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1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda

De voorzitter: Goedenavond, dames en heren. Welkom bij de Commissievergadering van
Fysiek van 30 november. In de aankondiging staat dat uw voorzitter mevrouw Stolk is,
maar dat klopt niet. Dat ben ik, Ineke Jager en ik zal voor de zekerheid eventjes aan de
griffier vragen of hij even wil oplezen wie er deze rit allemaal meedoen.

De heer Den Boer: Goedenavond. In de vergadering zijn aanwezig de heer Kuhlmann
van de VVD. De heer Tabak van D66. De heer Chapel van het CDA. De heer Van der
Meer van GroenLinks. De heer Kleinpaste van Gewoon Dordt. De heer Nederhof van
Beter voor Dordt, mevrouw Klein-Hendriks van de ChristenUnie/SGP, de heer Struijk,
ook van de ChristenUnie/SGP. De heer Stolk van de VSP. De heer Noldus van de VVD.
De heer Portier van de SP. De heer Oostenrijk van het CDA.

De voorzitter: Dank u wel. Gaan we verder met het vaststellen van de agenda. Kan de
comnnissie in zijn geheel instemmen met de agenda zoals deze op dit moment voorligt?
En zo niet, dan hoor ik dat graag, zie ik dat graag in de chat. Ik zie niets verschijnen dus
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ik ga er vanuit dat iedereen daarmee instennt. Zijn voor het eerst weer helemaal
digitaal. Het was te verwachten dat het weer ging gebeuren, dus we gaan gewoon vrolijk
verder, zo we het al vaak genoeg gedaan hebben. Mededelingen. Er zijn vooraf geen
mededelingen aangemeld. Is er nog iemand vanuit de comnnissie of het college die een
mededelingen wil doen op dit moment? Ik hoorde geluid, maar zie verder niks gebeuren.
Oke, dan gaan we er vanuit dat dat niet het geval is.

2. Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van 23 november 2021

De voorzitter: Agendapunt twee, het vaststellen van de besluitenlijst van de
adviescomnnissie van 23 november 2021. Er zijn vooraf geen wijzigingsvoorstellen
ingediend, kan de commissie instemmen met de besluitenlijst? Oke, dat is ook het geval.

3. Vragen aan het College

De voorzitter: Dan komen we bij punt drie, vragen aan het college. Nu is het zo dat
mijnheer Oostenrijk heeft vragen aangemeld over de stand van zaken aangaande de
zelfbewoningsplicht. De heer Oostenrijk heeft ook vragen aangemeld over de stand van
zaken van de beantwoording van de ingediende artikel 39-vragen over het Reewegpark.
Beide zaken vallen onder de portefeuillehouder wethouder Stam. Wethouder Stam heeft
ons in de loop van de dag bericht, in de loop van de nniddag bericht, dat de vragen
morgen schriftelijk beantwoord zullen worden. Kijk, ik dacht al, mijnheer Oostenrijk wil
daar lets over kwijt. Gaat uw gang, mijnheer Oostenrijk.

De heer Oostenrijk: Ja, voorzitter, dank u. Ja, ik wil die vragen toch heel beknopt even
toelichten. Met eigenlijk de vraag als het gaat over het invoeren van de
zelfbewoningsplicht en wat daarmee verband houdt is de vraag, kan de
portefeuillehouder ons garanderen dat het raadsvoorstel hieronntrent in de raad van
december aan de orde komt, met een ook daadwerkelijke inwerkingtreding per 1 januari
aanstaande?

De voorzitter: Ja, dat lijkt me helder, mijnheer Oostenrijk. Dat lijkt me heel helder,
maar u herhaalt dus de vraag die morgen beantwoord gaat worden. Is dat noodzakelijk?

De heer Oostenrijk: Ja, ik heb hem wat specifieker gemaakt naar mijn mening. Het
tweede punt is op 14 september, herhaal ik even, 14 september heeft onze fractie
artikel 39-vragen ingediend over de gang van zaken rond investeren bij het
Reewegpark. We zijn nu tweeeneenhalve nnaand verder, terwijI de gewoonte is dat
artikel 39-vragen binnen twee weken beantwoord worden. Nou, dus, ja, het is eigenlijk
van de gekke dat we het er nu over moeten hebben, waarbij ik nog niet weet wanneer
dan die vragen wel beantwoord worden. Dus het is een voorbeeld van hoe het niet moet.

De voorzitter: Ook dat is helder, maar u zegt van dat het niet duidelijk is wanneer het
beantwoord wordt, alle twee die vragen, zowel over de zelfbewoningsplicht als de artikel
39-vragen, heeft wethouder Stam van gezegd dat ze morgen beantwoord worden. Dus
ik denk
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De heer Oostenrijk: Ja, maar voorzitter, neemt u me niet kwalijk, maar dat neem ik u
niet kwalijk, maar het is natuurlijk een beetje Het is wel de omgekeerde wereld dat
vragen aan het college niet, laten we zeggen, staande deze vergadering beantwoord
kunnen worden en ik vind het heel gek, want dat had makkelijk gekund. Door wie, door
welke portefeuillehouder dan ook.

De voorzitter: Goed, waarvan akte. Ik neem aan dat de wethouder dat tot zich neemt,
uw opmerkingen, maar daar zullen we het voor nu even bij moeten laten, want
antwoorden komen er vanavond verder niet. Dus, ja, ik denk dat u toch morgen even af
moet wachten en daarna maar weer vol gas ertegenaan, denk ik. Mijnheer Kuhlmann
van de VVD, die heeft vragen aangemeld over het wegvallen van de fietsverbinding via
de Papendrechtse brug. De portefeuillehouder daarbij is wethouder Van der Linden. Is
die aanwezig? Ja? Wethouder Van der Linden is aanwezig, hoor ik van de griffier.

De heer Van der Linden: Jazeker, voorzitter. Ja.

De voorzitter: Oke. Dan zou ik zeggen, nnijnheer Kuhlmann, gaat uw gang.

De heer Kuhlmann: Dank u wel, voorzitter. We horen van veel bewoners klachten over
het afsluiten van de fietsbrug langs de N3 naar Papendrecht en die omleiding die nnaakt
dat gebruikers, waaronder veel kinderen en jongeren, via een omleiding door de
donkere, Dordtse polders moeten gaan rijden en dat maandenlang in een periode van
het jaar dat het vroeg donker is en ook weer snel donker wordt. De vraag is dan of de
wethouder bereid is onn voor die periode te denken aan een oplossing die die oversteek
veiliger nnaakt, zoals het gratis beschikbaar ma ken van de waterbus of het inzetten van
auto's of autobussen met fietsaanhanger over de brug of lets van een pont, zolang we
maar zorgen dat die fietsverbinding op een goede manier in stand blijft gedurende de
werkzaamheden.

De voorzitter: Dank u wel, nnijnheer Kuhlmann en even kijken wat wethouder Van der
Linden hierop als reactie kan gegeven. Gaat uw gang.

De heer Van der Linden: Goedenavond. Weer even ...

De voorzitter: Goedenavond.

De heer Van der Linden: Ja, ook wij hebben bericht ontvangen van een aantal, van
diverse inwoners die zich wat zorgen maken over de verbinding. Op zich is het mooi dat
dit fietspad wordt aangepakt, want het wegdek is zeer slecht en de houten balken
moeten echt vervangen worden, dus daar ben ik heel content mee. Dat is ook
gecommuniceerd. Wat niet helemaal in het persbericht van Rijkswaterstaat naar voren is
gekomen is dat er al gewerkt wordt aan alternatieven. Het wordt benoemd maar niet
heel erg uitgewerkt, inmiddels weet ik dat Rijkswaterstaat een
omgevingsvergunningsaanvraag heeft gedaan voor het inderdaad realiseren van een
pontverbinding, waar we ook al een tijdje overlegd hebben, dat zou een van de opties
kunnen zijn, parallel aan de brug, dus dat vergt weinig onnfietsen, maar aan onze kant
moeten we het dan nnogelijk maken dat die pont kan aanmeren en dat je ook met de
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fiets van de Baanhoekweg of van de Merwedestraat zo op de, via de Kerkeplaat, daar
kan aanlanden, dat is aan onze landzijde goed mogelijk. Aan de overkant, Papendrecht,
wordt ernaar gekeken. Ja, zo'n vergunningstraject dat duurt eventjes, maar ik ga er
vanuit dat dat zo snel als mogelijk wordt afgerond. Mocht dat niet lukken dan moet u
inderdaad te denken aan een van de andere alternatieven, maar we hebben hier ook in
het Genneentenieuws dat morgen verschijnt, maar wat gisteren al wel op de site is
terechtgekomen van de gemeente Dordrecht, hebben we er ook iets meer over
opgeschreven, dus zodra we dat zeker weten dat het gaat lukken, waarbij dus
Waterstaat de vergunningsaanvraag heeft gedaan, maar wij het ook mogelijk moeten
maken aan de landzijde. Nou, dat zou ik u natuurlijk informeren, want dit is wel iets wat
veel reizigers aangaat.

De heer Kuhlmann: Ja, dat klinkt bemoedigend.

De voorzitter: Wilt u daar nog een reactie op, nnijnheer Kuhlmann?

De heer Kuhlmann: Ja, dank u, voorzitter. Dit klinkt bemoedigend en we zullen dit
natuurlijk als Dordtse VVD scherp blijven volgen. Het gaat er uiteindelijk om dat mensen
ook op de fiets gewoon goed van de ene naar de andere kant kunnen en naar hun werk
kunnen gaan. Dank u wet.

De heer Van der Linden: Ja, prima.

De voorzitter: Dank u. Dank u, wethouder Van der Linden. Het volgende punt, het
agendadeel vier tot en met zeven.

