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Aan
de heer D.T.J. van Leeuwen
van fractie PVV

p/a raadsgriffie@dordrecht.nl

Datum 13 september 2022
Ons kenmerk 2022-0148736
Bijlage(n) 1. Overzicht klachten nachtelijke werkzaamheden

2. Door OZHZ verstuurde mail naar melders
Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake Overlast door nachtelijke 

werkzaamheden Laan der Verenigde Naties

Geachte heer Van Leeuwen,

Bij brief van 4 augustus 2022, bij ons ingekomen op 15 augustus 2022, heeft u op 
grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens de
fractie PVV vragen gesteld inzake de overlast door nachtelijke werkzaamheden Laan
der Verenigde Naties.
Wij beantwoorden uw vraag als volgt.

Vraag 1. Volgens Piet Merrelaar van Van Twist Vastgoed is het uitsmeren van de 
werkzaamheden over een langere periode om omwonenden in de nacht
te ontzien geen optie, vanwege de kosten.
Kunt u dit (indien mogelijk) met cijfers onderbouwen? Graag een 
gemotiveerd antwoord.

Antwoord Het uitsmeren van de werkzaamheden zou ertoe hebben geleid dat 
bewoners over een langere periode overlast zouden ervaren. Bewust is 
daarom gekozen voor het uitvoeren van de werkzaamheden in een zo 
kort mogelijk tijdsbestek.
De initiatiefnemer doelt met deze uitspraak op het feit dat, wanneer 
gemeente beperkingen zou hebben opgelegd ten aanzien van de 
werktijden, dit zeer inefficiënt is. Het vraagt dagelijks extra tijd om o.a. 
de uitvoering voor te bereiden en de wegafsluiting te organiseren. Er 
blijft dan een beperkt tijdsbestek over om daadwerkelijk de 
werkzaamheden uit te voeren. 
Gemeente beschikt niet over een begroting van de meerkosten die dit 
voor de initiatiefnemer met zich mee zou brengen.

Vraag 2. Woordvoerder Loekie den Besten van de OZHZ laat in het betreffende 
artikel optekenen dat alle klagers worden teruggebeld.
Kunt u de raad een overzicht sturen (geanonimiseerd) met de exacte 
klachten, wanneer deze zijn ingediend, alsmede wat de OZHZ met de 
klachten heeft gedaan of gaat doen en wat zij exact heeft geantwoord.

Antwoord Gedurende de werkzaamheden is het sentiment hieromtrent dagelijks 
door een team van de Omgevingsdienst en de gemeente gemonitord. 
Hierbij is onder andere gekeken naar de ingediende klachten (aantal en
inhoud) en het sentiment op social media. Hiervoor verwijzen we u naar
bijlage 1.
Bij overlastklachten neemt OZHZ altijd contact op met de melder. Dit 
gebeurt meestal telefonisch. Het doel van dat gesprek is voor OZHZ om
een goed beeld te krijgen van de situatie en tegelijkertijd de melder 
informatie te geven over het verdere proces, de wet- en regelgeving. In
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deze situatie bleef het aantal meldingen toenemen. Daardoor is 
besloten om alle melders een mail te sturen. In bijlage 2 vindt u de 
tekst van de verzonden e-mail. Deze mail is verstuurd op 5 augustus 
2022.

Vraag 3. De gemeente erkent in het artikel dat bewoners nu nauwelijks kans 
hebben gehad bezwaar te maken en dat normaal gesproken er meer 
tijd wordt genomen om mensen te informeren.
Kunt u zo gedetailleerd mogelijk aangeven waarom dat nu niet is 
gebeurd en wat eventuele lessen zijn die de gemeente heeft geleerd 
van deze gang van zaken? Komt er nog een evaluatie om te 
onderzoeken welke zaken in het vervolg beter kunnen? Graag een 
gemotiveerd antwoord.

Antwoord Door het late moment van aanvragen door de initiatiefnemer, de 
gecompliceerde afweging van belangen en de daarbij benodigde 
adviezen en rapporten, kon de ontheffing voor geluidsoverlast die 
daarvoor nodig was pas aan het eind van de middag op 25 juli 2022 
worden verleend, ofwel enkele uren voor de geplande start van de 
werkzaamheden.
Zoals in de memo Nachtelijke werkzaamheden Laan der VN genoemd, 
wordt het hele proces met alle betrokken partijen goed geëvalueerd. 
Over de uitkomsten hiervan zullen we de raad later informeren.

