaar wel geld gekost. Dat doen we 
overigens graag, hè. We zijn in 2012 zijn we ermee gestart met de belofte: zolang als 
de discussies met het ziekenhuis duren blijven we dat doen. Dat is een mooie geste 
denk ik geweest van de kant van de gemeente die we ook consistent hebben 
volgehouden door verschillende collegeperiodes heen. Daarbij is ook gezegd, ik maak 
even mijn zin af. Daarbij is ook gezegd: als die discussies met het ziekenhuis afgelopen 
zijn, dan is dat reden voor andere besluitvorming. En daar zitten we nu. 

De voorzitter: Mevrouw Stolk. 

Mevrouw Stolk: Ja, voorzitter. Het blijft voor mij echt nog moeilijk dat je toch met twee 
maten meet. Aan de ene kant zeg je: de blauwe zone, Kapteinweg, Sittenstraat, die 
mensen die hebben nu gewoon een gratis vergunning. En voor de Voorstraat-Noord zijn 
we dat niet van plan. En daarvoor die geste voor een aantal jaren richting de bewoners 
Voorstraat-Noord. Maar het blijft meten met twee maten naar mijn gevoel. 

De heer Van der Linden: Nou, voor de duidelijkheid. Op het moment dat we klaar zijn 
met die discussie met het ziekenhuis stopt ook die blauwe zone. Die is nu weer 
verleend, dat hebben we elk jaar gedaan tot mei volgend jaar. In de verwachting dat 
dan de discussies met het ziekenhuis zijn afgerond over het hele gebied. En ook dat er 
dan besluitvorming heeft kunnen plaatsvinden op basis van de uitslag van de enquête 
enzovoorts over wel of geen parkeerregulering in de wijk. Dus dat hoort erbij.  

De heer Portier: Voorzitter. 

De voorzitter: Gaat uw gang, mijnheer Portier. 

De heer Portier: Even een vraagje over die blauwe zone. Je ziet dat de parkeerdruk in 
die blauwe zone veel lager is als in de rest van de buurt. Denkt u ook niet dat als die 
blauwe zone afgeschaft wordt, dat sowieso de auto’s meer over de wijk verspreid 
worden en de parkeerdruk dan toch al afneemt? 

De heer Van der Linden: Door de jaren stelt u mij heel veel als-vragen. En u weet wat ik 
dan ga zeggen. Mijn moeder zei altijd: als-vragen hoef je niet te beantwoorden. Maar ik 
vind het wel een mooie vraag. 

De heer Portier: In dit geval wel. 
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De heer Van der Linden: Ja, in dit geval wel. Ja, zeker. Ik zal mijn moeder vanavond 
bellen en zeggen: ik heb het toch gedaan. 

De voorzitter: Wat is het antwoord, wethouder? 

De heer Van der Linden: Het antwoord is dat we het niet zeker weten. Maar je kan 
natuurlijk wel veronderstellen dat een deel van de mensen die nu eigenlijk in de 
Sittenstraat willen parkeren doorgereden is naar een ander stukje van de wijk, een deel. 
We weten ook wel uit andere stukje van de stad dat daar soms mensen staan. Ik denk 
dat het goed is om in de discussie die nu gevoerd gaat worden met de wijk, de enquête-
bijeenkomst, dat dat wordt meegenomen. Zo van: jongens, realiseer je wel, er is zo 
meteen weer een clean sheet. Of er komt een parkeerregulering voor een 
aaneengesloten gebied, want dat is een voorwaarde, die heeft u zelf ook vastgesteld bij 
het vaststellen van de procedure. Er moet een aaneengesloten parkeergebied zijn. En 
daarin doen we of wel parkeerregulering of niet. En natuurlijk zie je dan ook, dat hebben 
we ook wel eens in een eerdere wijk gezien, dat in een wijkje wat een keurig 
aaneengesloten gebied was een deel van de wijk fel voor parkeerregulering was en een 
ander deel van de wijk veel minder fel voor of tegen parkeerregulering was. Daar 
moeten we met al die zaken mee omgaan. Maar ik ga er wel vanuit, de basis voor 
parkeerregulering is wel per wijk. O ja, ik was nog niet helemaal klaar. De andere motie 
gaat heel erg over inderdaad de discussies met het ziekenhuis en hoe je om wil gaan 
met gebruikers van het Gezondheidspark enzovoorts. Die discussies hebben we 
natuurlijk in een ander verband, in een andere commissie, gevoerd. Daarmee is ook 
herhaaldelijk aangegeven dat we niet gaan bijvoorbeeld voor nultarieven enzovoorts. Ja, 
het lijkt me niet helemaal passend om dat gesprek, wat een aantal malen in de raad en 
in de commissies gevoerd is, nu weer te voeren. Kortom, ook deze motie zou het college 
willen ontraden. Tot zover, voorzitter. 

De heer Van Leeuwen: Voorzitter. 

De voorzitter: Mijnheer Van Leeuwen. 

De heer Van Leeuwen: Nog een vraag aan de wethouder. Ja, ik zit een beetje met het 
punt, er is een bepaald beleid gevoerd, laat ik het zo even stellen, de afgelopen 10-12 
jaar. En de mensen van Sterrenburg-Noord hebben toch echt het gevoel, en dat kan ik 
me echt behoorlijk goed voorstellen, dat aan hun problemen weinig is gedaan de 
afgelopen 10-12 jaar. En ja, wat zegt u tegen die mensen?  

De heer Van der Linden: Die mensen. Ik ken natuurlijk een aantal mensen waar het om 
gaat. Kijk, de blauwe zone hebben we steeds verlengd, daarin zijn we consequent 
geweest. We hadden ook kunnen zeggen: nou, zo’n discussie duurt nu drie jaar, we 
stoppen ermee. Dat hebben we niet gedaan, bewust niet gedaan. En we zijn zeker wel 
ontvankelijk geweest voor signalen die er zijn. Uit verschillende delen van de stad 
komen die natuurlijk, en ook uit Sterrenburg, van: de parkeerdruk is hier heel hoog, 
moeten we het daar niet eens over hebben? Ook als het gaat om Sterrenburg-Noord.  
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De heer Van Leeuwen: Ja, u bent ontvankelijk geweest. De bewoners hebben dat toch 
wel heel anders ervaren. Dus ik zou eigenlijk aan u willen vragen van: hoe kunt u 
voorkomen voor de komende periode dat bewoners in die buurt of in een andere buurt 
dat gevoel niet opnieuw krijgen? Wat heeft u zelf, mijnheer Van der Linden, wat heeft u 
zelf ervan geleerd? In positieve zin bedoel ik het dan, van: hoe kunt u het anders 
aanpakken? 

De heer Van der Linden: Nou, wat we in dit geval eerder hadden kunnen doen is niet 
luisteren naar een paar bewoners en zeggen: wij gaan gewoon nu dat onderzoek 
uitvoeren. Dat is een beetje een tegengesteld antwoord dan wat u denkt, denk ik. Maar 
ik denk dat wij te lang hebben gewacht op een aantal signalen van een aantal bewoners. 
En te lang is dan niet heel erg veel te lang, maar eigenlijk hadden we best eerder dat 
onderzoek willen doen. Maar omdat een aantal mensen zeiden van: doe nog even niet, 
want dat willen we niet. Zo van: ja, toch maar doen dan. Dat komt ook omdat die 
procedure natuurlijk nog maar twee jaar geleden is vastgesteld en we toen ook in 
corona zaten. Maar als er zich weer zo’n vraag voordoet dan gaan we eerder vanuit het 
gemeentehuis erop doelen van: we gaan toch wat eerder aan de orde stellen, we 
hebben een hele goede procedure en die geeft eerder duidelijkheid. En in dit geval 
hadden we dan eerder misschien een lastige discussie gehad met een paar mensen. En 
dat is helemaal niet vervelend.  

De voorzitter: Ja, gaat uw gang, mijnheer Portier. 

De heer Portier: Ik heb een vraag aan de wethouder gesteld waar er betaald parkeren 
ingevoerd zal worden in Sterrenburg-Noord. Wat gaat u eraan doen om te voorkomen 
dat de monopolie positie de particuliere parkeeruitbater straks heeft ertoe leidt dat de 
tarieven daar volledig de pan uit rijzen?  

De heer Van der Linden: Goede vraag. We hebben natuurlijk in het kader van die hele 
discussie over midden-zone enzovoorts hebben we een aantal keren ook afgesproken 
dat we goed gaan kijken naar de behoeften van de gebruikers van het Gezondheidspark, 
van de sportfaciliteiten enzovoorts. Ook als het gaat om personeel, daar zijn nu ook al 
vrij goede regelingen voor. Maar in die discussie wordt ook het mobiliteitsplan wat het 
ziekenhuis gaat maken enzovoorts, daar zijn stappen in gezet. We gaan ervan uit dat 
die afspraken moeten werken. En we hebben ook gezegd: er komen middelen, daar 
gaan we allebei naar kijken, voor het sociaal houden van de tarieven en van een goed 
ingroeitarief.  

De voorzitter: Mijnheer Stam nog, bij interruptie. 