Agendadeel: Nieuwe behandelvoorstellen

4. Aanvraag aanvullend krediet spartelbadje Wantijpark — Raadsvoorstel

De voorzitter: Het zijn slechts vier nieuwe behandelvoorstellen die we hier hebben. Ik
loop ze een voor een even langs. Als u iets anders wil dan in het behandeladvies van de
griffie, dan verneem ik dat graag van u via de chat. Daarna kan ik u dan het woord
geven. De aanvraag aanvullend krediet spartelbadje Wantijpark, raadsvoorstel. Het
behandeladvies is: u wordt voorgesteld dit raadsvoorstel als hamerstuk naar de raad te
sturen. Vorige week gaven CDA en Fractie Nijhof tijdens het agendadeel at aan eerst nog
de technische vragen te willen stellen. Deze vragen zijn inmiddels gesteld en van een
antwoord voorzien. Voor nu kijk ik in eerste instantie even naar het CDA 0, ik zie
Nijhof met de vraag aan hen of het voorstel alsnog als hannerstuk naar de raad kan of
dat bespreking gewenst is. In het laatste geval zal ik daarna kijken of hier voldoende
steun voor is in de comnnissie. Het woord is eerst aan mijnheer Oostenrijk en dan aan
nnijnheer Gundogdu. Mijnheer Oostenrijk, gaat uw gang.

De heer Oostenriik: Ja, voorzitter, het klopt dat ik me wat nader heb laten informeren.
Het punt is dat de CDA-fractie akkoord gaat met het doorgeleiden naar de raad.
Separaat willen we nog wel eens een keer een discussie hanteren rondom het hele
ramingstraject, waar dit onderwerp ook een saillant voorbeeld van is. Dit onderwerp is
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geraamd in 2017, is vervolgens in 2019, laten we zeggen, in de raad geweest ter
instemming en we zitten nu in 2021 ultimo met bijna een verdubbeling van de kosten en
dat is een patroon wat eigenlijk structureel is, terugkijkend dat dan bij de basisraming
heel bewust een aantal kostenposten niet worden meegenomen en dat is dus de bron
dat dus in een vervolgtraject we geconfronteerd worden met gigantische
prijsverhogingen. Ik noem het maar even geen overschrijdingen, maar prijsverhogingen

De voorzitter: Ja, duidelijk. Ik heb het idee dat u begint om dit nu te behandelen en dat
zou ik toch llever niet hebben. Het is helder dat u het wil bespreken, maar niet nu op dit
moment.

De heer Kuhlmann: Ik vraag dit item ter bespreking. Dit item niet, maar het systeem ter
bespreking, omdat dit onderwerp is niet het enige, er worden op andere momenten ook
geconfronteerd en dan zeg ik van, indachtig, ik nneen, de motie Realistisch begroten, die
zou weer op tafel nnoeten komen om anders tegen het hele ramings- en
begrotingstraject aan te kijken. Dat is het achterliggende doel om niet in een
vervolgtraject bij andere onderwerpen weer met hetzelfde probleem geconfronteerd te
worden.

De voorzitter: Het is helder, het is genoteerd en er zal ongetwijfeld een vervolg op
komen. Dan de volgende die aan de beurt is, is mijnheer Gundogdu. Gaat uw gang.

De heer Gundogdu: Goedenavond, voorzitter en beste collega's. Voorzitter, wij hebben
inderdaad technische vragen gesteld. Daar hebben wij vannniddag antwoord op
gekregen. Nou, eerlijkheidshalve moet ik erbij vermelden dat die antwoorden ons
eigenlijk niet geruststellen. Eenvoudigweg omdat, zojuist wat mijnheer Oostenrijk ook
aangeeft, de systematiek van begroten eigenlijk behoorlijk tekortschiet, maar ook de
connmunicatie tussen de diverse afdelingen hebben wij het idee. Dus ons voorstel is om
dit voorstel wel door te geleiden naar de gemeenteraad, maar separaat ook in het
verlengde van wat mijnheer Oostenrijk aangeeft, wel binnenkort een bijeenkomst te
organiseren over het begroten bij projecten en hoe we lering kunnen trekken uit het
verleden waar het veelvuldig helaas is nnisgegaan.

De voorzitter: Dat is duidelijk, het is helder. U bent het helennaal eens met mijnheer
Oostenrijk en ook dit wordt genoteerd en dan zal er ongetwijfeld een vervolg op komen.
Even kijken, hoor. Dan was het mijnheer Kleinpaste die ook gevraagd heeft om hier lets
over te zeggen. Gaat uw gang, mijnheer Kleinpaste.

De heer Kleinpaste: Ja, voorzitter

De voorzitter: Ja, ik wou zeggen, ik zie wel mijnheer Nederhof in beeld, maar ik zie
mijnheer Kleinpaste niet langskomen. Gaat uw gang.

De heer Kleinpaste: Er kwamen chatberichtjes voor de knop van mijn microfoon, dat
was wat onhandig. Ja, mijn vraag aan beide collega's is of het niet veel verstandiger zou
zijn, ik ben het met ze eens hoor dat over die systennatiek best eens gesproken kan
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worden, maar ik zou dat echt bij de start van een nieuwe raadsperiode aan de dan
gekozen raad willen overlaten. Dus die suggestie wil ik toch meegeven.

De voorzitter: Ik denk dat het niet geheel en al onlogisch zou zijn als dat sowieso
gebeurt, want als ik even gekeken heb naar bepaalde voorstellen die er nog zijn ten
aanzien van wat in de commissies nog moet gebeuren, dan denk ik dat er niet zo heel
erg veel kans is dat we dat deze periode nog voor elkaar gaan krijgen. Dus uw voorstel
zal sowieso wel eens gewoon precies zo uit kunnen pakken. Maar goed, het is
genoteerd, het wordt meegenomen. Even kijken en dan gaan we door naar de volgende,
dat is mijnheer Van der Meer, gaat uw gang.

De heer Van der Meer: Sorry, voorzitter, ik had geen behoefte om het woord te voeren.
Ik wou alleen de steun uitspreken voor het voorstel om die systennatiek een keer te
bespreken.

De voorzitter: Nou, uitstekend, helemaal goed. Dan gaan we door naar mijnheer
Oostenrijk.

De heer Oostenrijk: Ja, voorzitter, als reactie op die van de heer Kleinpaste, ik zie de
relevantie niet voor wat betreft het besprekingsmoment dat dat door de nieuwe raad zou
moeten gebeuren. Ik zou zeggen bij uitstek niet, omdat dan we sowieso geconfronteerd
worden weer met twee derde of driekwart nieuwe raadsleden die daar natuurlijk, die niet
in die nnaterie zitten, dus ik zou bijna het omgekeerde zeggen, als je nog eens een keer
de ervaring van de huidige commissieleden wit gebruiken, zou je het juist in deze
raadsperiode nnoeten doen.

De voorzitter: Ik begrijp precies wat u bedoelt, mijnheer Oostenrijk, maar ik denk dat de
kans klein is dat het gaat gebeuren, want u heeft zelf ook gezien wat er nog moet in
deze periode en hoe weinig vergaderingen we nog maar hebben, dus ja, we zullen het
even bekijken en even afwachten wat we ermee kunnen en wanneer we er wat nnee
kunnen en ik zie dat mijnheer Kleinpaste nog een korte reactie heeft en mijnheer
Gijndogdu het eens is met mijnheer Oostenrijk. Mijnheer Kleinpaste, geef uw korte
reactie nog even.

De heer Kleinpaste: Een korte reactie zou zijn is dat ik ook alle vertrouwen heb in de
straks nieuwgekozen raadsleden om verstandig over een eigen werkwijze te oordelen
zonder de wijze lessen van de nnannen die het nu zouden kunnen vertellen.

De voorzitter: Alle vertrouwen. Prima, helemaal mee eens en dan denk ik dat we dit
punt afsluiten voor dit moment.

De heer Nederhof: Voorzitter.

De voorzitter: Mijnheer Nederhof, u heeft niet aangegeven dat u lets wilde zeggen.

De heer Nederhof: Nee, het chatten lukt mu j niet, maar dat zal aan mu j liggen, dus
daarom doe ik maar even mijn handje of zoiets
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De voorzitter: We hebben enige clementie omdat u voor het eerst aan dit circus
meedoet.

De heer Nederhof: Circus? Ah, prima, maar

De voorzitter: Nou ja, digitaal circus.

De heer Nederhof: Ja, ik begrijp het. Maar goed, wat ik even wilde opmerken is het gaat
over een behandelvoorstel en of het een hamerstuk is of niet en alles wat daarna komt,
van integraal bekijken dat we elke keer zulke problemen hebben, ik vind gewoon zelf,
Beter voor Dordt vindt dat, snel dat badje maken en natuurlijk, er zijn onvoorziene
onnstandigheden gekomen, heel veel, maar gewoon, we moeten gewoon voor de nieuwe
zonner dat badje klaar hebben, dus ik zou zeggen de schep er in.

De voorzitter: Ja, u heeft het, wat mij betreft morgen, maar het is niet zo lekker met de
winter nu natuurlijk, maar ik heb helemaal niemand gehoord die op dit moment dat wil
bespreken. Dus ik denk dat het gewoon inderdaad een hamerstuk wordt, dus het gaat
gewoon als hamerstuk naar de raad en dan gaat het precies zo gebeuren als u het graag
zou zien, denk ik. Dus laten we het daar maar bij houden voor dit moment. Dat was het
aanvullend krediet voor het spartelbadje.

5. Raadsinformatiebrief terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Se herziening
Schil, locatie Huis van Stad en Regio — Raadsinformatiebrief

De voorzitter: Dan gaan we naar de raadsinfornnatiebrief ter inzagelegging ontwerp
bestennmingsplan achtste herziening Schil, locatie van Huis van de Stad en Regio. Het
behandeladvies is: u wordt voorgesteld deze raadsinfornnatiebrief ter kennisname naar
de raad duren en het bestemmingsplan wordt na afloop van de zienswijzeternnijn ter
vaststelling aan de raad aangeboden. Kan de commissie hiermee akkoord gaan? Ik zie
geen reacties dat men er niet mee akkoord gaat, dus we gaan ermee akkoord als
commissie zijnde en de raadsinformatiebrief die gaat als informatie naar de raad.

