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Artikel 40-vragen OER Maasterras 
 
 
Datum: 14-11-2022 
 
Geacht college, 
 
Het Startdocument Maasterras Dordrecht: notitie reikwijdte en detailniveau Milieueffectrapportage 
geeft onze fractie aanleiding tot enkele vragen in relatie tot het streven naar een aantrekkelijke, 
duurzame en gezonde woon- en leefomgeving. 
 
1. M.b.t. luchtkwaliteit (blad 31) geeft de leefomgevingsfoto aan dat aan de wettelijke eisen wordt 

voldaan, maar niet aan de WHO-normen. U verwacht dat dat zo blijft. U geeft wel als ambitie aan 
om in de richting van de WHO-normen 2021 te gaan en stelt als minimumeis tot voldoen aan de 
WHO-advieswaarden van 2005. Hoe verhoudt de huidige luchtkwaliteit zich tot de WHO-
advieswaarden van 2005? Bent u bereid de ambitie en de minimale kwaliteit zodanig bij te stellen 
dat een verbetering van de luchtkwaliteit t.o.v. de huidige situatie gegarandeerd is. 

2. De cumulatieve geluidsbelasting ligt nu in een groot deel van het gebied boven de 70 dB. U streeft 
ernaar dat tot maximaal 68 dB te verlagen; u beschouwt maximaal 65 dB als optimaal  (blad 33. 
Dat is beide ver boven de voorkeursnorm. Bent u bereid hier t.b.v. de leefbaarheid hogere eisen te 
stellen en vast te leggen dat u ook hier de WHO-normen nastreeft? In de analyse van de basis 
variant geeft u aan dat de minimale kwaliteit m.b.t. geluid daarin niet wordt gehaald (blad 52). 
Welk effect verwacht u per saldo van de genoemde aanpak? 

3. M.b.t. externe veiligheid geeft u aan dat het groepsrisico niet groter mag worden dan in de 
Omgevingsvisie vastgelegd. Er is in de stad de nodige zorg over de risico’s van gevaarlijke stoffen 
via het spoor. Bent u bereid vast te leggen dat het groepsrisico niet mag toenemen t.o.v. de huidige 
situatie?  

4. Bij de minimale kwaliteit voor hittestress (blad 36) wordt niets over schaduw gezegd. Bent u het 
met ons eens dat dat in deze tijd voor een woon- en leefomgeving een omissie is? Bent u bereid 
hier alsnog een minimumeis te formuleren? Zo je, welke? 

5. U zet in op (de mogelijkheid van) circulariteit (blad 37). Als minimale en optimale kwaliteit geeft 
u resp. 0,8 eb 0,5 MPG aan. Wat betekent MPG? Bent u bereid de ambitie meer SMART te 
formuleren? 

6. U constateert dat in de basisvariant in relatie tot de ambities problemen zijn m.b.t. het aantal 
woningen, verkeersafwikkeling, plekken voor spelen en bewegen, en ruimte voor kantoren en 
bedrijvigheid. Al met al lijken de ruimteclaims t.o.v. de basisvariant nogal fors. Kunt u aangeven 
wat oplossing van die knelpunten zou betekenen voor de kwantiteit en kwaliteit van de openbare 
ruimte en voor de (al loog scorende) biodiversiteit? Hoe denkt u daarmee om te gaan? 

 
In afwachting van uw antwoorden. 
Hartelijke groet, 
 
Frans-Bauke van der Meer 
Fractie GroenLink 