De heer Stam: Ja, voorzitter. Even getwijfeld of ik de vraag zou stellen, maar ik ga het 
toch doen. U heeft voldoende instrumenten om zeg maar tegemoet te komen aan de 
vraag die de bewoners hebben gesteld. Een partij mis ik eigenlijk nog een beetje. Er 
wordt hier ook door een aantal partijen gesuggereerd dat de zorgmedewerkers het 
probleem veroorzaken. En een heel simpele vraag aan u is: op het moment dat wij als 
gemeenteraad besluiten om zeg maar daar een parkeervergunning blauwe zone in te 
voeren, de discussie met het ziekenhuis nog niet af kunnen ronden, wat wordt dan uw 
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boodschap aan die zorgmedewerkers die daar nu parkeren? Want ik vrees dat die dan 
drie straten verder gaan en dat we over een halfjaar weer een soortgelijke discussie 
hebben over Sterrenburg-Midden.  

De heer Van der Linden: Ja, goede vraag. En ik snap ook dat het voor sommige 
zorgmedewerkers ingewikkelder is dan voor andere. Zeker als je in roosters werkt en ’s 
avonds heel laat van huis moet. Dan kan je niet op een bus gaan zitten wachten of dan 
heb je misschien niet het idee dat je met de fiets ’s nachts door de stad moet rijden. 
Dus dat snap ik. We zijn vrij ver met die gesprekken. En we gaan er ook van uit dat het 
mobiliteitsplan wat daarbij hoort en allemaal afspraken die daarbij horen dat die wel 
gaan werken. Maar dat moeten we wel goed monitoren met elkaar. 

De voorzitter: Ja, dan hebben we daarmee ook de eerste termijn van het college gehad. 
En dan kijk ik even rond of er behoefte is aan een tweede termijn. De moties worden 
gehandhaafd of worden die nog aangepast? Even schorsen, hoelang wil u schorsen? 
Twee minuutjes. Dan gaat u de motie in twee minuten aanpassen?  

De heer Van der Kruijff: Nou, of we dat gaan doen kom ik nog even bij u terug, dat is 
nog maar de vraag. 

De voorzitter: Oké. Dan schorsen we de vergadering kort voor een paar minuten. 
Mensen, we gaan weer door. Het is goed te merken dat de sfeer in de nieuwe raad 
zodanig is dat iedereen gezellig met elkaar in gesprek is. Ik heb bij de oude raad zelden 
mijn hamer hoeven te gebruiken, maar het was even nodig. Fijn dat u er weer bent, de 
vergadering is heropend. Er is schorsing gevraagd door de motie-indieners. Inmiddels is 
bekend dat de motie die ingediend is door de VVD, CDA en DENK in stand blijft. Ik kijk 
even naar mijnheer Kuhlmann, maar dat klopt. En dat we die eigenlijk zouden moeten 
zien als een soort invulling van het onderzoek wat de wethouder nog gaat  verrichten in 
de wijk. Ik kijk even naar de indieners van de andere motie. Volgens mij is daar een 
aanpassing aan gebeurd, wordt de motie ingetrokken en omgezet in een amendement. 
Kunt u dat nog eventjes bevestigen? 

Mevrouw Simon-van Waardhuizen: Dat kan ik bevestigen, voorzitter. Dank u wel. 

De voorzitter: Fijn. En dat betekent dus dat motie M2 is dat wordt ingetrokken en dat 
amendement A1 ook in het systeem verschijnt. En ik kijk even naar de wethouder of die 
nog kan reageren. Verandert dat iets aan uw advies omtrent de inhoud van de 
oorspronkelijke motie die nu een amendement is? 

De heer Van der Linden: Ik heb nog geen kennis kunnen nemen van de tekst. Maar blijft 
de tekst hetzelfde? Want dat verandert niks aan … 

De voorzitter: Beslispunt 2 wat in het besluit staat opgenomen dat wordt voor de helft 
geschrapt en aangevuld met alle punten die in de motie stonden van de indieners.  

De heer Van der Linden: Nou ja, die eerste vier punten die gaan over het gesprek 
voeren, dat doen we natuurlijk. En dat loopt ook. Maar de crux op het tariefvoorstel wat 
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u dan doet, zeg maar het tariefamendement, daar blijft het college van opvatting dat 
dat ontraden moet worden.  

De voorzitter: Hij wordt nog even formeel nu geprint, dan moet die ondertekend worden 
en dan krijgt die een nummer, dan komt die in het systeem te staan. Maar u kunt daar 
allemaal kennis van nemen, want de motie zoals die voorligt die wordt dus omgezet in 
een amendement. Ik kijk even rond of er nog behoefte is aan een tweede termijn vanuit 
de raad. Mijnheer Van der Kruijff, gaat uw gang. 

De heer Van der Kruijff: Ja, voorzitter, toch even kort. Even toelichtend waarom we 
onze motie niet tot amendement hebben omgebouwd. Het tweede beslispunt, daar 
staat: voor een nader te bepalen periode tegen een gereduceerd tarief de vergunning te 
verstrekken, de eerste bewonersvergunning. En dat daarna de tarieven gelden zoals 
jaarlijks door de raad worden vastgesteld. In feite wat ons motie doet is inkleuring en 
richting geven aan dit raadsbesluit. Want het is nog vrij abstract en wij maken het wat 
concreter. En daarmee is het een verzoek aan het college en het college zou politiek 
toch wel heel onverstandig zijn als ze dan bij de vervolgvoorstellen daar geen rekening 
mee zou houden. En dan nog een ander punt, voorzitter. Wij zien het amendement wat 
is ingediend, dat gaat verder dan onze ingediende motie. Namelijk het amendement 
vraagt ook om een half tarief, maar ook een aantal jaren gratis. Mocht het amendement 
het niet halen, we zullen het gaan zien, maar dan wil ik de indieners van het 
amendement toch in overweging geven voor onze motie te gaan stemmen, omdat dit in 
ieder geval de helft van hun wens honoreert.  

De voorzitter: De politieke ervaring heeft gesproken. Mijnheer Kuhlmann, gaat uw gang. 

De heer Kuhlmann: Ja, ik wilde alleen even zeggen dat ik me aansluit bij de woorden 
van mijnheer Van der Kruijff en dat het goed is als er wat meer duidelijkheid is ook 
richting bewoners in Sterrenburg-Noord wat voor tarief ze zouden kunnen verwachten. 

De voorzitter: Nee, prima. Ik heb alleen nog even ook in de schorsing tegen u gezegd: 
er is wel wat meer richting. Maar volkomen duidelijk is het niet, want uiteindelijk wordt 
natuurlijk door uw raad bij de verordening pas de parkeertarieven vastgesteld. Dus dat 
is eventjes voor alle helderheid. Zijn er nog anderen die iets willen inbrengen? Want dan 
kunnen we straks als het in het systeem staat meteen overgaan tot stemming. Mijnheer 
Portier. 

De heer Portier: Ja, ik zit met een dilemma. Want ik steun volledig de punten om het 
betaalbaarder te maken voor het ziekenhuispersoneel, andere bezoekers van het 
ziekenhuis, om daar te gaan staan. Ik sta niet achter de punten voor een goedkoper 
tarief of nog erger een gratis tarief voor de bewoners. Aan de andere kant, als het 
voorstel aangenomen wordt dan moet het in zijn geheel uitgevoerd worden. Dus op het 
moment dat het behoorlijk betaalbaar of gratis wordt voor personeel en bezoekers van 
het ziekenhuis om daar te staan, dan verwacht ik sowieso geen parkeeroverlast meer in 
de wijk. En mocht dat niet zo zijn, ja, dan vervalt wat mij betreft ook het verhaal over 
gratis et cetera. Dus dat geven we dan toch de mogelijkheid om voor te stemmen.  
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De voorzitter: U geeft alvast een stemverklaring. Anderen nog? Zo niet, dan verzoek ik 
u wel te blijven zitten, om nog even te wachten tot het amendement in het systeem 
staat. Want we beginnen straks met stemmen ook over het amendement. Goed, beste 
mensen. Alles loopt vandaag een beetje anders dan normaal. De techniek laat ons een 
beetje in de steek en dat betekent dat we het amendement niet kunnen uploaden. Maar 
ik ga ervan uit dat u begrijpt dat de tekst van de motie dus vervat is in een 
amendement en daarmee ook het besluit zou wijzigen als u ervoor stemt. U heeft wel 
kennis kunnen nemen van de motie die er lag, dat is dus inhoudelijk heeft u voldoende 
informatie. En M2 wordt ingetrokken, dus ik zou eigenlijk het amendement gewoon in 
stemming willen brengen. Mevrouw Stolk. 

Mevrouw Stolk: Ik wil even aangeven dat er wel een wijziging in het amendement is. En 
misschien dat mevrouw Van Waardhuizen het even kan voorlezen wat daarin 
opgenomen is.  

Mevrouw Simon-van Waardhuizen: Voorzitter, het staat ook in de mail. Men heeft het 
opgestuurd.  

Mevrouw Stolk: Voorzitter, mag ik toch aan mevrouw Van Waardhuizen even het 
verzoek doen om het voor te lezen? Want de mail is bij diverse mensen niet 
binnengekomen.  

De voorzitter: Nee, maar dus de dames hierachter zijn nog met allerlei dingen bezig aan 
de techniek. Daar heb ik helaas geen invloed op. Maar mevrouw Simon-van 
Waardhuizen mag het zeker voorlezen. Gaat uw gang. 