6. Antwoordbrief college aan KNNV Drechtsteden inzake ecocide op microflora en
fauna

De voorzitter: Zes, de antwoordbrief college ter KNNV Drechtsteden. KNVV, inzake
ecocide op microflora en fauna. Zo. U wordt voorgesteld de antwoordbrief ter
kennisgeving aan te nemen en ik zie in de chat dat mijnheer Kuhlmann daar graag lets
over wil zeggen. Gaat uw gang.

De heer Kuhlmann: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil daar graag even een opmerking bij
nnaken. De Dordtse VVD houdt van het groen in onze stad. Wat ons betreft hoort daar
ook bij dat de zaak goed wordt onderhouden en dat het onkruid ook wordt bestreden en
wij zijn daaronn blij met de steekhoudende reactie van het college in deze antwoordbrief.
Dat was het. Dank u wel.
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De voorzitter: Dank u wel. Dat was kort en krachtig. Mijnheer Gundogdu. Ja, u bent nog
niet aan de beurt, ik ga het eerst voorlezen.

7. Antwoordbrief aan AVR Afvalverwerking inzake zorgen over afvalverwerker
HVC

De voorzitter: Punt zeven, antwoordbrief aan AVR Afvalverwerking inzake zorgen over
de afvalverwerker HVC. De heren Nederhof, Van der Meer en Gundogdu hebben
gevraagd ook de brief van de HVC te willen hebben waarnaar wordt verwezen in de
antwoordbrief van de gemeente. Deze brief moet nog worden opgevraagd. Het voorstel
is dan ook om de voorliggende antwoordbrief even aan te houden totdat de brief van
HVC er is. Ik neem aan dat de connmissie zich daarin kan vinden en ik wil de heren
Nederhof, Van der Meer en Gundogdu vragen of ze hier bijvoorbeeld nog iets aan te
vullen hebben? Degene die zich als eerste meldt krijgt het eerst het woord.

De heer Gundogdu: Oke. Ja, ik heb geen chat, dus

De voorzitter: 0 ja, mijnheer Gundogdu. Gaat uw gang.

De heer Gundogdu: Mag ik, voorzitter?

De voorzitter: Ja. Ja, ja. U bent als eerste. U bent de eerste bij punt zeven, gaat uw
gang.

De heer aindogdu: Ja, voorzitter, wat mij betreft inderdaad mag deze brief
aangehouden worden. Wat mu j overigens verbaast, ik wil graag het verzoek doen aan
het college om de reactie van het college te ontvangen en niet van de HVC, want
weliswaar zijn wij via de Gevudo eigenaar van HVC, maar ik sta niet te wachten op een
reactie van HVC. Ik wil een reactie van het college. Dat was even mijn verzoek. Dank u
wel.

De voorzitter: Dank u wel. Dan, de heer Van der Meer heeft aangegeven akkoord te zijn
en ik denk dat mijnheer Nederhof iets wilde zeggen hierover nog, want die hoorde ik net
heel even. Klopt dat?

De heer Nederhof: Ja, dat klopt.

De voorzitter: Gaat uw gang.

De heren Nederhof: la, even wachten, ogenblik. Ja, het is voor ons belangrijk dat de
antwoordbrief van HVC aan AVR, de griffier weet wat ik bedoel, dat die belangrijk is om
ons werk te verrichten als controle op dit hele dossier en de gemeente heeft dus
eigenlijk de antwoordbrief aan AVR gestuurd en daar hebben we het nu over en dat is
gewoon een korte brief en die verwijst dan weer naar die brieven van juni en augustus,
van dit jaar. Dus als we de antwoordbrief hebben van HVC aan AVR, dan kunnen we
behandelen. Dus aanhouden, alstublieft.
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De voorzitter: Oke. Ik zie dat mijnheer Van der Meer nog een nabrandertje heeft
hierover. Ga uw gang.

De heer Van der Meer: Ja, dank u wel, voorzitter. Het felt dat in de brief aan het college
naar de brief van HVC wordt verwezen geeft mij de indruk dat het college achter de
reactie van HVC staat. Dus als die brief beschikbaar is kunnen we het college daar,
dunkt mij, desgewenst op aanspreken.

De voorzitter: Dank u wel. Is genoteerd.

Overig agendadeel

8. Termijnagenda commissie Fysiek

De voorzitter: Dan gaan we door naar de termijnagenda van de commissie Fysiek. Bij dit
agendapunt zijn er twee vragen aan de commissie. Vraag een is kan de commissie zich
vinden in de termijnagenda. Punt twee is kan de commissie zich vinden in het advies
van de griffier zoals verwoord in de memo Comnnissie-agenda tot aan de
gemeenteraadsverkiezingen en mijnheer Van der Meer heeft al aangegeven een voorstel
te willen doen ten aanzien van de tweede vraag en hij heeft zich ook zojuist genneld in
de chat. Dus ik zou zeggen, mijnheer Van der Meer, gaat uw gang.

De heer Van der Meer: Ja, voorzitter, in het memo wordt ten aanzien van een aantal
punten voorgesteld om die in zijn geheel af te voeren. Voor twee daarvan zou ik willen
voorstellen om die niet af te voeren, maar wat mij betreft na de verkiezingen, als daar
eerder geen tijd voor is, maar om die wel te agenderen en dat betreft het nog in te
plannen punt vier over verdiepingssessie over het groenblauwe eiland van Dordt en nog
in te plannen punt zeven over de connnnunicatie met de burgers over de Regionale
Energiestrategie. Mijn verzoek is om die twee punten wel als in te plannen punten te
handhaven eventueel na de verkiezingen. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Van der Meer, het is genoteerd. Mijnheer
Kleinpaste, u heeft hier ook nog een opmerking over?

De heer Kleinpaste: Een korte reactie op de heer Van der Meer, onndat ik, ik zou me
kunnen voorstellen dat je ze voor de nieuwe raad weer als agendabehandelvoorstel
opvoert, maar ik denk dat de nieuwe commissie in de nieuwe raad voor haar eigen
agendering dient te gaan. Ik zou het niet op voorhand, tenzij ik mijnheer Van der Meer
verkeerd heb begrepen, niet op voorhand vastleggen als bespreekstuk dit stuk.

De voorzitter: Oke.

De heer Van der Meer: Mag ik daarop reageren, voorzitter?

De voorzitter: Daar mag u nog een keer op reageren. Gaat uw gang.

De heer Van der Meer: Ja, natuurlijk gaat de toekomstige commissie of commissies of
hoe dat ook in de toekomst geregeld wordt, over hun eigen agenda. Dat spreekt voor
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zich, maar ook van andere voorstellen wordt nu voorgesteld onn die voorlopig op de lijst
te laten staan, ook voor na de verkiezingen. Mijn voorstel is dus cm deze twee punten
daar ook bij te laten staan en dan te zien wat de nieuwe raad daarmee wil doen.

De voorzitter: Ja, weet u wat het is, ik heb al eens eerder meegemaakt dat ze dus dan
gaan proberen in dat kleine beetje tijd dat er nog is zo verschrikkelijk veel mogelijk
onderwerpen te pakken die we dan nog allemaal even moeten behandelen en volgens
mu j komt dat de kwaliteit van de behandeling vaak niet de goede. Dus ja, het is altijd
een wikken en een wegen, maar het is nog niet zo gek onn dat op een gegeven moment
dan even door te schuiven, omdat het dan beter behandeld kan worden. Maar goed,
daar mag iedereen verschillend over denken natuurlijk. Ik geef alleen even weer wat
mijn ervaring daarin geweest is. Ik zie dat mijnheer Oostenrijk hier ook nog iets over
kwijt wil. Ga uw gang.

De heer Oostenrijk: Ja, voorzitter, ik richt mu j even tot de termijnagenda voor wat
betreft 14 december, want we hebben inmiddels het mogelijke agendapunt spartelbadje
al achter de rug, zijnde dat het een hamerstuk, in ieder geval dat het rechtstreeks naar
de raad gaat en ik sluit niet uit dat dat dat voor het nu volgende behandelpunt, de
herziening van de Schil, hetzelfde gaat gebeuren. Dan zou ik wat dat betreft natuurlijk
wel aan de griffie willen meegeven dat dan die agenda voor 14 december wet heel kaal
eruitziet. Dus mijn suggestie is wel degelijk om dan ook de ruimte die er is goed te
benutten en dat is ook nneteen wat ik straks zei.

De voorzitter: Ja, mijnheer Oostenrijk, ik denk dat u dat met een gerust hart aan de
griffie over kunt laten, want als er ruimte is komt er zeker een ander behandelpunt naar
voren. Daar kunt u op rekenen, want we zullen echt zoveel mogelijk nog doen, daar ben
ik van overtuigd. Even kijken, mijnheer Oostenrijk hebben we gehad. Dan kunnen we
denk ik naar het volgende punt toe. Ja, dan hebben we acht afgehandeld, volgens mu.
Ja?

