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Aan
de heer L.A.J.M. Damen
van fractie PvdA

p/a raadsgriffie@dordrecht.nl

Datum 5 juli 2022
Ons kenmerk 2022-0107645
Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake hulp bij verplaatsingen verenigingen

Geachte heer Damen,

Bij brief van 13 juni 2022, bij ons ingekomen op 14 juni 2022, heeft u op grond van
artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens de 
fractie PvdA vragen gesteld inzake hulp bij verplaatsingen verenigingen 
(Stadslandbouwkas, Voedselbos en Naturistenvereniging Goed Af).
Wij beantwoorden uw vraag als volgt.

Vraag 1) Hoe gaat u hen helpen bij het vinden van een nieuwe locatie?

Antwoord Initiatieven als de Stadslandbouwkas, het Voedselbos en camping 
Goed Af worden door de gemeente intensief geholpen bij hun 
zoektocht naar een passende locatie. Uitgangspunt is altijd dat 
waardevolle initiatieven die bijdragen aan een duurzame, groene en 
werkende stad kunnen rekenen op hulp bij het vinden van een 
passende locatie.

Voedselbos
In sommige gevallen, zoals het Voedselbos, zijn en worden meerdere, 
zelfs tientallen mogelijke locaties onderzocht en aan initiatiefnemers 
voorgelegd. Vanaf 2019 zijn vele locaties verkend, waaronder 
meerdere plekken in de Lousia- en Cannemanspolder. Op dit moment 
heeft het Voedselbos tijdelijk om-niet een plek aan de Doctor 
L.L. Zamenhoflaan.

Camping Goed Af
Voor Naturistenvereniging "Goed Af", waar op de huidige locatie 
vanaf 2024 de ontwikkeling Amstelwijck zal komen, heeft in 
2020/2021 een brede verkenning plaatsgevonden, met als doel het 
vinden van een locatie die beantwoordt aan de specifieke eisen die 
een naturistencamping kent. Op dit moment vindt een breed 
haalbaarheidsonderzoek plaats dat hulp moet bieden bij verdere 
verkenning.

Stadslandbouwkas
De Stadslandbouwkas kan naar verwachting tot eind 2024 gebruik 
maken van de huidige locatie aan de Kil IV. Na de zomervakantie 
wordt met initiatiefnemers en de gemeentelijke vakspecialisten de 
brede verkenning en de zoektocht naar een mogelijke locatie gestart. 
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Vraag 2) Wat zijn de afspraken die u met deze partijen heeft gemaakt?

Antwoord Camping Goed Af!
Voor camping Goed Af is naar verwachting tot eind 2024 plaats op de 
huidige locatie in Amstelwijck. Er is regelmatig, structureel contact 
met het bestuur van de camping. De camping wordt nauw betrokken 
in de planuitwerking en het haalbaarheidsonderzoek. Hoewel de 
gemeente juridisch niet verplicht is om een nieuwe campinglocatie te 
faciliteren en/of te financieren, spannen wij ons al langere in om een 
passende alternatieve locatie te vinden voor camping Goed Af

Het doel van deze interne en externe onderzoeken is om uiteindelijk 
de raad inzicht te kunnen geven in de consequenties, mogelijke 
kosten en overige afwegingen die komen kijken bij de verhuizing.

Stadslandbouwkas
De Stadslandbouw zal naar verwachting tot eind 2024 op de huidige 
locatie aan de Kil IV kunnen verblijven. Eind mei is met de 
initiatiefnemers de afspraak gemaakt om de brede zoektocht naar een
nieuwe locatie na de zomer te starten met een gezamenlijke 
brainstorm waaraan initiatiefnemers en gemeentelijk vakspecialisten 
deelnemen. Een van de mogelijke oplossingsrichtingen is het 
verkennen van mogelijke samenwerkingsverbanden dan wel een 
combinatie van initiatieven.

Voedselbos
Voor het Voedselbos (stichting BuitenZinnig) ligt het accent van de 
activiteiten momenteel vooral op het verzorgen van dagactiviteiten 
voor sociaal kwetsbare groepen. De locatie aan de Doctor 
L.L. Zamenhoflaan is voor de stichting BuitenZinnig naar verwachting 
tot eind 2023 om-niet beschikbaar. Er is intensief contact met de 
initiatiefnemers. Inmiddels staan initiatiefnemers open om een 
mogelijke vorm van samenwerking met soortgelijkende of 
aanvullende initiatieven dan wel clustering van functies te 
onderzoeken. 

Vraag 3) Is een combinatie of clustering met andere functies mogelijk?

Antwoord Voor camping Goed Af ligt, gezien de aard van de faciliteit 
(naturistencamping), een combinatie van functies niet voor de hand.
Voor zowel de Stadslandbouwkas als voor Voedselbos is een 
combinatie van functies wel goed mogelijk. Deze mogelijkheid is aan 
beide partijen al voorgelegd. Stadslandbouwkas neemt na de zomer 
deel aan de door de gemeente georganiseerde startbijeenkomst. 
Voedselbos staat, als gevolg van recente gesprekken, ook open voor 
een combinatie/samenwerkingsverband. Ook voor Voedselbos wordt 
een soortgelijke bijeenkomst georganiseerd. 

Een combinatie van deze bijeenkomsten kan de kansen en 
mogelijkheden vergroten en zal dan ook aan betrokken 
initiatiefnemers worden voorgesteld.
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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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