Mevrouw Simon-van Waardhuizen: Nou, voorzitter. De wijziging zit hem in de toelichting 
op de motie, dus niet zozeer in hetgeen we in het dictum aan hebben gegeven. De 
toevoeging luidt als volgt: de voorgestelde 30 euro per maand voor de bewoners zou je 
ook kunnen omdraaien. Geef zorgmedewerkers voor 30 euro per jaar een 
parkeervergunning in de parkeergarage bij de sportboulevard. Dat is vele malen 
aantrekkelijker voor het personeel. Tot zover. 

De voorzitter: Maar dat is dus een aanvulling op de toelichting en niet op het dictum, ja. 
Maar de tekst van de motie, dus het dictum van de motie, dat is rechtstreeks vervat in 
het amendement. Mijn voorstel is dat we dat toch in stemming gaan brengen, want het 
lukt gewoon niet in de techniek. Ik kijk even rond of er stemverklaringen zijn. En dan 
stemmen we dus alleen over het amendement in eerste instantie. En ze zitten ook als 
het goed is bij u allemaal in de mailbox. Zijn er nog stemverklaringen? Zo niet, dan gaan 
we stemmen. Als u voor het amendement bent, dan drukt u plus. Als u tegen het 
amendement bent, dan drukt u min. Nog niet iedereen heeft gestemd. Voor het 
amendement is plus, tegen het amendement is min. Heeft die zijn kaartje er wel in 
zitten? Dan moet het kaartje eruit en dan telt zijn stem niet mee. Want hij is niet in de 
raadszaal aanwezig. Ja, daar is de uitslag. 38 stemmen uitgebracht. Voor, 12 stemmen. 
Tegen, 26. Voor waren de fracties Beter voor Dordt, Forum voor Democratie, Op Ons 
Eiland, PVV, SP en VSP. En de overige fracties tegen. Daarmee is het amendement 
verworpen.  
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Mevrouw Koene: Voorzitter, mag ik nog een opmerking maken? 

De voorzitter: Mevrouw Koene. 

Mevrouw Koene: Want mijn logo staat erboven en die wil ik graag weg hebben, voordat 
die alsnog in het systeem geplaatst wordt.  

De voorzitter: Ja, oké. Iedereen praat door elkaar. Zullen we daar sowieso mee 
stoppen? Mevrouw Koene, uw logo wordt weggehaald als u dat graag wil als het in het 
systeem wordt ge-upload. Want dat was uw vraag, hè? 

Mevrouw Koene: Ja, voorzitter. Want anders lijkt het net alsof ik tegen mijn eigen motie 
heb gestemd.  

De voorzitter: Terwijl het om een amendement gaat, voor de verwarring. Nee, ik begrijp 
het. Dan hebben we het voorstel zelf, het besluit zoals het hier ligt dat ga ik in 
stemming brengen. Zijn daar nog stemverklaringen op? Ja, gaat uw gang, mijnheer 
Portier. 

De heer Portier: Voorzitter, ja, omdat er nu toch ook nog die kortingsregeling in staat en 
er inderdaad  niks geregeld wordt voor bezoekers van het ziekenhuis en werknemers 
daar ga ik tegen het voorstel stemmen. 

De voorzitter: Dank u wel. Anderen? Zo niet, dan gaan we stemmen. Als u voor het 
voorstel bent drukt u plus, zo niet dan drukt u min. Heeft iedereen gestemd? Ja, daar is 
de uitslag. 24 stemmen voor en 14 tegen. Tegen waren drie van de vier leden van Beter 
voor Dordt, Forum voor Democratie, Op Ons Eiland, Partij voor de Dieren, Partij van de 
Arbeid en de SP en VSP-fracties. En de overige leden waren voor. 24 voor en 14 tegen. 
Daarmee is het besluit aangenomen. Dan gaan we naar tot slot de motie, de motie van 
de Dordtse VVD, CDA Dordrecht en DENK Dordrecht. Ik kijk even of er behoefte is aan 
stemverklaringen. Gaat uw gang, mijnheer Van Leeuwen. 

De heer Van Leeuwen: Dank u wel, voorzitter. Nou, helaas heeft het amendement het 
niet gehaald van een aantal partijen, waaronder de PVV. Maar we vinden in ieder geval 
next best is dan de motie die nu voorligt. En ikzelf zal daar voor stemmen. 

De voorzitter: Anderen? Zo niet, dan gaan we stemmen. Als u voor de motie bent, dan 
drukt u plus. Zo niet, dan drukt u min. De motie is verworpen. 21 stemmen tegen, 17 
stemmen voor. Voor waren de fracties Beter voor Dordt, CDA, DENK, Forum voor 
Democratie, PVV en de VVD. En de overige fracties waren tegen. En daarmee is de 
motie verworpen. En daarmee hebben we ook dit onderwerp voor nu afgesloten. En zo 
zie je maar weer: parkeren is emotie. 

17.  Vaststellen visie "Balanceren in de Biesbosch" – Raadsvoorstel 

De voorzitter: We gaan naar het laatste onderwerp op de agenda, dat is het vaststellen 
van de visie balanceren in de Biesbosch. De visie balanceren in de Biesbosch, graag uw 
aandacht nog even. Ik wil echt proberen, beste mensen. Ik zie allerlei gezellige 
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gesprekjes ontstaan, ook hier even stilte graag. Ik kan het niet horen. Ik wil echt 
proberen met u samen de vergadering in de middag af te ronden. En dat betekent dat 
we in principe tot zes uur hebben. Maar als we zeker weten dat we om half zeven klaar 
kunnen zijn, dan hebben we volgens het reglement een halfuur uitloopmogelijkheid. Heb 
ik het zo goed verwoord, mevrouw Koene? Ja, hè? Dank. Dus we kunnen eventueel tot 
half zeven door, maar dan wil ik er ook echt zeker van zijn dat we dat gaan halen. En ik 
hoop dat u daar allemaal dan aan wil bijdragen, want anders moeten we vanavond 
terugkomen. Dat kan ook, maar ik denk dat iedereen er behoefte aan heeft om dit nu zo 
te doen. Het is een document dat in de gemeente Altena, Drimmelen en Dordrecht dient 
te worden vastgesteld. Er zijn twee gezamenlijke beeldvormende sessies geweest. Op 
14 juni heeft u er oordeelsvormend over gesproken in de commissie. Een aantal partijen 
heeft hier moties en amendementen aangekondigd en afgesproken is dat de bespreking 
in de raad zich echt beperkt tot die eventuele amendementen en moties. Ik heb drie 
moties gezien. Eentje van de Partij voor de Dieren en twee gezamenlijke moties van 
GroenLinks, ChristenUnie/SGP en SP. En de indieners wil ik graag de gelegenheid geven 
om eerst hun moties in te dienen en kort toe te lichten. Dan begin ik bij de motie van de 
Partij voor de Dieren. Gaat uw gang, mijnheer Groenewege. 

De heer Groenewege: Dank u wel. Voorzitter, ieder jaar staat het wel in de krant. 
Wildkamperen, geluidsoverlast, afval, kampvuren, waterscooters, 
snelheidsovertredingen. En dat allemaal in ons kwetsbare Natura2000-gebied de 
Biesbosch. De stichting Natuur- en Vogelwacht Biesbosch stelt dat de Biesbosch in de 
eerste plaats een natuurgebied is, waarin recreatie op de tweede plaats hoort te komen. 
En de Partij voor de Dieren is het daar hartgrondig mee eens. Maar zoals u ziet is de 
praktijk heel anders. De recreatiedruk in de Biesbosch is enorm. Staatsbosbeheer is 
daarom aan de slag gegaan met de recreatiezonering om de verstoring van de 
broedrust, nachtrust en winterrust van dieren te beperken. Maar de gemeente kan hier 
ook een rol in spelen. De Partij voor de Dieren vindt dat dat in de visie ‘balanceren in de 
Biesbosch’ onvoldoende is uitgewerkt. Daarom wil ik met een motie het college 
oproepen om dit te onderzoeken. Waar liggen de kansen voor de gemeente om de 
broedrust, nachtrust en winterrust van de dieren in de Biesbosch beter te beschermen? 
Ga eens kritisch kijken naar een aantal beleidsterreinen en informeer de raad voor het 
kerstreces over de resultaten. Ik hoop op steun van de raad hiervoor. Dank u wel. 

De voorzitter: Hartelijk dank. Dan mag u de motie nu inderdaad ook fysiek indienen. En 
dan kijk ik even naar de fracties GroenLinks, ChristenUnie/SGP en SP. Wie van u dient 
hem in? Ja, gaat uw gang, mijnheer Van der Meer. 

De heer Van der Meer: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de Biesbosch is een prachtig 
gebied. Terecht is het uitgangspunt van de visie dan ook dat het voor toekomstige 
generaties moet worden behouden. Dat vereist ook dat we het gebied behouden voor 
toekomstige generaties van planten en dieren. Zonder hen gaat niet alleen de 
schoonheid van het gebied verloren, maar is er uiteindelijk zijn er uiteindelijk ook geen 
toekomstige generaties van mensen meer. Het is onmiskenbaar dat natuur en 
biodiversiteit de afgelopen decennia enorm zijn aangetast, ook in ons gebied. Al zijn er 
hoopvolle tekenen van herstel. Dat herstel en versterking van de natuur is voorwaarde 
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voor het overleven van de Biesbosch en uiteindelijk ook van onszelf. Daarom vragen we 
het college om bij het overleg over de verdere uitwerking en implementatie van de visie 
natuurversterking als een randvoorwaarde te hanteren, recreatie daarop af te stemmen 
en ontwikkelen zoals bijvoorbeeld verlanding ook vanuit het oogpunt van natuur, 
biodiversiteit en cultuurhistorie te beoordelen. Ik dien daar zo meteen een motie over in. 
Voorzitter, bijdragen aan de versterking van de natuur, maar ook aan beperking van 
geluidsoverlast en aan de energietransitie, wordt geleverd door stil en duurzaam varen. 
Daarover zijn eerder afspraken gemaakt en in aanvulling daarop, niet ter vervanging 
daarvan, willen we het college vragen na te gaan hoe stil en duurzaam varen zo snel 
mogelijk aantrekkelijk kan worden gemaakt, financieel zowel als technisch. Ook daar 
dienen we een motie over in samen met ChristenUnie/SGP, SP en Op Ons Eiland. En de 
eerdere motie die ik aankondigde is naast deze partijen ook mede ingediend door Beter 
voor Dordt. Ik loop naar u toe om de moties in te dienen. Dank u wel. 