Sprekersplein

9. Vaststellen bestemmingsplan Se herziening Schil, locatie Oranjepark —
Raadsvoorstel

De voorzitter: Goed. We hebben nu naar het Sprekersplein, bestemmingsplan vijfde
herziening Schil, locatie Oranjepark. Dit bestemmingsplan zijn een aantal zienswijzen
ingediend en de indieners zijn uitgenodigd hun zienswijze tijdens het Sprekersplein
nader toe te lichten. De VVE, Vereniging van Eigenaren Oranjepark heeft zich hiervoor
aangemeld. Hun eerste reactie op de zienswijzenota hebben ze at uitgebreid op papier
gezet en die is gister ter kennis van de commissie gebracht. Voor nu is er de
gelegenheid voor de commissie cm hierover nog vragen aan de Vereniging van
Eigenaren Oranjepark te stellen. Nannens de Vereniging van Eigenaren is de heer
Huizinga digitaal aanwezig en we willen mijnheer Huizinga vragen voordat we dus aan
de vragen eventueel gaan beginnen of hij zelf nog iets wil zeggen hierover. lets aan wil
vullen of nog iets kwijt wil ten aanzien hiervan. Mijnheer Huizinga.
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De heer Huizinga: Mevrouw de voorzitter, goedenavond. Fijn dat wij digitaal mogen
aanschuiven aan dit overleg. Ja, wij hebben een zienswijze ingediend op het ontwerp
bestennnningsplan en het ontwerp onngevingsvergunning. Daar hebben wij een zienswijze
bij ingediend. Op die zienswijze is weer een beantwoording gekomen en ook daar
hebben wij kennis van genomen en daar heb ik weer op gereageerd in een reactie met
een aantal punten die ik daarmee nog wat wil aanscherpen ten opzichte van de
beantwoording van de vragen. Het was niet mijn bedoeling om in die zin een aantal
zaken verder toe te lichten, want het een heb ik duidelijk op papier gezet en meer als er
nog vragen nnochten zijn over mijn reactie dan ben ik nu daartoe in gelegenheid en in
staat om te beantwoorden.

De voorzitter: Dat was ook de planning, maar we willen u toch nog even de gelegenheid
geven, mocht er nog iets zijn, om dat dan nog even mee te geven. Dan is mijn vraag nu
aan de comnnissieleden, is er iemand die een vraag heeft te stellen aan mijnheer
Huizinga? Het blijft angstvallig stil. Wacht even.

De heer Huizinga: Is dat een goed teken of een slecht teken?

De voorzitter: Dat weet ik niet. Ja, er was ineens een of andere vreemde advertentie die
boven op mijn lijstje sprong en nu weet ik niet of mijnheer Kleinpaste en mijnheer
Oostenrijk, die heb ik wel net aan het woord gehad, maar of die nou hierop ook nog
gereageerd hebben of dat dat een eerder moment geweest is. Mijnheer Kleinpaste heeft
geen vragen nu. Nou, ik denk mijnheer Oostenrijk dan ook niet. Dan denk ik dat het
iedereen ... Even kijken hoor. Mijnheer Oostenrijk heeft ook geen vragen nu. Dan denk ik
dat het iedereen helemaal helder is. Dan is het fijn dat u hier bent, maar dan is het
iedereen helemaal duidelijk. Dus. Ik zie mijnheer Nederhof, misschien heeft die nog wat
te vragen?

De heer Nederhof: Natuurlijk, aan mijnheer Huizinga heb ik zeker wat te vragen.

De voorzitter: Oke. Nou, vooruit, gaat uw gang.

De heer Nederhof: Is de VvE nu content of tevreden met de antwoorden die ze gehad
hebben op die zienswijze?

De heer Huizinga: Nee, want de beantwoording op de zienswijze daar heb ik dus weer
een aantal reacties opgedaan omdat we het niet helemaal nnee eens zijn.

De heer Nederhof: Nee, nee. Wat zijn dan nog de belangrijkste punten daaruit?

De heer Huizinga: Nou, een aantal punten zijn natuurlijk ten eerste de bouwhoogte, he.

De heer Nederhof: Halve meter had je het over, verschil?

De heer Huizinga: Nou ja, in ieder geval, het gaat een halve meter boven ons
leuningwerk uit en we zitten op tien meter hoogte, dus dan praat je over anderhalve
meter waar we dan als nnuur tegenaan gaan kijken. Dus dat is al een en verder heb ik er
de privacy, de inkijk op ons binnenterrein en natuurlijk de geluidsoverlast vanuit de
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parkeergarage. Dat zijn eigenlijk de hot topics en hebben natuurlijk zelf ook een uitrit
vanuit het binnenterrein. Hier wordt lets gelijks gemaakt en ja, we merken wel bij het
in- en uitrijden dat je dus toch regelmatig voetgangers passeert en dat een van tweeen
moet stoppen. Gelukkig hebben we nog geen ongelukken gebeurd, maar het zijn
natuurlijk niet echt veilige situaties en ja, intensiteit hier zal toenennen. Dus ja, dus dan
zullen ook de onveilige situaties toenemen.

De heer Nederhof: Maar goed, dat is inherent ... Sorry.

De voorzitter: Mijnheer Nederhof, wilt u wel via de voorzitter praten.

De heer Nederhof: Mevrouw de voorzitter. Natuurlijk is dat inherent aan in de bebouwde
kom, in de negentiende-eeuwse Schil wonen, dat is natuurlijk overal wel een probleem.
Het trottoir langs de inritten, maar de geluidswerende maatregelen, wordt daar nog
verder op beantwoord, of zegt u nou, dat kan beter of?

De heer Huizinga: Nou, daar wordt in die zin op beantwoord, daar wordt verwezen naar
wettelijke voorschriften, maar als je het rapport, het geluidsadvies, leest, mevrouw de
voorzitter, dan staat erin dat er geen wettelijke voorschriften zijn. Dan is de vraag van
mij uit van om toch daarnaar te kijken, om in ieder geval wat zachter materiaal toe te
passen in plaats van metselwerk, waardoor je niet te meer een klankkasteffect krijgt en
de vraag om eventueel een geluidsonderzoek in de nieuwe situatie om te kijken of de
geluidsniveaus binnen de perken blijven en of er nog niet iets aanvullend moet worden
gedaan.

De voorzitter: Nou, dat is prachtig, maar het betekent dus dat er blijkbaar dus nog
vragen zijn, bij u ook en dan is de vraag hoe gaan we hier nu mee verder dan.

De heer Huizinga: Ja, dat is de vraag.

De voorzitter: Dat is de vraag. Gaat dit betekenen dat we dit gaan bespreken in een
commissie? Of gaan we dat niet doen, gaan we dat schriftelijk doen? Of Zegt u het
maar. Mijnheer Nederhof, heeft u een idee?

De heer Nederhof: Ja, voorzitter, ik denk dat natuurlijk de partijen met de genneente en
de bouwers die dat gaan doen, die zullen daar toch uit moeten komen. Wij kunnen wel
zeggen ga maar beginnen, maar ik weet niet hoe de stand van zaken is natuurlijk met
het onderzoek geluid en het geluidwerende. Kijk, mijnheer Huizinga is van oorsprong
bouwer, dus die zal donders weten hoe hij dat zou nnoeten doen. Dus ja, en die halve
meter bouwen, dat bestemmingsplan toelaten heb je daar alweer een patstelling. Dus
wat kunnen wij nou als commissie zeggen van ... Nee, het is kennisnennen dan.

De heer Huizinga: Jawel, maar kijk, als ik nnisschien even nnag reageren

De voorzitter: Ja, u nnag reageren. Gaat uw gang.

De heer Huizinga: Natuurlijk is het zo dat het misschien volgens de regels, zegt de
wetgeving of het bestennnningsplan dat het mag, maar goed, we hebben natuurlijk

12



allemaal een belastingaffaire achter de rug waarin het ook allennaal mocht volgens de
wetgeving en we daar toch met wat brokstukken zitten. Ik zie het een beetje
vergelijkbaar, maar dan natuurlijk op een ander vlak. Ja, dus het zou dan nnisschien wel
mogen volgens de geldende bestemmingsplan of wetgeving, maar doe je er dan wel
verstandig aan om dat ook te doen?

De voorzitter: Ik zie dat mijnheer Oostenrijk voorstelt om Mijnheer Kleinpaste, even
geduld. Ik zie dat mijnheer Oostenrijk voorstelt dat na het einde van de inspraak een
besluitvorming zou moeten komen over het vervolg. Ben ik heel erg benieuwd wat hij
daar nou precies mee bedoelt, maar goed. Mijnheer Kleinpaste vindt dat de vergadering
zo een vreemde figuur krijgt. Wat bedoelt u daarnnee?

De heer Kleinpaste: Ja, voorzitter, we krijgen min of meer een overleg tussen een
politieke partij en een inspreker over hoe we het vervolg zouden kunnen zien. Dus ik
sluit me aan bij de heer Oostenrijk, eerst de inspraak afsluiten en dan het vervolg
bespreken in de connnnissie. Dat lijkt niet duidelijk

De voorzitter: Dat is nou wat ik wilde weten, gaan we het nou bespreken in de
connnnissie of niet? Dus dat zou dan eigenlijk moeten, vindt u?

De heer Kleinpaste: Nee, dan begrijpt u mijn woorden verkeerd. Ik zei dat we de
conclusie of het moeten gaan bespreken in de commissie moeten gaan nemen. Daar
kunnen we het erover hebben en als u het gaat bespreken, dat is een ander verhaal,
maar als u daarop een voorschotje opneennt, van nnij mag het als hamerstuk.

De voorzitter: Van u me had als hannerstuk. Nou, dan gaan we, dan hebben we de
inspraak gehad zover.

De heer Nederhof: Voorzitter, mag ik nog even wat zeggen?

De voorzitter: Wacht ... Nee, we gaan eerst naar de griffier. Even kijken. Ja

De heer Nederhof: Maar ik wil even interrumperen

De voorzitter: Mijnheer Nederhof Ja, interrunnperen op uzelf?

De heer Nederhof: Nee, op mijnheer Kleinpaste.

De voorzitter: Nee, dat kan niet.

De heer Nederhof: 0, dat kan niet. Oke.

