
OPLEGGER VOOR DE AGENDACOMMISSIE 

Ingekomen stuk: Raadsvoorstel Uitvoeringskrediet Dordwijkzone 
deelgebied Reewegpark en Schenkeldijk

Raadsadviseur: Mark den Boer (Dordwijkzone)
Denise van Poppel (Sportparken)

Behandeladvies: 
(stap 1 in behandelroute)

X Beeldvormend als onderdeel van het 
Uitvoeringsprogramma Dordwijkzone
 Oordeelsvormend 
 Besluitvormend 
 Ter kennisname naar de raad 
Nadere specificatie bij 'beeldvormend:' 
(zie volgende pagina voor de toolbox beeldvorming)

X Technische briefing over 
Uitvoeringsprogramma Dordwijkzone 
 Hoorzitting
 Informatiemarkt 
 Gesprek
 Rondetafelgesprek
 Werkbezoek
 Kennisbijeenkomst
 Anders: ………………………………………………...

Evt. volgende stappen 
behandelroute:

Waar nodig verdere beeldvorming rondom de 
Dordwijkzone en het uitvoeringprogramma.

Toelichting behandeladvies en 
behandelroute:

De Dordwijkzone (Stadspark XXL) is een van de 
grote projecten uit de Agenda 2030. In 
voorliggend raadsvoorstel wordt aangegeven dat 
het uitvoeringsprogramma nog voor het 
zomerreces aan de raad wordt aangeboden. 
Behandeling daarvan zal pas na het zomerreces 
plaatsvinden. De 2 deelprojecten uit voorliggend 
raadsvoorstel kunnen daar volgens het 
raadsvoorstel niet op wachten vanwege 
subsidiedeadlines. Het veiligstellen van subsidies 
is het argument van het college om dit voorstel 
nu voor te leggen. In het voorstel staat: 'Voor het 
veiligstellen van de subsidies dienen we te 
starten met de uitvoering dit najaar.' Uitvoering 
en najaar zijn rekbare begrippen. Navraag leert 
dat er in september gestart moet worden met de 
uitvoering (in de zomer de voorbereidingen) 
zodat in september er daadwerkelijk een schop 
de grond in kan. Vanaf september is er voor de 
Schenkeldijk een projectmanager die hier o.a. 
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mee aan de slag gaat.
Het is aan de raad om dit subsidieargument af te 
wegen tegen de verdere inhoud van het 
raadsvoorstel. Daarbij willen wij u op een aantal 
dingen wijzen:

 In de raad van 21 december 2021 is het 
Amendement Programma Sportparken 
aangenomen met daarin de opdracht aan 
het college om in een verrijkte versie van het
programma Sportparken 2022-2030 o.a. uit 
te werken:
> ad. k: Hoe het programma Sportparken en 
het programma m.b.t. de groenblauwe 
Dordwijkzone qua samenhang, sturing, 
afstemming en governance op elkaar 
afgestemd worden.
> ad. d: Hoe veiligheid op de sportparken 
geborgd wordt in relatie tot toegankelijkheid.
Deze uitwerking is nog niet aan de raad 
aangeboden. In de RIB Voortgang 
Programma Sportparken 2022-2030 en VHP 
(d.d. 1 februari 2022) staat het proces 
beschreven hoe gekomen wordt tot een 
actualisatie van het Dordts Sportkompas 
inclusief Programma Sportparken en 
Verenigingshallenplan. De actualisatie van 
het Dordtse Sportkompas inclusief 
Programma Sportparken en 
Verenigingshallenplan wordt in het vierde 
kwartaal 2022 aan de raad voorgelegd.

 In maart 2021 is de conceptvisie 
Dordwijkzone besproken in een gezamenlijke
vergadering van de commissies Fysiek en 
Sociaal. Een citaat uit het de besluitenlijst: 
'Expliciet wordt aandacht gevraagd voor de 
betrokkenheid van de sportclubs omdat de 
centrale noord-zuid-verbinding in het plan 
door sportcomplexen heen gaat.' Voor wat 
Sportpark Schenkeldijk betreft lijkt de 
investering nu alleen te gaan om de routes 
naar het sportpark toe en nog niet die op het
sportpark zelf. Er staat echter wel: 'Deze 
paden zijn belangrijk voor het ontsluiten van 
de beweegruimte op het Open Sportpark 
voor de omwonenden en voor het creëren 
van ommetjes voor hen.' Het raadsvoorstel 
geeft alleen aan dat de ontwikkelingen 'in 
samenspraak met de gebruikers en 
bewoners gaan.' Het wordt evenwel niet echt
duidelijk of en hoe de sportclubs bij 
voorliggend voorstel zijn betrokken.