Vraag 4. Wethouder Marc Merx gaf aan dat een bezwaar niets aan het 
gemeentelijk standpunt zou hebben veranderd, want t.b.v. de 
veiligheid moet het werk 's avonds en 's nachts plaatsvinden.
Klopt het dat er geen communicatie is geweest met hulpdiensten 
inzake de werkzaamheden? Zo ja, waarom niet? Graag een 
gemotiveerd antwoord.

Antwoord Nee, dat klopt niet. Het borgen van de bereikbaarheid voor onder 
andere de hulpdiensten is één van de overwegingen geweest om de 
ontheffing voor de nachtelijke werkzaamheden te verlenen. Daarvoor 
wordt in dergelijke situatie overleg gevoerd met de hulpdiensten, zij 
zijn door gemeente hiervoor uitgenodigd. Niet alle hulpdiensten 
wensten deel te nemen aan het overleg. De aanvraag en de 
verkeersplannen zijn derhalve beoordeeld door de brandweer. Alle 
nood- en hulpdiensten zijn geïnformeerd over het goedkeuren van het 
verkeersplan.  

Vraag 5. Is er nog gekeken naar alternatieve oplossingen, zoals misschien het 
verlagen van snelheden? Zo nee, waarom niet & zo ja, graag zoveel 
mogelijk details, waaronder een duidelijke toelichting waarom deze 
alternatieve oplossingen het niet hebben gehaald.

Antwoord Aangezien het waterstofstation direct naast één van de belangrijkste 
ontsluitingswegen van Dordrecht ligt, hadden we te maken met 
meerdere veiligheidsrisico's voor het verkeer. Een contour van 30 
meter moest worden vrijgehouden om veilig te kunnen werken. Dit 
komt onder andere door de lengte van de heipalen en de hoogte van 
de heistelling. Door de ligging op de hoek van de Laan der Verenigde 
Naties en de Mijlweg speelde naast verkeersveiligheid ook 
bereikbaarheid een rol. Filevorming zou al gauw kunnen leiden tot 
gevaarlijke situaties op de A16 en in de Drechttunnel. Hierdoor was het 
uitvoeren van de werkzaamheden tijdens de spitsuren niet toegestaan. 
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De volgende twee oplossingsrichtingen bleven over en zijn nader 
bekeken, namelijk:
1. Overdag werken tussen 9.00 en 15.00 uur. Effectief blijven in dit 

scenario vijf werkbare uren over door de benodigde tijd om o.a. de 
uitvoering voor te bereiden en de wegafsluiting te organiseren. 
Vanwege efficiency, het feit de werkzaamheden in dit scenario 
aanzienlijk langer zouden duren en de verwachting dat nood-, 
hulpdiensten en OV een te grote vertraging zouden oplopen, is niet 
voor deze optie gekozen.

2. ’s Nachts werken tussen 20.00 en 6.00 uur.

Vraag 6. Op welke manier wordt er momenteel naar onze burgers 
gecommuniceerd dat er klachten bij de OZHZ kunnen worden ingediend
en hoe kan dit nog beter kenbaar worden gemaakt? Graag een 
gemotiveerd antwoord.

Antwoord Specifiek voor onderhavige werkzaamheden is de mogelijkheid om 
klachten in te dienen bij de OZHZ meerdere keren gecommuniceerd via
diverse kanalen, namelijk a) het Twitter account van de gemeente 
Dordrecht, b) het Facebook account van de gemeente Dordrecht, c) 
een nieuwsbericht op de website van de gemeente Dordrecht, d) een 
banner die overal te zien was op de website van de OZHZ, e) de 
omgevingsapp ‘Dordtse Mijl’, f) een persbericht dat is verzonden, g) 
beantwoording van persvragen en het contact dat via social media en 
telefonisch is geweest met bewoners. Daarnaast is dit aan de directe 
omgeving per brief kenbaar gemaakt. Dit betrof de mensen die volgens
het akoestisch onderzoek de meeste geluidsoverlast zouden ervaren. 
Tot slot is de maatregel ook geplaatst op diverse platforms waarop 
actuele verkeersinformatie en omleidingen in kaart worden gebracht.
Voor wat betreft de evaluatie verwijzen we u graag naar het antwoord 
op vraag 3. Onderdeel van deze evaluatie is de communicatie.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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