De voorzitter: Dat kan niet. Mijnheer Kleinpaste interrumperende op u en dan kunt u
niet weer terug interrunnperen

De heer Nederhof: Nou, ik kan wel antwoorden
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De voorzitter: Nee. Nee, nee. Het is helder, maar we kunnen inderdaad alle
bespreekpunten hier nog een keer gaan zitten herhalen en dat schiet niet op. Punt is dat
we dus nu de inspraak gehad hebben, u heeft uw vragen kunnen stellen. Mijnheer
Huizinga heeft u kunnen vertellen wat er nog lag volgens hem en nu komen we bij het
punt, we zijn aan het eind van de inspraak en dan is het punt van wat gaan we doen?
Gaan we het in de commissie bespreken of niet? Daar draait het om en dat hebben dus
een aantal fracties nodig om dat ter bespreking dat vast te stellen. We hebben drie
fracties nodig die het willen bespreken en anders gaat het als hamerstuk naar de raad.
Dus ik zou zeggen, komt u maar. Mijnheer Oostenrijk zegt hameren. Ik neem aan dat
iedereen het wil hameren, tenzij die nu zegt dat hij het wil bespreken. Dus dat hameren
hoef ik niet van iedereen te zien. Ik wil alleen zien of iemand het wil bespreken en dat
komt niet naar boven. Dus ik denk dat het gewoon een hamerstuk wordt en dan wil ik
nu mijnheer Huizinga even heel vriendelijk bedanken voor de aanwezigheid en het toch
nog even verder uitweiden over het onderwerp en dan hoop ik dat het allemaal goed
komt. Dat hoop ik altijd voor iedereen, maar goed. We gaan het zien. Dank u wel voor
de aanwezigheid, mijnheer Huizinga.

De heer Huizinga: Ja, u ook bedankt, dank je we!.

De voorzitter: Nou, we gaan het niet inhoudelijk bespreken. Is de commissie ernnee
akkoord dat dit bestemmingsplan nog gelijk als hamerstuk naar de raad gaat? Ja, dat
heb ik eruit begrepen. En dan hebben we punt negen ook afgehandeld. Dan gaan we
naar de punten ... Weer met ruimte voor de agenda op 14 december, zegt mijnheer
Oostenrijk. Ja, absoluut. De griffier kan gaan puzzelen. De punten tien, elf en twaalf,
brede themabespreking Geluid.

Brede themabespreking `Geluid'

10.Beantwoorden artikel 40-vragen GroenLinks en CU/SGP Geluid — Antwoordbrief
artikel 40/41

De voorzitter: Punt tien, het beantwoorden van artikel 40-vragen van GroenLinks en
ChristenUnie/SGP omtrent geluid. Punt elf, het beantwoorden van artikel 40-vragen van
de Dordtse VVD die lawaaiflitsers wil en punt twaalf, beantwoorden van de motie
200415, schuine streep Ml, meting geluidsoverlast N3, fase een. Zo. Portefeuillehouder
hierbij is wethouder Van der Linden en daar wil ik even het volgende over kwijt over dit
verhaal. In het afgelopen jaar zijn diverse antwoordbrieven rondonn het thema Geluid in
de commissie voorbijgekonnen. Destijds besloot de commissie deze antwoordbrieven bij
elkaar te vegen en een brede themabespreking over het thema Geluid te agenderen.
Deze is vanavond aan de orde. Er hebben zich over dit thema twee insprekers
aangemeld. Dat zijn mevrouw Botoseneanu, sorry als ik het niet goed uitspreek, namens
het Actiecomite Noordendijk en de heer Slijkhuis namens buurtschap Tweede Tol. Ze
krijgen allebei vijf minuten spreektijd. Daarna kan de commissie beide insprekers nog
vragen stellen. Dus eerst de twee sprekers en daarna vragen stellen. Dan is nu eerst het
woord aan mevrouw Botoseneanu. Gaat uw gang.

Mevrouw Botoseneanu: Dank u wel, voorzitter. U heeft mijn naam perfect uitgesproken.
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De voorzitter: 0, nou, dank u wel. Dat had ik niet verwacht.

Mevrouw Botoseneanu: Goedenavond. Beste gemeenteraadsleden, nnijn naam is Viviana
Botoseneanu. Ik woon op de Noordendijk. Ik spreek ook nannens het Actiecomite
Noordendijk en vele omwonenden. Ik wil graag uw aandacht vragen voor een groot
probleem waar wij, bewoners van de Noordendijk tussen de molen Kyck over den Dyck
en het café De Vrijheid mee dagelijks geconfronteerd te worden. Het gaat namelijk om
onacceptabele geluidshinder veroorzaakt door het verkeer en met name door
verkeersasocialen. Op ons stukje Noordendijk bevinden zich aan beide kanten woningen
van drie verdiepingen hoog of hoger. De weg is smal en wordt nog smaller halverwege,
ter hoogte van de Noordergang. Onze woningen op de Noordendijk fungeren als
geluidswallen voor de rest van de buurt. Het geknal van de uitlaten van auto's en
motoren wordt weerkaatst door onze woningen en kan geen kant op. Hierdoor wordt het
verkeerslawaai versterkt. Moet u zich eens voorstellen wat dat betekent: een gesprek in
de tuin of in huis kan altijd ruw verstoord worden wanneer er weer eens zo'n
aandachtstrekker door de straat knalt. Kinderen die gestoord worden in hun slaap.
Straatgenoten die thuiswerken, die te horen kregen of ze soms kantoor houden op het
circuit van Zandvoort. Officieel is het een vijftigkilometerzone, maar vele weggebruikers
houden zich er niet aan. Sommigen reden stelselmatig harder dan vijftig kilometer per
uur om maar zo snel nnogelijk bij de versmalling naar de dertigkilometerzone aan te
komen, denkend nu nog even opschieten, want daarna moet ik remmen. Hetzelfde
gebeurt in omgekeerde richting, komende vanuit het centrum. Meteen na de
versnnalling, eenmaal op de Noordendijk, flink gas geven, want hier mag het eindelijk.
Maar ook in de dertigkilometerzone verderop op de Torenstraat wordt er stelselmatig te
hard gereden, komende uit de beide richtingen en zeker als er geen tegenliggers zijn.
Vanuit het centrum wordt er gas gegeven lang voordat men bij de sluis komt en vanaf
de Noordendijk over de dijk wordt er hard door Maassluis gereden tot lang voorbij de
sluis op de Torenstraat. Motorijders komen en gaan met flink geknal, puur voor het
plezier van het knallen. Op de Noordendijk is dat het Wilde Westen. Men lapt straffeloos
de verkeersregels aan zijn laars. Het kan hier immers, er is geen handhaving. Er heerst
wetteloosheid op de Noordendijk. Ook zien wij vaak dat autonnobilisten die zich wel aan
de maxim umsnelheid houden van achteren opgejaagd worden door boze automobilisten
die willen opschieten. Dit zowel door de week als in het weekend en zelfs als de
weggebruikers zich aan de snelheid houden maakt het asfalt op de Noordendijk enorm
veel lawaai. Niet alleen is volgens ons een snelheid van vijftig kilometer per uur absoluut
ontoelaatbaar op zo'n smalle weg tussen hoge woningen zoals bij ons, maar er is ook
geen handhaving. Er heerst anarchie. Dit ondervinden wij, de omwonenden, iedere dag
aan den lijve. Daarom vragen wij de genneente met klem deze ontoelaatbare situatie,
die onze gezondheid en ons woonplezier bederven, zo spoedig mogelijk te verbeteren.
Op 30 april jongstleden heb ik ook namens vele buren en straatgenoten een brief
gestuurd aan de wethouder en 98 van de medebewoners hebben ook de petitie
ondertekend. Alle mensen die thuis waren en de voordeur opendeden hebben
ondertekend. De nneeste handtekeningen staan eigenlijk voor meer dan een persoon. Ze
staan voor hele gezinnen. Het gaat om honderden mensen die last ondervinden van de
situatie. Het contact met een groot aantal omwonenden bij het ophalen van de
handtekeningen heeft duidelijk gemaakt hoe groot het ongenoegen is en hoe vurig de
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wens naar verandering is. Vele mensen die opendeden werden ronduit ennotioneel. Ze
pakten ...

De voorzitter: Mevrouw, wilt u tot een afronding konnen? U bent over de vijf minuten
heen.

Mevrouw Botoseneanu: Sorry.

De voorzitter: Ja, nee, geeft niet.

Mevrouw Botoseneanu: Zij smeekten mu j de gemeente zover te krijgen dat er efficient
maatregelen genomen zouden worden. Anderen begonnen een ware tirade aan het
adres van de gemeente, die op de hoogte is van de situatie aangezien de metingen in de
geluidskaarten van de omgevingsdienst er niet om liegen. De omwonenden ervaren het
verkeerslawaai als enorm belastend, stressvol, ongezond, kortonn: onhoudbaar.
Iedereen is van mening dat er een dertigkilonneterzone zal moeten konnen op ons stukje
Noordendijk. Ook is iedereen van mening dat het een al te slechte zaak is dat er niet
gehandhaafd wordt. Er wordt knallend hard gereden in de wetenschap dat men er mee
wegkomt. Wij vragen de gemeente er alles aan te doen wat maar mogelijk is om het tij
te keren. Lawaaiflitsers

De voorzitter: U moet nu toch echt afronden, hoor.

Mevrouw Botoseneanu: ... en de dertigkilometerzone. Ik dank u.

De voorzitter: Alstublieft, graag gedaan. Dan hebben we nog een tweede inspreker. Is
die ondertussen ... Nee, mijnheer Van der Meer, de vragen komen straks. We laten eerst
de sprekers achter elkaar spreken vandaag. Als die tweede spreker er is, maar die is er
niet, hoor ik van mijnheer Den Boer. Nou, dat betekent dat uw vraag nu mag voor die
mevrouw. Ja. Gaat uw gang, mijnheer Van der Meer.

De heer Van der Meer: Ja, ik wil mevrouw Botoseneanu zeer bedanken voor het
duidelijke verhaal, verontrustende verhaal ook, denk ik. Ik heb een aanvullende vraag,
namelijk of zij ook lets kan zeggen over of die overlast zich vooral in bepaalde
tijdsperiodes van de dag afspeelt of bijvoorbeeld vooral in het weekend. Is daar nog lets
meer over te zeggen? En dan heb ik het dus vooral over de verkeerasocialen, zoals u ze
noemt.

