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Afzien van oeververbinding van Plan Tij naar Wantijpark
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De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 18 oktober 2022, behandelend het agendapunt
'Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet Oeververbinding Noord en afronding openbaar gebied Plan
Tij — Raadsvoorstel'

Besluit het volgende te wijzigen:

Het voorgestelde besluit

'vast te houden aan het uitgangspunt om een oeververbinding van Plan Tij naar het Wantijpark te realiseren'
te vervangen door

'al te zien van het uitgangspunt om een oeververbinding van Plan Tij naar het Wantijpark te realiseren'

en

'een voorbereidingskrediet van € 235.000,- beschikbaar te stellen voor Oeververbinding Noord en afronding
overdracht Plan Tij, te dekken uit de algemene reserve grondbedrif

te vervangen door
'een voorbereidingskrediet van € 35.000,- beschikbaar te stellen voor afronding overdracht Plan Tij, te dekken
uit de algemene reserve grondbedrijf

en

de volgende bijlagen bij het raadsvoorstel te vervangen door aan bovenstaande wijziging van het kredietbedrag
aangepaste versies die in de documentnaam voorzien zijn van het achtervoegsel '(bijlage amendement)':

- Bijlage 2a. BWN 222028 — Voorblad.pdf;
- Bijlage 2b. BWN 222028 — Rubriek 6 Exploitatie.pdf;
- Bijlage 2c. BWN 222028 — Rubriek 7 per I-R-V.pdf.



Toelichting:
In de oordeelsvormende commissiebehandeling op 27 september 2022 sprak een meerderheid van de
raadsfracties de politieke keuze uit af te willen zien van een oeververbinding tussen Plan Tij en het Wantijpark
vanwege
- ecologisch motieven (bescherming kwetsbare natuur met beverburchten en -holen) en/of
- te hoge financiele kosten voor een te beperkt maatschappelijk rendement en/of
- te groot risico dat plan tot deze oeververbinding wederom bij de rechter geen stand houdt.

Het College van B&W geeft aan dat voor alleen afronding overdracht Plan Tij een krediet van € 35.000,- volstaat.
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