De voorzitter: Hartelijk dank. De toelichting is geweest, de moties worden ingediend. 
Dus we hebben het eigenlijk over een drietal moties in deze beraadslagingen. Ik ga als 
eerste de VVD het woord geven. Wie van u voert het woord? Mijnheer Kuhlmann, gaat 
uw gang. Kort en krachtig, zoals we van u gewend zijn. 

De heer Kuhlmann: Ja, dank u wel, voorzitter. De Biesbosch is een meesterwerk. Een 
groenblauwe parel bij Dordrecht. De Dordtse VVD wil dat zo veel mogelijk mensen 
kunnen genieten van de Biesbosch. Net zo goed als dat het niet leuk is als een 
topschilderij in een kluis hangt en het alleen te zien is voor een verzamelaar, zo willen 
we ook geen Biesbosch die alleen toegankelijk is voor een paar vogelaars. De Biesbosch 
is voor iedereen. De Biesbosch moet toegankelijk blijven voor mensen die met een 
bootje van het gebied genieten. Daarom zijn we ook tegen het moedwillig laten 
dichtslippen van vaargeulen en zijn we tegen het afsluiten van het gebied voor mensen 
die niet zo makkelijk een peperdure elektrische boot aanschaffen, voor zover die 
überhaupt al te koop zijn. Mijn fractiegenoot Janine Lammens heeft dit ook toegelicht in 
de commissievergadering van 14 juni. Het zal dan ook niet verbazen dat wij de 
ingediende moties en het amendement niet zullen steunen. 

De voorzitter: Hartelijk dank. Dan gaan we naar GroenLinks. Wil u zelf in de eerste 
termijn het woord voeren?  

De heer Van der Meer: Nou, voorzitter, eigenlijk was mijn vorige betoog mijn eerste 
termijn. Ik wil daar alleen nog een opmerking over de motie van de Partij voor de Dieren 
doen. 

De voorzitter: Ik bestempel dat dan meteen ook als uw maidenspeech. 

De heer Van der Meer: Dat was eigenlijk zonet.  

De voorzitter: Heel goed. 
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De heer Van der Meer: Ik wil nu alleen nog toevoegen dat net als onze motie over stil en 
duurzaam varen de motie van de Partij voor de Dieren een prima nadere articulatie is 
van de richting waarin wij willen gaan. Dus wij zullen die van harte steunen.  

De voorzitter: Hartelijk dank. Daar krijgt u dan geen applaus voor. Maar goed, u heeft al 
applaus gehad. Dan gaan we naar Beter voor Dordt. Wie van u voert het woord? 
Mevrouw Simon-van Waardhuizen, gaat uw gang. 

Mevrouw Simon-van Waardhuizen: Voorzitter, met betrekking tot de visie. Een voorstel 
dat eerder door voormalig wethouder Stam is ingebracht en voorbereid. Het biedt een 
goede basis voor verdere uitwerking. Met betrekking tot die uitwerking, we hebben het 
in de commissie al aangegeven, de recreatie met betrekking tot de gewenste balans niet 
te dominant moet worden maar vooral moet gericht zijn op onze Dordtenaren. We willen 
immers dat recreatie dichtbij huis kan en het liefst natuurlijk dat ook men op de fiets 
komt. Wat Beter voor Dordt betreft is het niet de bedoeling dat het gebied ook nog meer 
een nieuwe trekpleister voor toeristen wordt van buiten. Ten aanzien van de motie van 
de Partij voor de Dieren, die vinden we sympathiek en die zullen we steunen. Ten 
aanzien van de motie balanceren van GroenLinks, ChristenUnie/SGP en SP, zoals 
aangegeven dienen we die mede in. De motie stil en duurzaam varen gaat ons te ver, 
we zijn wel voorstanders van meer handhaven van de rust in het gebied door steviger in 
te grijpen richting de mensen die overlast veroorzaken met speedboten en 
waterscooters. Dank u wel. 

De voorzitter: Hartelijk dank. Ik zie een interruptie van mijnheer Van der Meer, gaat uw 
gang. 

De heer Van der Meer: Ik wou mevrouw Simon-van Waardhuizen vragen in welk opzicht 
zij de motie over stil en duurzaam varen te ver vindt gaan.  

Mevrouw Simon-van Waardhuizen: Voorzitter, dat is ons gelegen in het feit dat we de 
versnelling die voorgesteld wordt niet zien zitten.  

De voorzitter: Dat is helder in elk geval. Dank u wel. Dan gaan we naar de VSP-fractie. 
Mevrouw Stolk. 

Mevrouw Stolk: Ja, voorzitter, ik kan kort zijn. We willen voor de avond hem nog rond 
hebben. We sluiten ons aan bij de woordvoering van Beter voor Dordt. En alleen de 
moties zijn dat geloof ik, hè, die zullen wij niet steunen.  

De voorzitter: Hartelijk dank. Dan de ChristenUnie/SGP-fractie. Ja, gaat uw gang. 

De heer Boersma: Ja, voorzitter, dank u wel. We zullen ook niet al te lang zijn. Maar 
gezien de ruimte aandacht voor parkeren denk ik dat het ook goed is om even aandacht 
te besteden aan onze natuur en aan de Biesbosch. Want nou, ik kan het eigenlijk niet 
mooier zeggen dan mijnheer Kuhlmann, met de mooie parel. We hebben een prachtig 
natuurgebied in de omgeving, in onze directe omgeving. Een gebied met een rijke 
historie. Een gebied waar de bever zich thuis voelt en waar de visarend haar prooi uit 
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het water grijpt met een duikvlucht waar de luchtmacht nog jaloers op is. Het is ook een 
gebied waar onze en andere inwoners genieten van wandelen, fietsen en varen. En in de 
visie is wat ons betreft ook een mooie mix van die verschillende belangen opgenomen in 
verschillende elementen, zowel recreatie als natuur. Maar waar verschillende belangen 
zo veel als mogelijk in evenwicht gebracht worden, blijft het natuurlijk wel een spanning 
tussen die belangen. En tijdens de beeldvorming en oordeelsvorming hebben we het 
meerdere keren gehad over de risico’s van verlanden. En wat ons betreft worden de 
voor- en nadelen hiervan bij de verdere uitwerking en de uitvoering van de visie nog een 
keer goed in beeld gebracht. Daarnaast zijn we voorstander van het stimuleren van stil 
en duurzaam varen in het gebied. Dat kan niet van het een op het andere moment 
gerealiseerd worden. Er zijn nog veel eigenaren van bootjes en jachten die nog niet zo 
duurzaam en stil zijn en die toch graag in dat gebied rond willen varen. Er is dus ook 
geen enkele sprake van, zoals de VVD een beetje suggereert, dat we het gebied af 
zouden sluiten voor dergelijke boten en jachtjes. Alleen het is als je ergens naartoe wil 
is dat ook goed om dat de komende tijd te stimuleren. Dus daarom doen we ook de 
oproep aan het college om aan te dringen om maatregelen te nemen om dit zowel 
technisch als financieel aantrekkelijk mogelijk te maken. Tot slot, voorzitter. De 
afgelopen periode heeft ons de waarde van de natuur meer laten inzien. We zijn met zijn 
allen weer meer naar buiten gegaan. En een goede zorg voor ons natuurgebied betekent 
dan wel dat we een goede balans vinden en houden tussen de recreatieve toestroom van 
mensen en de bescherming van natuur. Daarom vinden we het ook belangrijk dat bij de 
verdere uitwerking van de visie beleid ontwikkeld wordt om extra recreatieve instroom 
te beheersen. Dus niet rigoureus de rem erop, maar een goede balans. En om deze 
redenen hebben we beide moties mede ingediend. Tot slot nog even kort over de motie 
van de Partij voor de Dieren. Allereerst een compliment voor het kleurige ontwerp. Ja, 
het ziet er gewoon fantastisch mooi uit. Dat wil niet zeggen dat we de motie ook direct 
gaan steunen, want we vinden hem wel erg breed geformuleerd. Zeker als het gaat om 
een aantal elementen die de komende tijd ook nog onderdeel van de beleidsvorming 
zullen zijn. Dus we wachten eerst even de reactie van het college af. Tot zover, 
voorzitter. 

De voorzitter: Dank. Ja, ik zat even te kijken wat u bedoelde met kleurrijk. Maar ik zie 
dat de griffier hem in kleur heeft en ik in zwart-wit. Het verschil moet er zijn. Dank. Dan 
gaan we naar de ChristenUnie/SGP. Nee, die heb ik al gehad. De CDA-fractie. En dat is 
volgens mij ook een maidenspeech. Mijnheer Klerk. 