Mevrouw Botoseneanu: Ja. Kijk, wij ondervinden, wij hebben problemen hiernnee de hele
tijd. Dag en nacht, door de week en in het weekend. Dus dit probleem doet zich altijd
voor. Het is bij ons altijd even wachten wanneer die nnalloot nog even langs rijdt, om te
knallen. Aileen voor het passeren van het knallen en dat kan na vijf auto's die zich
houden aan de snelheid, of na tien auto's of na vijftien auto's, maar die komt er. Die
komt er, gegarandeerd en dat is overdag en 's nachts.

De heer Van der Meer: Oke. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Kuhlmann.
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De heer Kuhlmann: Ja, dank u, voorzitter. Ik wilde eigenlijk dezelfde vraag stellen als de
heer Van der Meer, dus wat dat betreft is die al gesteld. Dank u.

De voorzitter: Oke, prima. Mijnheer Struijk.

De heer Struijk: Dank u wel, voorzitter. Ik wil in ieder geval mevrouw Botoseneanu
connplimenteren met de wijze waarop zij de zorgen van de buurt hier heeft verwoord en
de buurt is zo vertegenwoordigd en ik heb twee vragen aan haar die met elkaar te
maken hebben. Mijn eerste vraag is hoe lang dit al speelt, is dat het laatste jaar of is dat
al vijf jaar? En het tweede, is hierover eerder met de gemeente gecommuniceerd,
bijvoorbeeld een jaar geleden en wat was toen de reactie? Dus dat waren mijn vragen.

De voorzitter: Ja, oke. Gaat uw gang.

Mevrouw Botoseneanu: Ja, kijk, ik woon sinds twee jaar in Dordrecht op de Noordendijk,
dus ik kan alleen maar praten over mijn ervaring sinds twee jaar. Dat is sinds twee jaar
hetzelfde gebleven, dus het is vanaf het begin heel erg geweest. Er zijn mensen die hier
al vijftig jaar wonen en nu in het begin was het totaal anders dan nu voor die mensen.
Ik ken alleen de situatie van de afgelopen twee jaar. Het is hetzelfde gebleven. Ik heb
een brief geschreven, ik meen in april, aan de wethouder, maar ik weet dat er bewoners
waren van de Noordendijk die ook geprobeerd hebben iets van een gesprek met de
gemeente te krijgen. Zij hebben brieven gestuurd en nooit antwoord daarop gekregen.
Nooit antwoord daarop gekregen en toen heb ik gedacht, dan moet ik ook een petitie
organiseren en ik ben vier avonden bij de mensen langs geweest. Iedereen die
opendeed had een gesprek, wou een gesprek met mij voeren, want ze hadden allemaal
vragen. Ze wilden allemaal met een verhaal naar voren komen. Heel emotioneel, want
ze kunnen er niet meer tegen. We worden helennaal kierewiet van de situatie. Dus ik heb
geprobeerd op deze nnanier met ook een petitie erbij te laten zien hoe erg de situatie is
en hoe bezorgd en emotioneel de mensen daarvan worden, want ja, het gaat werkelijk
om onze gezondheid.

De voorzitter: Dat heeft u goed overgebracht.

De heer Struijk: Ja, dank u wel. Ik denk dat we het inderdaad wel begrepen hebben.

De voorzitter: Ja, dank u wel. Dan heeft mijnheer Oostenrijk nog een vraag.

De heer Oostenrijk: Ja, ook mijn dank voor de manier van inspreken, die herken ik,
want ik woon niet zo heel ver van de situatie vandaan. Mijn vraag is hoe ervaart de
inspreekster de situatie rond die wegversmalling? Want ik ervaar het zelf dat dan die
wegversmalling eerder, ik zou zeggen snelheidsverhogend is, het klinkt raar, dan
snelheidsverlagend. Hoe kijkt u tegen die wegversmalling aan? Ziet u dat als een nuttige
factor of anders?

Mevrouw Botoseneanu: Het is een ware verschrikking. Ik wens zoiets niennand toe. Ik
ken de mensen, ik heb de mensen gesproken die daar wonen, pal aan die versmalling en
ze huilden gewoon terwijI ze met mu j stonden te praten. Het is het ergste wat je iemand
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kunt aandoen, zo'n versmalling, want daar wordt er alleen maar harder gereden, precies
zoals je het verwoordt. Het is gewoon een manier om nnensen gek te maken. De
omwonenden worden er helemaal gek van. Allemaal zeggen ze die versnnalling van
vijftig naar dertig, naar een dertigkilometerzone, die moet helemaal per direct
verdwijnen en helemaal aan de andere kant van het Energiehuis weer geplaatst worden.

De heer Oostenrijk: Oke. Nou, in ieder geval

Mevrouw Botoseneanu: Waar de weg veel breder is en waar er geen woningen meer
staan.

De heer Oostenrijk: Het mag duidelijk zijn dat dit straks een vervolg krijgt met een
gesprek met de wethouder.

De voorzitter: Ja. Dank u wel. Dan heeft mijnheer Gundogdu nog een vraag aan u.

De heer Gundogdu: Ik heb nog eentje. Ja, goedenavond mevrouw Botoseneanu. Ik heb
uw verhaal heel goed beluisterd en u bent ervaringsdeskundige, helaas in deze situatie.
Ik ben ook vooral benieuwd, u heeft een petitie opgehaald en u heeft heel wat bewoners
gesproken, ik ken de Noordendijk vrij goed mag ik zeggen, ik heb jarenlang onder de
Noordendijk gewoond. Het nadeel bij u in de straat is dat u als het ware in zo'n tunnel
woont en dan wordt er helaas nnisbruik van gemaakt, zoals u dat ook typeert als
verkeershufters en dat mag ook gezegd worden. Heeft u ook nagedacht over concrete
maatregelen? Laat ik het zo zeggen, u heeft al contact gehad met de gemeente
hierover. U geeft aan er is geen reactie gekomen, dus dat gaan we straks natuurlijk van
de wethouder horen, maar aan welke soort maatregelen, buiten datgene wat u zojuist
heeft genoemd over die drempel voor de dertigkilometerzone, welke andere
maatregelen zou volgens u of andere bewoners wellicht een mogelijke verlichting
kunnen geven aan de situatie? Dat is even nnijn vraag.

Mevrouw Botoseneanu: Ja, alle bewoners zijn van mening dat er geen verkeersdrempels
moeten komen, want die veroorzaken alleen maar meer lawaai, want mensen komen
met een bepaalde snelheid eroverheen, of ze moeten remmen en daarna gaan ze juist
meer gas geven en die drennpels zijn ook niet goed voor de woningen aan weerskanten
van de Noordendijk. Dus geen verkeersdrennpels. Dat er een dertigkilometerzone zou
moeten komen en die zou moeten beginnen aan de andere kant van het Energiehuis,
waar er geen woningen staan. Dus daar zou al de dertigkilometerzone moeten beginnen.
Ik noemde al stil asfalt, want het asfalt op dit moment maakt enorm veel lawaai, ook als
automobilisten zich aan de snelheid, aan de maximumsnelheid houden. Handhaving is
enorm belangrijk, dat is gewoon punt nunnmer een. Iedereen begint erover, er wordt
niet gehandhaafd en daarom doet men wat men doet. Degenen die willen knallen, het
lukt hun, want ze weten dat ze mogen knallen. Ze mogen knallen van de gemeente.

De voorzitter: Daar wil ik graag even iets over zeggen, want dat mogen ze natuurlijk
niet. Ze doen het gewoon.
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Mevrouw Botoseneanu: Ze doen het gewoon en ik vind dat lawaaiflitsers in dit bij ons
absoluut een pluspunt zouden zijn.

De voorzitter: Oke. Nou, dat gaat vast straks ook mee in de discussie. Dan hebben we
nog een vraag van mijnheer Tabak.

De heer Nederhof: Voorzitter.

De voorzitter: Ja, u bent nog niet aan de beurt.

De heer Nederhof: Nee, maar ik kan niet chatten.

De voorzitter: Nee, maar dat weet ik, maar ik heb u wel gezien, maar mijnheer Tabak
was nog eerder. Gaat uw gang.

De heer Tabak: Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor de inspraak, mevrouw
Botoseneanu. Oak wij herkennen het gebied van de Noordendijk als een grate racebaan.
Ik had eigenlijk al een beetje dezelfde vraag als mijnheer GLindogdu net over de
maatregelen, maar ik heb ook nog een andere vraag. Kijk, de Noordendijk is ook een
echte ontsluitingsweg. Dus het grootste verkeer wat volgens mu j bij u over de straat
loopt zijn ook niet directe buren, maar indirecte buren die ook in de binnenstad wonen.
Ik hoar u dan steeds over knallen, heeft u eigenlijk het idee van goh, dat zijn eigenlijk
heel veel mensen die bij mij in de buurt wonen die dit als racebaan gebruiken? Die
eigenlijk het voor woon-werkverkeer als racebaan gebruiken of zijn het mensen die
speciaal op die weg komen knallen, zoals u het zegt, of toeristisch gedrag of jongeren
die met hun scooters dat doen? Hoe ziet u dit ongeveer? Is het meer woon-werkverkeer
van mensen die snel naar hun werk willen en het centrum uit willen of is het ander
verkeer?

