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Inleiding
De Dordwijkzone is een van de zeven voorgestelde programma's van de agenda
Dordrecht 2030 die wordt uitgewerkt in een maatschappelijke businesscase ten
behoeve van de besluitvorming door de raad in het voorjaar van 2021 over het
investeringspakket vanuit de Enecomiddelen. Voor het opstellen van de
maatschappelijke businesscase stellen we een conceptprogramma op. Dit
conceptprogramma is tegelijkertijd een ruimtelijk doorwerkingskader zoals
aangegeven in de omgevingsvisie. Het opstellen van een programma is in de
nieuwe omgevingswet een collegebevoegdheid. De rol van de raad bij het
opstellen van de een programma conform de omgevingsvisie is nog niet nader
uitgekristalliseerd.
Agendering in de Commissie van 13-1 aanstaande
Gezien de nieuwe omgevingsvisie en het conceptprogramma dat de leidraad
vormt voor de opstellen businesscase Dordwijkzone is het voorstel om met u
raad van gedachten te wisselen op korte termijn over het conceptprogramma
Dordwijkzone. Vanwege de timing van de behandeling in de raad van
verschillende voorstellen (o.a. Omgevingsvisie, Agenda Dordrecht 2030) en de
tijd die nodig is om de businesscase op te stellen is het verzoek om dit al
spoedig te doen bijvoorbeeld op 13-1 as.
Doel van deze bespreking is om de hoofdlijnen van het conceptprogramma te
bespreken en vanuit de raad de belangrijkste punten op te halen. Verder zullen
we aangeven welke elementen de basis vormen voor de maatschappelijke
businesscase en op welke wijze de businesscase wordt uitgewerkt. Ook zal
inzicht worden gegeven in het ruimtelijk traject en de samenhang die er is met
verschillende voorstellen die de komende periode aan de orde komen in u raad.
Deze voorstellen hebben impact op de businesscase Dordwijkzone. Het gaat hier
onder meer om de Toekomstvisie sportparken (in voorbereiding),
Raadsinformatiebrief Beantwoorden motie 200922_M6 Niet geschoten is altijd
mis en het Voorstel Beschikbaar stellen van krediet en instemmen met
verplaatsing van vv Dubbeldam / Sportpark Schenkeldijk
accommodatieontwikkeling.
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