De heer Klerk: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het CDA Dordrecht is erg te spreken 
over het visiestuk ‘balanceren in de Biesbosch’. De visie wil door samenwerken de 
Biesbosch bewaren voor volgende generaties. Wat het CDA Dordrecht betreft heeft het 
visiestuk een passende titel. Het is een gegeven dat natuur en recreatie op gespannen 
voet met elkaar staan en het gebied daarnaast ook cultuurhistorisch van grote waarde 
is. Door een hoge participatiegraad van stakeholders lijkt zo veel mogelijk met al deze 
uiteenlopende belangen rekening te zijn gehouden bij de totstandkoming. Immers 
natuurliefhebbers en natuurverenigingen zien het liefst zo min mogelijk menselijk 
ingrijpen in het gebied en willen unieke natuur beschermen, terwijl recreanten er vaak 
via recreatie optimaal op hun manier van willen genieten. En inwoners zien graag een 
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evenwichtige balans tussen natuur en recreatie, omdat dat hun woonomgeving zo 
aantrekkelijk maakt. Maar adequate eenduidige handhaving is dan wel een voorwaarde 
en die is gewaarborgd via het samenwerkingsconvenant. Ten aanzien van de 
verlandingsproblematiek van kreken is het wat CDA Dordrecht betreft zo dat het belang 
en de natuur en cultuurhistorische waarden van kreken in het visiestuk duidelijk wordt 
erkend. En mag er wel van worden uitgegaan dat het niet laten verlanden van deze 
kreken ook een aandachtspunt zal zijn. Zoals gezegd is het visiestuk mede tot stand 
gekomen door participatie en inspraak van een lange lijst belanghebbenden. Er is sprake 
van een breed draagvlak. En dit alles afwegend en de balans opmakend is het CDA 
Dordrecht van mening dat er een gedegen stuk ligt dat recht doet aan al die 
verschillende belangen. Het visiedocument is zorgvuldig tot stand gekomen en daarom 
stemmen wij in met het stuk zoals het voorligt. En ten aanzien van de moties van 
GroenLinks en Partij voor de Dieren is het CDA Dordrecht van mening dat deze geen 
recht doen aan die eerder genoemde balans en we zouden graag daar niet aan willen 
tornen. En daarom zullen wij ook niet voor deze motie stemmen. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank. Ik kijk even rond. De Partij van de Arbeid is aan het woord. Ja, 
gaat uw gang. Ook een maidenspeech. Mevrouw Schnabel.  

Mevrouw Schnabel: Dank u wel, voorzitter. Wij willen ook graag kort zijn. We begrijpen 
dat het erg belangrijk is om naar een goede balans te zoeken tussen recreatie en 
natuur. Maar dat wat in de eerste motie, dus balanceren in de Biesbosch, aan het 
college verzocht wordt is bijna in dezelfde bewoording beschreven in de gebiedsvisie 
‘balanceren in de Biesbosch’, in het voorliggende raadsvoorstel en ook in het 
coalitieakkoord. En aangezien twee van de drie indieners van deze motie in het college 
zitten en ook natuurlijk de wethouder hier zich hard voor maakt lijkt het ons dat het ook 
zonder motie helemaal goed zou moeten komen. En daarom vinden wij deze motie 
eigenlijk overbodig. Wel zijn we van mening dat voor zeg maar de nieuwe samenwerking 
waarover wordt gesproken en om deze zo goed mogelijk te laten verlopen moet gekeken 
worden naar misschien een evaluatiemoment eens in de vier jaar in plaats van eens in 
de vijf jaar. Om zodoende zeg maar de oude raad nog de evaluatie ze maar voor te 
kunnen leggen. Dus dat was balanceren in de Biesbosch. En over stil en duurzaam 
varen, die steunen we. Het is goed dat er onderzoek wordt gedaan naar maatregelen 
rondom stil en duurzaam varen. En om dat beter mogelijk betaalbaar en aantrekkelijk te 
maken. En wel vinden dat er naar maatregelen gekeken moet worden die haalbaar zijn, 
zodat niemand zeg maar buiten de spreekwoordelijke boot valt. En wanneer de 
maatregelen onderzocht zijn bespreken we dit graag opnieuw in de commissie. Dus dat 
wat betreft de tweede motie. En dan de derde motie, die steunen we van harte. Dat was 
het. 

De voorzitter: Hartelijk dank. Nou, dat is dus een maidenspeech, mensen. Heel goed. 
Dan gaan we naar de Partij voor de Dieren. Mijnheer Groenewege, gaat uw gang. 

De heer Groenewege: Ja, voorzitter. Het idee dat de drie gemeentes samen optrekken 
om de Biesbosch te beschermen is mooi. Maar de uitwerking in deze visie vindt de Partij 
voor de Dieren zeer ondermaats. Er is nauwelijks visie te herkennen. Het enige 
visionaire wat erin stond, de elektrische boten, is eruit gesloopt voor de besluitvorming. 
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De Partij voor de Dieren is dan ook blij met de motie van GroenLinks om dat element 
weer op de agenda te zetten en zal die motie dus steunen. Wel vinden we het jammer 
dat concrete maatregelen en deadlines in de motie ontbreken. Voorzitter, wat in de visie 
staat zijn vrijwel alleen menselijke belangen, waaronder de belangen van de jagers. Die 
in deze visie helaas onweersproken blijven. Daar kan de Partij voor de Dieren nooit mee 
instemmen. Wij zijn het dan ook oneens met de overweging in de motie van GroenLinks 
dat de visie een kader biedt voor een gebalanceerde uitwerking en praktijk. Dat is de 
motie ‘balanceren in de Biesbosch’. Toch zullen we ook die motie steunen, omdat we de 
richting van het verzoek wel ondersteunen. Dank u wel. 

De voorzitter: Hartelijk dank. Dan gaan we naar DENK, mijnheer Safranti. 

De heer Safranti: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, gezien de tijd en ons standpunt zijn 
we voor besluit en tegen de moties.  

De voorzitter: Dat is kort maar krachtig inderdaad, kreeg ik ingefluisterd. Dan gaan we 
naar Gewoon Dordt, mevrouw Koene. 

Mevrouw Koene: Ja, voorzitter. Ik moet nog even wennen aan die volgorde. Maar goed. 
Even kijken. Nou ja, teleurstellende mededeling. Wij steunen geen een van de moties, 
wel het voorstel. Ik bedoel, we vinden dat er best door de verschillende gemeenten die 
hier met elkaar optrekken voldoende aandacht is voor die balans. En ja, nou ja goed, 
weet je, we moeten ook nog wel, het is niet zo dat natuur is om alleen maar naar te 
kijken, anders moet je er een hek omheen zetten. Dus wij kunnen ons prima vinden in 
het voorstel zoals het er vooralsnog ligt.  

De voorzitter: Hartelijk dank. Dan gaan we naar Op Ons Eiland, mijnheer Gündogdu. 

De heer Gündogdu: Ja, voorzitter, dank u wel. Om te beginnen een reactie op de motie 
van Partij voor de Dieren. Ik wacht even de reactie van het college af. Ik vind hem 
persoonlijk heel sympathiek. De twee moties van GroenLinks, die hebben wij mede 
ingediend. Met name het besef zeg maar, zojuist zijn de woorden gevallen: het is een 
parel waar we trots op mogen zijn en juist ook moeten koesteren voor de toekomstige 
generaties. Dus dat is voor ons de beweegreden om dit nu vast te leggen, althans mee 
te geven aan het college. Dank u wel.  

De voorzitter: Hartelijk dank. De SP-fractie, mijnheer Portier. 

De heer Portier: Voorzitter, om te beginnen zijn we blij met de gebiedsvisie. Het is een 
samenwerkingsproduct van de drie gemeenten. Dat roept wel weer even de vraag op 
van: hoe bindend is dit inderdaad ook naar andere partijen in dit gebied? Zoals 
Rijkswaterstaat en dergelijke, of Staatsbosbeheer. Dus de vraag of het niet een papieren 
tijger blijft. Dat is even een zorg die wij hebben. Wat betreft de moties en de discussie 
verder, mijnheer Kuhlmann zei: de Biesbosch is er voor iedereen. Nou, dat wil ik even 
tegenspreken. De Biesbosch is er niet voor iedereen. Als je heel graag met een 
waterscooter rond racet, voorzien van een belaster en dergelijke, dan is de Biesbosch 
niet voor jou. Ik vind het prima als je dat heel fijn vind, daar kan ik me ook nog wel wat 
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bij voorstellen, maar liever niet in de Biesbosch. Liever ook niet in de grachten hier of de 
wateren hier trouwens, maar dat terzijde. Wat betreft de moties. Ja, de motie van de 
Partij voor de Dieren over het broedseizoen et cetera, daarmee rekening houden, ja, die 
is sympathiek. Ik kon alleen de link naar de artikelen over verstoringen en dergelijke 
niet helemaal volgen, die leidde tot een 404 error ergens. Dus ik ben nog benieuwd of 
daar nog echt wat voorbeelden van zijn. Maar in principe vind ik het belangrijk er 
rekening mee te houden. Wat betreft de moties die we mede ingediend hebben met 
GroenLinks, een ding even over het duurzaam varen. Kijk, ook wij zijn niet voor het 
geforceerd elektrische varen, want dat is ook niet wat de motie vraagt. Er wordt gezegd: 
het aantrekkelijk maken om versneld naar duurzaam en stil varen te gaan. Dat is iets 
anders dan dat iedereen over een paar jaar alleen nog maar elektrisch mag varen. Voor 
nu, als je al net een paar jaar geleden een stil bootje hebt aangeschaft met een 
dieselmotor die een beetje plof-plof doet, een beetje, dat lijkt mij niet echt een 
probleem. Behalve misschien weer in een broedgebied en in het broedseizoen. Dus wat 
dat betreft vinden we het gewoon belangrijk om nog meer te benadrukken dat het wel 
echt een natuurgebied is en dat de balans een beetje daarnaartoe door moet slaan. Ook 
betreft het open houden van kreken, we vinden het belangrijk om goed te kijken van: 
ja, het is ook een natuurhistorische waarde, een cultuurhistorische waarde, dat er open 
kreken zijn. Dus wat dat betreft denk ik dat zaken als verlanding dat het heel kritisch 
bekeken moet worden. En nou, mijn tijd is om, dus daar laat ik het even bij. Dank u wel. 