Mevrouw Botoseneanu: Nou, ik denk niet dat het de meest nette mensen zijn. Als je muj
vraagt, want ik heb de tijd en de nnoeite genonnen am langs de weg te gaan staan, ik lijk
wel gek, maar ik wou zien wie zoiets doet en het waren allemaal jonge jongens die dat
deden en ik kon ook zelfs hun gezichtsuitdrukkingen zien hoeveel plezier ze eraan
beleefden, terwijI ze dat deden. Ze weten gewoon dat ze alles mogen, dus ze doen het
ook en ze voelen zich heer en meester op de weg. Dat kon ik aan hen zien. Nette
mensen houden zich aan de regels, maar er zijn ook mensen die vanwege hun werk, ze
reden een busje bijvoorbeeld, dus dan weet je al voor hun werk moeten ze ergens
naartoe en dan duwen ze de nette mensen die rustig rijden naar voren. Dus de mensen
die zich aan de snelheid houden, ineens je ziet dat ze twijfelen van wat moet ik nu doen.
Kan ik nog rustig vijftig rijden of moet ik harder rijden omdat ik van achteren
weggeduwd wordt. Dus je hebt echt verschillende types weggebruikers. En dan heb je
ook de motorijders, die zijn het allerergste wat er is, want ik zie ze. Ik wandel bij het
park in de buurt. Ik zie ze al knallen ergens anders bij het park, dan loop ik snel naar
huis, dezelfde kon nog even langs op de Noordendijk. Dus

De voorzitter: Ik denk dat het ondertussen wel duidelijk is.
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De heer Tabak: Dank u wel.

De voorzitter: Mijnheer Nederhof nog eventjes.

De heer Nederhof: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben toch wel verrast door mevrouw,
want ja, het is een probleem wat ik toevallig zelf ook ken, nnaar u heeft het over dat u
absoluut geen verkeersdrempels wil, nnaar dan zou ik toch adviseren om het comite
eens te gaan kijken in het gebied Groenedijk-Hallincqlaan-Singel, daar zijn dus andere
verkeersdrempels neergelegd en met een pilotfase en die voldoen volgens muj
uitstekend, want qua geluid dan. Dus ook voor de oude panden dat daar dus qua
trillingen heel acceptabel is, eigenlijk gewoon heel goed. Dus ik zou adviseren met het
comite, ga daar eens kij ken of vragen, want dat werkt perfect.

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Nederhof. Nou, dit was dan het vragenrondje. Dank
u wel voor uw heldere inbreng en dat u er tijd aan heeft willen besteden en ik hoop voor
u dat het tot een goede oplossing gaat komen. Dat gun ik iedereen altijd namelijk. Dan
gaan we nu over naar de inhoudelijke bespreking van dit onderwerp en mijnheer
Kuhlmann geeft aan dat hij daar graag een woordvoering over wil doen. Zou iedereen
die daar een woordvoering over wil doen dat even aan willen geven in de chat? Want ik
ga eerst het woord geven, u hoeft niet over alle drie de onderwerpen lets te zeggen
natuurlijk, je kunt er ook een of twee gebruiken. Het is geheel aan u over welke brieven
en wat u wilt zeggen. Ik denk dat de eerste woordvoering zijn natuurlijk voor degenen
die schriftelijke vragen gesteld hebben, GroenLinks, de ChristenUnie/SGP en de VVD en
dan gaan we beginnen met GroenLinks. Gaat uw gang, mijnheer Van der Meer.

De heer Van der Meer: Ja, dank u wel, voorzitter. Vier punten. Ten eerste veel mensen,
is net ook gebleken, ervaren geluidsoverlast. Volgens de recente GGD-
gezondheidsmonitor is dat 36 procent van de volwassen inwoners van Dordrecht.
Scooters en autoverkeer worden daarbij als grootste ergernis gerapporteerd van de
verkeersassocialen waar we het net over gehad hebben maar te zwijgen, die dragen
natuurlijk daar extreem toe bij en dat vraagt serieuze aandacht. Ten tweede, de
Wereldgezondheidsorganisatie heeft in 2018 nornnen vastgesteld om schadelijke
gezondheidseffecten van geluid te beperken. Let wel, niet te voorkomen, dus ook de
Wereldgezondheidsorganisatie maakt al een afweging tussen verschillende belangen. De
Nederlandse voorkeursnorm ligt substantieel hoger en dat geldt zeker voor de maximaal
toegestane geluidsbelasting in Nederland dan de WHO-normen. Het college suggereert
in antwoord op onze vragen dat die hogere nornnen zijn ingegeven door economische en
ruimtelijke overwegingen. Kennelijk offeren we vrij gemakkelijk tamelijk veel
gezondheid op aan die econonnische en ruimtelijke overwegingen. Het is in onze ogen
tijd om andere afwegingen te maken. Ten derde, het RIVM, waar wij soms heel goed
naar luisteren, het RIVM adviseerde in 2019 naar aanleiding van die nieuwe inzichten
van de Wereldgezondheidsorganisatie om de Nederlandse normen fors aan te scherpen.
We moeten dus ... Nee, sorry. Toen wij onze vragen eind vorig jaar stelden

De voorzitter: Mijnheer Van der Meer, u moet hem even inhouden, dat van die vragen,
want mijnheer Gertjan Mijnheer Kleinpaste, sorry, die heeft een interruptie. Gaat uw
gang.
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De heer Kleinpaste: Ik luister ook naar mijnheer Gertjan, maar

De voorzitter: Ja, dat staat zo in de chat.

De heer Kleinpaste: Ja, mijnheer Van der Meer van GroenLinks zei een zinnetje en ik
ging wat meer op het puntje van hun stoel zitten, ik denk nu komt het. Namelijk het
wordt wat GroenLinks betreft tijd voor andere afwegingen, dus ik dacht, daar konnen ze,
maar hij ging over naar het RIVM. Welke andere afwegingen zou GroenLinks willen
maken?

De heer Van der Meer: Ja, ik kom daarop, voorzitter. Ik had alleen dat tussenstapje van
het RIVM nog even nodig als u het niet erg vindt.

De voorzitter: Ja, dan gaan we nu door naar u.

De heer Van der Meer: Ja, ik ga gewoon door, ik kom op deze vraag terug. Het RIVM
adviseerde in 2019 dus naar aanleiding van dat WHO nieuwe inzichten om de
Nederlandse normen fors aan te scherpen en toen wij onze vragen stelden, dat is al
bijna een jaar geleden, hebben we dat RIVM-rapport meegestuurd. Het college had er
toen nog geen kennis van genomen. Ik hoop dat dat in de tussentijd wet gebeurd is en
nnijn vraag aan de wethouder is of dat aanleiding is om het beleid van de genneente met
betrekking tot geluid bij te stellen. De antwoorden op onze vragen suggereren in feite in
een stad is een te hoge geluidsbelasting eigenlijk onvermijdelijk. We moeten een
compronnis zoeken, maar de vraag is hoeveel gezondheid en rust willen we nou eigenlijk
opofferen om in geluidskwetsbare gebieden met scooters en auto's te kunnen blijven
rijden. We zien dat heel makkelijk bij allerlei projecten de geluidsnornn wordt verhoogd
om maar te kunnen bouwen en dat bouwen is belangrijk, maar waaronn verhoogt die
geluidsnorm? Waarom nemen we geen andere nnaatregelen en nu kom ik op de vraag
van de heer Kleinpaste, er zijn talloze andere nnogelijkheden om die geluidsbelasting te
verminderen. Op een ander moment gaan we het over 30 kilonneterstraten en wegen
hebben, maar ook dertig kilometer betekent natuurlijk een vermindering van de
geluidsbelasting. Dat is net ook al aan de orde geweest. Meer elektrisch vervoer, daar
kunnen we veel proactiever opsturen. Minder automobiliteit, daar kunnen we veel
effectiever beleid voor nnaken. Meer geluidswerende gevels eisen in bouwprogramma's,
in bouwverordeningen, bouwvoorschriften, bouwenveloppen enzovoort. Een beleid tegen
niet elektrische scooters en natuurlijk zeker ook het handhaven tegen het gedrag van
verkeersasocialen. Waarom spelen we niet meer op deze mogelijkheden in? Geluid is
een urgent gezond- en welzijnsprobleem geworden en daar moeten we op acteren. Dank
u wel, voorzitter.

De voorzitter: Graag gedaan, mijnheer Van der Meer. De volgende die aan de beurt is, is
mijnheer Struijk van de ChristenUnie/SGP.

De heer Struijk: Ik weet niet of mijnheer Gertjan, mijnheer Kleinpaste, nog een
interruptie heeft, want ik zie twee keer staan, maar misschien vergis ik me.
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De voorzitter: Ik heb geen handen en ogen genoeg op dit moment. Mijnheer Kleinpaste
heeft nog een interruptie blijkt. Gaat uw gang.

De heer Kleinpaste: Ja, ik had toch nog even de behoefte aan een kleine interruptie bij
de heer Van der Meer, want een aantal dingen kun je natuurlijk inderdaad doen. Die
dertigkilometerzones, verkeershufters met handhaving wat strakker aanpakken. We
hebben bij de inspreker ook genoeg over gehoord hoe belangrijk dat is. Geluidswerende
gevels gaf de heer Van der Meer aan. Ik kan me voorstellen dat je dat in een
nieuwbouwprogrannma's wel kunt doen, maar een groot deel van de problematiek
bevindt zich natuurlijk in bestaande wijken, bestaande buurten, bij bestaande
bebouwing. Betekent dat in de ogen van de heer Van der Meer ook dat in die bestaande
bebouwing er veel geld zou moeten worden vrijgemaakt om die geluidswering alsnog op
orde te gaan brengen en hoe kijkt GroenLinks daar dan op dat aspect tegenaan en ook
ten aanzien van daar waar de kosten uiteindelijk zullen neerdalen?

De heer Van der Meer: Ja, dat is een belangrijke vraag. Ik heb daar niet een pasklaar
antwoord op, moet ik bekennen. Wat wel zo is, is dat denk ik naarmate je meer in het
oude, bewoonde gebied van de stad zit er meer reden is om die echt autoluw te maken
en de automobiliteit, of in elk geval de fossiel aangedreven automobiliteit, te
verminderen. Dat is ook het beleid, alleen dat beleid zou veel proactiever gevoerd
kunnen worden en ik denk inderdaad dat we met z'n alien de afweging nnoeten maken
hoeveel willen we investeren om onze stad gezond en leefbaar te houden.

De voorzitter: Ja, dat is duidelijk. Nou, dan gaan we dus nu door naar mijnheer Struijk.