Gezien bovenstaande adviseren wij voorliggend 
raadsvoorstel nog niet te behandelen en in elk 
geval het uitvoeringsprogramma Dordwijkzone af
te wachten en die via beeld- en oordeelsvorming 
tot besluitvorming te brengen. Mogelijk dat 
daarin ook al iets is opgenomen over de 
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https://raad.dordrecht.nl/Documenten/ONGETEKENDE-RIB-Voortgang-programma-Sportparken-2022-2030-en-VHP-1.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/ONGETEKENDE-RIB-Voortgang-programma-Sportparken-2022-2030-en-VHP-1.pdf
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samenhang met het Programma Sportparken en 
het participatieproces met o.a. de sportclubs.

LET OP: Consequentie van dit advies kan wel zijn
dat de te verwachten subsidies (150.000 euro 
voor Schenkeldijk en 514.780 euro voor 
Reewegpark) niet worden binnengehaald. Als het 
Reewegpark bijvoorbeeld minder gevoelig ligt 
zou ook nog een optie kunnen zijn het 
raadsvoorstel wél naar de raad te sturen en het 
onderdeel Schenkeldijk er dan uit te amenderen.

NB. Voor de Dordwijkzone is binnen de Agenda 
2030 een bedrag van 50 miljoen euro 
gereserveerd.

Moment van agenderen 
en benodigde tijd:

-

Ontbrekende context / 
geschiedenis:

Zie onder

Bron: Conceptvisie Stadspark Dordwijkzone 
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Wat? Waarom en hoe? Met wie?

Technische briefing Extra technische toelichting krijgen op bijv. 
de achtergronden bij of de afgewogen 
varianten in een specifiek raadsvoorstel, RIB
of ander stuk van het college d.m.v. 
bijvoorbeeld een presentatie en door 
verhelderende vragen te stellen.

Betrokken ambtenaren en/of 
portefeuillehouder(s)

Hoorzitting Meer te weten komen over hoe 
belanghebbenden tegen een specifiek  
raadsvoorstel aankijken door in een formele 
setting te luisteren en verhelderende vragen
te stellen. Eventueel op locatie.

Belanghebbende inwoners, 
organisaties en bedrijven bij een 
specifiek raadsvoorstel zoals 
indieners van zienswijzen op een 
bestemmingsplan (voorheen: 
sprekersplein).

Informatiemarkt Meer te weten komen over hoe 
belanghebbenden tegen een specifiek 
onderwerp of voorstel aankijken door in een
informelere setting (zoals een marktsetting)
te luisteren en verhelderende vragen te 
stellen.

Belanghebbende inwoners, 
organisaties en bedrijven bij een 
specifiek onderwerp of voorstel.

Gesprek Met behulp van externen een completer 
beeld over een onderwerp of voorstel 
krijgen door vragen te stellen, informatie en
argumenten uit te wisselen en daarover in 
gesprek te gaan. Eventueel op locatie.

Met een beperkt aantal 
specifieke externe partijen 
(inwoners, organisaties, 
bedrijven).

Rondetafelgesprek Met behulp van externen vanuit meerdere 
invalshoeken een breder en completer beeld
over een onderwerp of voorstel krijgen door 
vragen te stellen, informatie en argumenten
uit te wisselen en daarover in gesprek te 
gaan. Eventueel op locatie.

Met meerdere specifieke externe 
partijen (inwoners, organisaties, 
bedrijven) vanuit verschillende 
invalshoeken.

Werkbezoek Ter plaatse een concreet beeld krijgen bij de
situatie of ideeën opdoen door te kijken, te 
luisteren en vragen te stellen.

Inwoners, organisaties en/of 
bedrijven .

Kennisbijeenkomst De (algemene) kennis over een bepaald 
onderwerp vergroten d.m.v. bijvoorbeeld 
een presentatie en verhelderende vragen te
stellen. Eventueel op locatie.

Externe deskundigen en/of 
betrokken ambtenaren.

Deze toolbox is een levend document dat op basis van opgedane ervaringen 
en nieuwe ideeën wordt aangepast en aangevuld. 
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Toolbox beeldvorming gemeenteraad
Hoe kan de raad in de beeldvormende fase haar informatiepositie versterken?