De voorzitter: Hartelijk dank. PVV-fractie. Mijnheer Van Leeuwen. 

De heer Van Leeuwen: Dank u wel, voorzitter. De moties. De eerste motie, stil en 
duurzaam varen. Ik heb altijd het gevoel als ik het woord duurzaam hoor dan moet ik 
denken aan het woordje duur. Daar zijn wij in principe dus op tegen. We vinden dat 
iedereen zeg maar met een normale motor, laat ik het zo even zeggen, zeg maar de 
Biesbosch op zou moeten kunnen. Dan de motie van de Partij voor de Dieren, borg de 
rust in de Biesbosch. Daar zijn wij niet op tegen om een onderzoek in te stellen. Maar de 
vraag is nog eventjes wat we dan uiteindelijk gaan doen als we dat onderzoek binnen 
hebben. Maar we zullen hier wel voor stemmen, voor deze motie. En dan de motie 
balanceren in de Biesbosch, daar gaan we tegen stemmen. Dank u wel. 

De voorzitter: Hartelijk dank. Dan gaan we tot slot naar mevrouw Pichel. Forum voor 
Democratie. 

Mevrouw Pichel: Dank u wel, voorzitter. De visie balanceren in de Biesbosch kunnen wij 
steunen. Beide moties van GroenLinks en de Partij voor de Dieren zullen wij niet 
steunen. 

De voorzitter: Dank u wel. Kort en krachtig. Ik kijk even naar de wethouder. Wethouder 
De Jonge, gaat uw gang. 

Mevrouw De Jonge: Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, helemaal geweldig. Ik hoorde ook 
nog gefeliciteerd. Ik hoorde net dat ik geen maidenspeech mag hebben helaas. Maar dat 
maakt het er ook niet minder om. Beste raad, u gaf het zelf ook al aan. De Biesbosch, 
een enorm mooi gebied hier in Dordrecht dat we moeten koesteren, maar waar ook wel 
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verschillende belangen bij zijn met recreëren, het natuurbelang. En u heeft ook in de 
visie kunnen lezen, zoveel mensen, zoveel meningen over wat er in het gebied zou 
mogen en kunnen. En dat hoor ik ook hier in uw raad terug, ook in uw debat. En dat is 
alleen maar mooi, want voor mij is dit ook iets waar we echt met elkaar de komende tijd 
goed het gesprek over moeten hebben, van: hoe kunnen we de balans vinden die wij 
ook vinden samen met de andere gemeenten en Staatsbosbeheer in dit geval in dit 
gebied, zodat het ook voor ons beschikbaar is maar ook vooral voor de flora en fauna. 
Want daar ligt ook een belangrijke rol voor. Als ik even naar de drie moties kijk, want 
ook dat geeft aan hoe belangrijk u het vindt. We hadden eerst de motie over de rust in 
de Biesbosch van de Partij voor de Dieren. Het is inderdaad, zoals al wordt gerefereerd, 
er zijn diverse regelingen door Staatsbosbeheer al opgesteld in het kader van de 
recreatieve zonering van hoe men om wil gaan met de verschillende soorten rust. Dus 
dat is in principe geregeld en dat moet ook vervolgens het uitgangspunt zijn als wij als 
gemeente beleid willen ontwikkelen, als wij plannen willen ontwikkelen. Dus dan is het 
ook al duidelijk al dat dat een toets-kader is voor als wij zelf iets willen doen. En in het 
verlengde daarvan wordt in de motie gerefereerd aan onder andere ook evenementen en 
andere activiteiten. Nou, het evenementenbeleid gaat herzien worden, heb ik van mijn 
collega Burggraaf meegekregen. En er werd ook al even aan gerefereerd, we zullen een 
visie buitengebied gaan opstellen wat uiteraard ook de principes die we in de Biesbosch 
hebben mee gaan nemen. Dus in die zin proberen we wel zo veel mogelijk van de 
beleidsterreinen die genoemd worden proberen wij al mee te nemen in de toekomstige 
ontwikkelingen van ons beleid. Dat maakt wel, en dat blijft altijd lastig in dit gebied, wij 
zijn als gemeente een van de partners, samen met de gemeenten Drimmelen en Altena 
en we zitten samen met Staatsbosbeheer in de samenwerkingsovereenkomst. Maar we 
hebben ook nog te maken met de provincie. En daartoe moeten wij ons ook verhouden, 
en dat betekent ook dat wij als gemeente dus eigenlijk ook niet kunnen reguleren wat er 
in die andere gebieden is. Daar kunnen we hooguit het gesprek over aangaan. En dat 
geldt dus ook voor de motie die voorligt, dat als wij daarmee aan de slag willen gaan dat 
we de nuchterheid hebben dat het waarschijnlijk gaat over de grensgebieden die 
grenzen aan de Natura2000-gebieden. Want daar gaat uiteraard Staatsbosbeheer over. 
Daar kunnen wij inderdaad naar gaan kijken. Wat wij in deze motie als college nog wel 
missen is dat het eigenlijk geredeneerd wordt van: wat zouden wij kunnen opleggen aan 
beperkingen waar het gaat over de evenementen of andere voorzieningen die we zouden 
willen gaan doen? Terwijl we als college hebben gezegd, onder andere met die visie die 
ik net aanhaalde, van: wij willen ook eigenlijk heel graag kijken van hoe kun je recreatie 
nou veel meer in de zonering gaan verspreiden, zodat dat ook daar geen concentratie 
heeft en daar ook geen overlast veroorzaakt voor het geheel. En als laatste bij deze 
motie willen wij wel opmerken dat het kerstreces genoemd is als deadline. Voor een 
onderzoek zoals dat nu gevraagd wordt is dat echt te kort. Want dan moeten we echt 
goed de diepte in, er worden heel veel beleidsterreinen bijgehaald. Dus mocht u daar 
nog naar willen kijken, wil u het kerstreces vasthouden dan komen we hooguit op een 
eerste verkenning waarbij we kunnen aangeven welke elementen mogelijk verder 
onderzocht kunnen gaan worden. Of als u zegt: we willen toch heel graag gelijk een 
onderzoek doen. Dan gaan we verder in de tijd waarschijnlijk pas met de opbrengsten 
komen. Dat even ten aanzien van de motie van de Partij voor de Dieren. 
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De voorzitter: Ik zie dat mijnheer Groenewege u wil interrumperen. En ook nog even de 
vraag om heel helder aan te geven of u de motie nou ontraadt of niet. Vanwege de 
punten die u heeft genoemd. Mijnheer Groenewege, gaat uw gang. Eerst even dat 
afwachten? Wat is uw oordeel over de motie? 

Mevrouw De Jonge: Ja, dat vonden we best lastig. Want ook wij als college hebben 
gezien van: wij willen daar best mee aan de slag en we gaan er ook mee aan de slag in 
beleid dat in deze rondom dit gebied ook ontwikkeld wordt. Dus we nemen het eigenlijk 
mee. Dus in die zin zou ik zeggen: het is niet nodig. We gaan er sowieso mee aan de 
slag en we hebben al kennis genomen van uw overwegingen die wij dan uiteraard ook in 
ons achterhoofd daarbij hebben. Dus in die zin, ja, ontraden we. Dat vind ik altijd zo’n 
zwaar woord, maar dat is eigenlijk wel de intentie van het college.  

De voorzitter: Mijnheer Groenewege. 

De heer Groenewege: Voorzitter, ik ben flexibel in de deadline. Daar wil ik niet op vast 
gaan zitten. Ik begrijp dat het college al van plan is om verschillende beleidsterreinen te 
evalueren en daarbij deze kenmerken mee te nemen. Is het dan zo, vraag ik aan de 
wethouder, dat zij deze motie geheel in lijn ziet met wat het college al van plan is? Of 
zijn er nog toegevoegde dingen die in de motie staan die het college nog niet van plan 
was? Want volgens mij ligt daar wel een verschil. 

Mevrouw De Jonge: Ja, dank u wel. Dat begrijp ik. Eigenlijk de elementen die u ook 
genoemd heeft zouden we in principe altijd bij nieuwe plannen meegenomen moeten 
worden, omdat ook daar altijd gekeken wordt van: is er overlast voor in dit geval de 
gebieden uit de Biesbosch? Dus ja, vandaar dat wij zeiden van: het gaat gebeuren, we 
nemen dat in acht. We nemen dat mee, daarom ontraden we hem. Tegelijkertijd, ja, wat 
er staat dat gaan we ook doen. Dus dat maakt het een beetje lastig om te zeggen: we 
ontraden hem omdat we het niet willen. 

De voorzitter: Dus eigenlijk zegt u: de motie is overbodig.  

Mevrouw De Jonge: Ja, dat is een beetje de term, als u het zo zou willen vertalen. 

De voorzitter: Dus dat is misschien een overweging voor u, mijnheer Groenewege, om 
hem dan al dan niet in te trekken. Omdat het eigenlijk als een toezegging kan worden 
beschouwd dat deze elementen worden meegenomen.  

De heer Groenewege: Dat doe ik. 

Mevrouw De Jonge: Voorzitter, als ik mag vervolgen. Dan komen we bij de motie over 
het verlanden. Hier hebben we in de commissie al met elkaar over gesproken. Die 
zorgen worden ook breder gedeeld bij de andere gemeenten. En toen hebben we het er 
ook met elkaar over gehad van: nou, dit is nou typisch zo’n onderwerp. Het is in beheer 
bij Staatsbosbeheer, daar hebben wij niets over te zeggen behalve dat wij ook wel de 
gesprekken kunnen aangaan. Dus deze motie kunnen wij ook zeker omarmen, omdat wij 
ook vinden dat we daar continu met elkaar een gesprek over moeten hebben van: hoe 
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beheer je nu de hele Biesbosch? Niet alleen Natura2000, maar het hele gebied. En de 
laatste motie, duurzaam en stil varen, ja, we hadden het net al over spanning en 
balanceren. Dit is er natuurlijk zo een. Het is vrij duidelijk dat we op verschillende 
manieren kijken van recreëren in dit gebied. Maar er is wel een uitspraak in de visie 
gedaan dat we wel voor duurzaamheid staan en ook voor stil. Daar willen we in het 
uitwerkingsprogramma met elkaar als gemeente en Staatsbosbeheer verder naar gaan 
kijken hoe het dan vorm zou kunnen krijgen. En dan moet je daar dan ook reëel in zijn 
dat je wel een perspectief moet gaan bieden aan degenen die dat betreft van hoe ze dat 
kunnen gaan doen en of er überhaupt al alternatieven zijn. Dus ook daarvoor geldt van: 
ja, deze motie ondersteunt in principe wat wij moeten gaan doen, maakt het zelfs nog 
een stuk concreter. En ik kan het weer meenemen naar mijn periodieke overleg met de 
partners in de samenwerkingsovereenkomst. Tot zover. 

De voorzitter: Dank. En dat betekent dat u zegt: motie M5 doen we eigenlijk ook al. Of 
zijn we van plan. 

Mevrouw De Jonge: Ja, het zit in het uitwerkingsprogramma dat we hiernaar moeten 
gaan kijken. 

De voorzitter: Kijk, de raad moet uiteindelijk natuurlijk ja of nee zeggen.  

Mevrouw De Jonge: Dat begrijp ik, ja. 

De voorzitter: Dus een beetje richting is fijn. 

Mevrouw De Jonge: De versnelling die zit natuurlijk niet in het uitwerkingsprogramma, 
zoals die wel in de motie is neergelegd. 

De heer Portier: Voorzitter. 

De voorzitter: Ja, gaat uw gang. Mijnheer Portier heeft een vraag aan de wethouder. 

De heer Portier: Ik had een opmerking/vraag gesteld over: hoe ver blijft dit een 
papieren tijger? In hoeverre kunnen we dit echt afdwingen, gezien ook de macht van 
bijvoorbeeld een Staatsbosbeheer. In hoeverre is dit richtinggevend? In hoeverre wordt 
dit ook dwingend opgelegd, zal ik maar zeggen. Of in hoeverre staan andere partijen in 
het gebied hier ook achter?  

Mevrouw De Jonge: Ja, een mooie vraag. Kijk, dit document is in samenwerking met 
heel veel partijen tot stand gekomen. Maar het is wel iets wat gezegd is van: dit delen 
wij met elkaar en willen we aan gaan werken. Maar zoals u het ook zegt, er zit geen 
dwingend mechanisme achter dat we kunnen zeggen en omdat het in de visie staat 
moet het ook op die manier. Dat is nu juist de kern van de hele 
samenwerkingsovereenkomst die we aan zijn gegaan, om met de vier partijen wel 
continu met elkaar in gesprek te blijven. En nou ja, u kent de historie ook van het 
voormalige parklandschap, dat is wel een van de dingen waardoor het parklandschap 
uiteindelijk opgeheven is. Omdat de verschillende inzichten soms niet helemaal 
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uitkwamen en we gezegd hebben: dan moeten we het op een andere manier gaan 
organiseren.  

De heer Portier: Voorzitter. 

De voorzitter: Mijnheer Portier. 

De heer Portier: Nog even voor de duidelijkheid. Is een partij als Staatsbosbeheer, staat 
die ook achter deze visie zoals die hier nu voorligt? 

Mevrouw De Jonge: Ja, die staat zeker achter deze visie. Hij is in gezamenlijkheid 
opgesteld en zij onderschrijven hem ook, ja. 

De voorzitter: Dank. Als er verder geen vragen zijn aan de wethouder, dat is niet het 
geval. Dat is wel het geval, mevrouw Stolk. 

Mevrouw Stolk: Ja, want het gaat mij even om de versnelling. Het college en de visie die 
is opgesteld zegt u van: daar zit de versnelling niet in. Maar u wil die versnelling dus 
wel? 

Mevrouw De Jonge: Dank u. ik dacht even dat de voorzitter mij het woord ging geven. 

De voorzitter: Nee, dat had u al. 

Mevrouw De Jonge: Kijk, we gaan überhaupt eerst moeten kijken van: hoe werkt dat als 
je wil gaan verduurzamen en stil varen wil gaan introduceren? We hebben geen tijdspad, 
dus u kunt mij zeggen: wil u versnellen? Maar een tijdspad wat ik niet heb kan ik niet 
versnellen. Dus dat vind ik heel lastig om te zeggen van: wil u versnellen? Nou, volgens 
mij moeten we dit weer in die samenwerking zoeken. In de samenwerking, de visie is 
ook opgesteld met mensen die belang hebben ingebracht ten aanzien van varen. En 
daar moet je samen mee gaan kijken van: wat zijn nou de oplossingen die wij kunnen 
gaan aanbieden aan mensen om over te kunnen gaan naar een duurzame vorm van 
varen? En in welk tijdspad gaat dat passen? En dan pas kun je met elkaar zeggen: nou 
ja, dit gaat het tijdspad worden en dat vinden wij niet snel genoeg. Maar dan is het weer 
aan u als raad om te zeggen: beste wethouder, wij willen dat veel sneller dan wat jullie 
daar in het overleg hebben besloten.  

De voorzitter: Ja, dank. Mijnheer Groenewege. 

De heer Groenewege: Ja, ik zei het net heel kort, maar ik besef me nu dat ik het 
misschien wat uitgebreider had moeten zeggen. Als ik het begrijp dat de toezegging is 
om bij de beleidsevaluaties de broedrust, nachtrust en windrust van dieren mee te 
nemen, dan ben ik bereid de motie in te trekken. Kan ik die toezegging zo opvatten? En 
dat dat dus ook expliciet in al die evaluaties staat.  

Mevrouw De Jonge: Ik begrijp even niet welke evaluaties u bedoelt. Want ik heb 
uitgelegd van: we gaan dit evenementenbeleid herzien. En op het moment dat je dat 
gaat herzien, dan kijk je welke kaders en andere wet- en regelgeving geldt er in dit 
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gebied om evenementen mogelijk te maken. En op dat moment ligt dan ook onder 
andere de recreatieve zonering die zegt hoe het met de rust is geregeld. Dus dat is geen 
evaluatie in de zin van werkt de rustregeling nu op dit moment. Want dat is wat u 
eigenlijk suggereert. Maar in uw motie staat dat u zegt van: we willen dat er in het 
gemeentelijk beleid wordt gekeken van hoe maak je nou goed beleid waarin respect is 
voor de van toepassing zijnde regels en wet.  

De heer Groenewege: Ik volg het niet helemaal meer, geloof ik. De wethouder heeft 
aangegeven: er komt nieuw beleid op een aantal beleidsterreinen zoals ik die in mijn 
motie heb genoemd. En in dat nieuwe beleid wordt daarin broedrust, nachtrust, 
windrust, zoals ik het heb benoemd in de motie, meegenomen. Dus niet alleen wat er nu 
bestaat, de recreatiezonering van Staatsbosbeheer. Want die is op het gebied van de 
broedrust echt heel beperkt. Maar breder, hoe kunnen we die broedrust, nachtrust, 
windrust beschermen?  

Mevrouw De Jonge: Het antwoord daarop is nee. Want dan vraagt u eigenlijk: wil u de 
recreatieve zonering gaan evalueren en aanpassen? En dat staat niet in uw motie. Dus 
uw motie vraagt aan ons: gemeente, kijk naar uw beleid en kijk hoe u daar de rust in de 
verschillende perioden in de verschillende doelen wordt meegenomen. Terwijl eigenlijk 
wat u vraagt, als ik u goed begrijp, is dat u zegt van: is de huidige regelgeving omtrent 
rust wel voldoende geborgd en daarna door vertaald in beleid van de gemeente?  

De heer Groenewege: Ja, dat klopt. 

De voorzitter: Ja, dan denk ik, mijnheer Groenewege, dat het toch net iets anders ligt 
wat de wethouder nu zegt dan in de motie staat. En dan zou u hem wel gewoon in 
stemming kunnen brengen natuurlijk.  

De heer Groenewege: Mag ik heel kort schorsen om te overleggen? 

De voorzitter: Ja, dat mag zeker. Hoe lang heeft u nodig?  

De heer Groenewege: Twee minuten. 

De voorzitter: Twee minuten, de vergadering is geschorst. Beste mensen, we gaan weer 
verder. De twee minuten zijn voorbij. Mijnheer Groenewege heeft het woord. Stilte 
graag in de zaal. 

De heer Groenewege: Ja, ik hoor wat het college zegt en ik wil de wethouder ook voor 
een deel tegemoetkomen. Voor mij is het grootste probleem de broedrust, omdat ik vind 
dat die in de recreatiezonering niet goed is geborgd. Nesten worden niet beschermd, 
tenzij ze van zeer bijzondere soorten zijn. Dan worden er wat maatregelen genomen. 
Maar alle andere vogelnesten hebben vrij spel, daar hebben burgers vrij spel bij. Dus ik 
wil vooral focussen dan in deze motie nu om de broedrust, dan schrap ik die andere 
rustperiodes eruit, de nachtrust en de windrust, omdat ik vind dat die in de 
recreatiezonering beter zijn beschermd. En ik wil de deadline opschuiven van het 
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kerstreces naar het zomerreces 2023. En dan op die manier een aangepaste motie 
indienen. 

De voorzitter: Dus voor alle duidelijkheid, motie M3 die gaan we iets aanpassen. Dat 
wordt daarmee motie M3a. En waar broedrust, nachtrust en windrust staat laat u alleen 
broedrust in stand. En het kerstreces wordt het zomerreces 2023. Ja, dan kijk ik even. 
Want in principe hadden we nog de wethouder hier staan. Heeft u nu nog vragen aan de 
wethouder of zijn we klaar met de wethouder voor nu? Nee, we zijn niet klaar met de 
wethouder. We zijn niet klaar met de wethouder. Kunnen we de termijn van de 
wethouder afsluiten, laat ik het anders verwoorden. Ja, als dat zo is, wij zijn niet gewend 
om maidenspeeches voor collegeleden te houden. Maar ik denk dat het in dit geval toch 
wel aardig is om een applausje te geven. Dan hebben we dat meteen weer 
goedgemaakt. Mijnheer Van der Meer, u heeft uw vraag of opmerking in de richting van 
mijnheer Groenewege? 

De heer Van der Meer: Nee, voorzitter. Over onze eigen motie. 

De voorzitter: Over uw eigen motie. Gaat uw gang. 

De heer Van der Meer: Dank u wel, voorzitter. In overleg met de andere indieners, 
hoewel ik mijnheer Gündogdu niet meer heb kunnen spreken, willen wij de motie over 
snel en duurzaam varen intrekken. Omdat de wethouder heel duidelijk heeft toegezegd 
met energie te blijven zoeken naar duurzame oplossingen voor dat varen, om dat sneller 
aantrekkelijk te maken. Niet om dat sneller te verbieden, maar om het sneller 
aantrekkelijk te maken. Dat is de inzet van de motie en ik heb de wethouder horen 
toezeggen dat ze zich daarvoor in zal zetten. De andere motie willen wij graag 
handhaven. De verschillende partijen hebben in eerste termijn aangegeven voor of 
tegen die motie te zijn en niet altijd met hele uitvoerige argumentatie daarvoor. Het is 
wel een belangrijk onderwerp. Er zijn ook partijen die gezegd hebben: wij zijn het eens 
met de visie. Dat geldt voor ons ook, op een paar details na. Maar in grote lijnen zullen 
we die visie inderdaad steunen. Maar we vinden het wel van belang om het college voor 
de verdere invulling een richting mee te geven waarin niet alleen op het punt van 
verlanding, maar op alle punten het belang van de natuur en natuurversterking heel 
duidelijk wordt meegewogen. En dat is een wat ander signaal dan sommige andere 
groeperingen en gemeentes in de discussie soms geven over die verdere invulling. Dus 
we hechten aan een uitspraak van de raad daarover. Dank u wel. 

De voorzitter: Dank u wel. Dus dat betekent dat motie M4 in stand blijft en motie M5 
wordt ingetrokken. 

De heer Van der Meer: Ja.  

De voorzitter: Dank. Ik kijk even of er nog behoefte is aan een tweede termijn vanuit de 
raad. Dat is niet het geval. Dan kijk ik nog even naar wethouder De Jonge, want motie 
M3 is ingetrokken en vervangen door M3a. Het gaat nu alleen nog over broedrust en de 
termijn is opgeschoven naar het zomerreces. Kunt u nog aangeven hoe u dan de motie 
beoordeelt? 
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Mevrouw De Jonge: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb goed geluisterd naar mijnheer 
Groenewege van de Partij voor de Dieren. Ik begrijp dat u het belangrijk vindt. Daar 
kunnen wij zeker dan bij het herzien van het evenementenbeleid en de visie op 
buitengebied kunnen wij die broedrust meenemen om te kijken van hoe dat nou precies 
in het gebied, maar ook net op de randen van het gebied, tot uitwerking komt. Dus dat 
willen wij wel meenemen.  

De voorzitter: Ja, dus u omarmt eigenlijk de motie. Volgens mij is dat het geval, ja. 
Volgens mij kunnen we tot stemming overgaan. Dan gaan we eerst stemmen over het 
voorstel zelf, de visie ‘balanceren in de Biesbosch’. Zijn daar stemverklaringen? Geen 
stemverklaringen, dan gaan we stemmen. Als u voor de visie bent plus, als u daartegen 
bent min. Gaat uw gang. Nog niet iedereen heeft gestemd. Voor is plus, tegen is min. U 
kunt hem voor de zekerheid misschien nog een keer indrukken. Ja, daar is die. 
Unaniem, nee, dat is niet unaniem. 33 stemmen voor en vijf stemmen tegen. Daarmee 
is het voorstel aangenomen. Tegen waren de Partij voor de Dieren, de Partij van de 
Arbeid en de PVV. En de overige fracties voor. Dan gaan we naar motie M3a, dat is de 
motie van de Partij voor de Dieren die dus motie M3 vervangt. Ik kijk even rond of er 
nog behoefte is aan stemverklaringen. Motie M3a van de Partij voor de Dieren gaat het 
nu over. Stemverklaringen? Mevrouw Koene, gaat uw gang. 

Mevrouw Koene: Dank voorzitter. Nou, gezien het feit dat de wethouder eigenlijk de 
motie omarmt heeft vind ik het wel leuk om mee te stemmen met mijn buurman. 

De voorzitter: Kijk. Anderen nog? Andere liefdesverklaringen of stemverklaringen? Gaat 
uw gang. 

De heer Boersma: Ja, voorzitter. Als mevrouw Koene voor stemt, dan kunnen wij niet 
achter blijven natuurlijk. Maar wij gaan ook me de motie instemmen.  

De voorzitter: Anderen nog? Dan gaan we stemmen. Als u voor de motie bent een plus, 
als u daartegen bent een min. Het is wel heel spannend, er is nog een stem nodig. Toch 
nog even voor de zekerheid, ergens hapert er een kastje denk ik. Daar is die. De motie 
is aangenomen. 23 stemmen voor en 15 stemmen tegen. Tegen waren Beter voor 
Dordt, CDA, VVD en DENK. En de andere fracties waren voor. Daarmee is de motie 
aangenomen. De raad is voor broedrust, zal ik maar zeggen. Dan gaan we naar M4, 
motie van GroenLinks, ChristenUnie/SGP, SP, Op Ons Eiland en Beter voor Dordt: 
balanceren in de Biesbosch. Zijn er nog stemverklaringen bij motie M4? Mijnheer 
Kuhlmann, gaat uw gang. 

De heer Kuhlmann: Ja, wat betreft de Dordtse VVD zitten er ook goede zaken in deze 
motie. Heel specifiek aandacht tegen verlanding, het dichtslibben van vaargeulen, dat is 
een goed punt. Dat is een krentje in deze taart. Maar wat ons betreft zitten er ook een 
aantal stukken augurk in en daarom zeggen we wanneer die aan ons wordt 
gepresenteerd: nee, dank u wel. 

De voorzitter: Andere stemverklaringen? Dat is niet het geval. Dan gaan we stemmen, 
motie M4. Als u voor bent drukt u plus, als u tegen bent drukt u min. De motie is 
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aangenomen met 21 stemmen voor en 17 stemmen tegen. Voor: Beter voor Dordt … 
Nee, ik ga tegenstemmen noemen, dat zijn er minder. CDA is tegen, Forum voor 
Democratie, Gewoon Dordt, PVV, VSP en de VVD. En de overige fracties voor. Daarmee 
is de motie aangenomen. Beste mensen, we zijn bij het einde van de vergadering 
gekomen. Goed gewerkt, complimenten allemaal. Ik wens u allemaal een goede zomer 
toe en ik hoop u allemaal op 30 augustus weer te zien bij de zomerbarbecue. Fijne 
vakantie gewenst, de vergadering is gesloten.  

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 13 september 2022. 

De griffier,                                                          De voorzitter, 

 

 

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

 