De heer Struijk: Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel, de heer Van der Meer die heeft
wel al een paar dingen genoemd die ik op mijn lijstje ook had staan, dus ik zal even
proberen daar zoveel nnogelijk overheen te gaan. Teveel geluid dat is niet alleen
onprettig, het is ook schadelijk voor de gezondheid. Het is ook veel schadelijker dan in
het verleden is gedacht, wordt onder andere genoemd door de WHO, coronaire
hartklachten, dus hartinfarct en dergelijken, dat die al bij lage geluidsniveaus kunnen
voor gaan komen. Geluid kun je dus zien wat dat betreft als een soort sluipmoordenaar.
Het college gaat overigens helemaal niet in op de schadelijkheid bij nachtelijke
geluidsoverlast en zoals net al gezegd is, ook niet dat de norm voor geluidsoverlast bij
de WHO dus heel duidelijk is, ook voor de nacht, duidelijk lager is, drie decibel, dan
overdag en drie decibel is een verdubbeling. Bij geluid kan ook sprake zijn van cumulatie
van geluidsbronnen, ook daar lijkt niet zo heel veel aandacht voor. Overigens, een
slechtere volksgezondheid kost ook heel veel geld, even in reactie richting de heer
Kleinpaste. Tuurlijk, economische belangen spelen een rol, maar gezondheid heeft ook
alles met economie te maken. Dat ervaren we de laatste anderhalf jaar volgens mij ook
behoorlijk. Waar wij nadrukkelijk op willen wijzen dus is dat gewoon geluid heel
schadelijk is voor de gezondheid en dat naar onze mening dat besef niet helemaal naar
voren komt bij het college. Ze zijn ook wat dat betreft ja, wel vrij makkelijk met het
geven van ontheffingen op het gebied van geluid. Bij nieuwbouw ook en wij denken dat
ja, toch eens gekeken nnoet worden naar creatievere oplossingen, waar zojuist door de
heer Van der Meer ook al wat voorbeelden van zijn gegeven. Op Amstelwijck
bijvoorbeeld, daar is wel aandacht voor gezondheid. Daar wordt gewerkt met geluidluwe
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plekken in het openbaar gebied. Het lijkt ons een aardig idee dat dit een vast onderdeel
gaat worden van het Dordtse geluidbeleid. Dus wat je daar doet kun je ook gewoon
elders doen. Bestaande situaties, dat is inderdaad veel lastiger. Nou, ik denk dat
inderdaad verlaging van de maximumsnelheid, dat dat een van de middelen is die je
kunt toepassen, want heel veel andere dingen zou ik wat de Noordendijk betreft ook niet
kunnen verzinnen, maar dan zul je dus wel nnoeten handhaven, maar nnisschien konnen
er ook nog wel andere problennen bij verlaging van de maximumsnelheid onn de hoek,
maar dat zullen we straks van de wethouder horen. In ieder geval die verlaging is des te
urgenter naarmate het verkeer dichter langs de woningen rijdt en dat is nu juist,
bijvoorbeeld bij de Noordendijk, het geval. Het buitengebied dat is een provinciaal
stiltegebied, dat zou nneer aandacht moeten krijgen dan het nu krijgt. In dit gebied kun
je eigenlijk aan heel weinig dingen merken dat het een stiltegebied is. Je ziet bordjes als
je het gebied binnen rijdt, maar als je dan een half uur gefietst hebt en je komt ergens
bij een pad en je denkt kom, daar ga ik eens lopen en je komt bij een strandje aan, ben
ik in een stiltegebied? Nou, heel veel mensen denken van niet, want die zitten daar of
die liggen daar 's zomers met geluidsdragers en dergelijke en gedragen zich alsof ze in
de stad zijn. Waar ik het zelf overigens ook niet zo op prijs stel als mensen dat doen,
maar dat is een ander verhaal. In het stiltegebied mag het zeker niet. Ook in dat
stiltegebied, op mooie dagen, motorijders, soms in groepen. Allerlei opgevoerde auto's
met knallende uitlaten zoals nnevrouw net ook at zei, je komt ze daar ook tegen.
Crossmotoren en quads worden er zelfs ook gesignaleerd en ook gehoord. Ik denk dat er
op dat terrein er toch nog wel wat te winnen is. Het zal niet makkelijk zijn, maar niets
doen dat lijkt ons geen optie en we zouden heel graag van het college horen wat zij
hieraan willen gaan doen en denken te kunnen doen. Voor dit moment wit ik het hier
even bij laten. Dank u wel, voorzitter.

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Struijk. Mijnheer Kleinpaste, u had hier nog een
reactie op? Begrijp ik.

De heer Kleinpaste: la, nog wel even terug, maar ook wel bij de heer Struijk ben ik
gewoon echt wel benieuwd naar hoe hij hier nou tegenaan kijkt, hoe hij in het
binnenstedelijk gebied wat we in Dordrecht gewoon ook hebben, in oude wijken, die
maatregelen kunt nemen die wel tegennoet komen aan een probleem wat ik echt niet wil
bagatelliseren, want natuurlijk is geluidsoverlast ziekmakend en vervelend, maar
tegelijkertijd is de realiteit ook dat we nu eenmaal in een stedelijk gebied zitten wear
ook mobiliteit plaatsvindt en je kunt van alles handhaven om de excessen tegen te
gaan, maar het verkeer indamnnen, zoals ik ook GroenLinks heb horen bepleiten, zie ik
nog niet een, twee, drie gebeuren. Dus ik ben benieuwd hoe de ChristenUnie daarin
staat.

De voorzitter: Mijnheer Struijk. Laat uw licht schijnen hierover.

De heer Struijk: Dank u wel, voorzitter. Ja, dat zal niet meevallen, maar wat de
ChristenUnie/SGP overigens heel graag zou zien dat is dat de beleidsregels die nu
volgens ons stammen uit 2007, dat die herzien worden. Misschien biedt dat meer
mogelijkheden en richting de heer Ik raak zo helemaal in de war.
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De voorzitter: Kleinpaste.

De heer Struijk: Ja, de heer Kleinpaste, dat Gertjan wat ik iedere keer zie staan, terwijI
ik heel goed weet dat het de heer Kleinpaste is, zou ik ja, het wordt een klein beetje
herhalen, maar ik denk dat dertig, dat dat een hele goede maatregel is. Ik denk dat
zoveel mogelijk toch autoluw maken en zeker scooterluw voor wat betreft de
brandstofscooters en laten mensen alsjeblieft zoveel mogelijk fietsen en lopen in de
binnenstad, dat moeten we gaan stinnuleren. Daar moet een goede verbinding voor zijn.
Je moet ze veilig kwijt kunnen en dertig, nognnaals, dat moet echt kunnen en geluidarrn
asfalt, ook daar is op een aantal plaatsen denk ik nog wel wat nnee te winnen.
Vergroening van gevels, ook altijd nog een oplossing, want groen absorbeert ook geluid
en dan heb je toch een rijtje en het zal nooit zo worden als in een dorpje op de Veluwe.
Dat snappen wij ook. Je woont in een stad, maar daar mag het ook wel eens stil zijn.
Oak mensen in de stad die willen graag hun rust hebben en zeker 's avonds en 's nachts,
dus ja, dan nnoeten we misschien ook in het kader van voorlichting, want ik zat me ook
af te vragen bij dat verhaal van die mevrouw die de gezichtsuitdrukking van die jongens

Zouden ze wel beseffen wat ze andere mensen aan doen? Dat vraag ik me oprecht
ook af. Dus misschien eens een keertje handhaven, iemand aanhouden en gaan
vertellen joh, weet jij wat de buurt hiervan vindt? Weet je wat ze ervaren? Oak op dat
terrein is er misschien wat mogelijk en laten we niet te gauw denken dat dit soort
gasten er echt op uit zijn am iedereen te ergeren, am zoveel mogelijk overlast te
veroorzaken. Ik denk dat er ook een stuk onwetendheid bij zit. We zijn allemaal jong
geweest, ik vond het toen ik zestien was ook prachtig, een bromfiets met een knallende
uitlaat en nu denk je: wat deed je eigenlijk? Dus

De voorzitter: Dat is helder, mijnheer Struijk. Trouwens, in de kleine dorpjes op de
Veluwe, daar rijden ze ook heel erg hard met knallende uitlaten. Kan ik u verzekeren.

De heer Struijk: Dat is een keer per jaar, he. De avond voor Koninginnedag.

De voorzitter: Nee, nee, nee.

De heer Struijk: En Oudjaar, maar goed.

De voorzitter: Daar doen ze dat net zo goed, maar het is duidelijk. Mijnheer Chapel zegt
... Nee, daar is de chat niet voor, maar hij is wel leuk. Leraren zeker. Goed, mijnheer
Nederhof, u heeft ook nog een vraag hierover?

De heer Nederhof: Ja, ik ben ingebroken. Dank u.

De voorzitter: Mijnheer Struijk?

De heer Nederhof: Nee, ik wilde gewoon even wat aanvullend zeggen.

De voorzitter: Nee, dan bent u nog niet aan de beurt.

De heer Nederhof: 0, ja, dat kan ik niet zien, voorzitter. Helaas
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De voorzitter: U heeft zich ook niet gemeld, maar dat is om het even. Het is u vergeven,
want ik weet dat het niet lukt om te chatten. Maar dan bent u nog niet aan de beurt
hoor. Ik schrijf u er even bij op het lijstje. Dank u. Dan gaan we nu naar nnijnheer
Kuhlmann van de VVD. Gaat uw gang.

De heer Kuhlmann: Dank u wel, voorzitter. Veel automobilisten, nnotorrijders en andere
bestuurders in onze stad rijden verantwoord en houden gelukkige rekening met
anderen. Helaas zijn er ook weggebruikers die asociaal, veel herrie maken met een
motor, quad, brommer, auto in onze genneente en die types die overschrijden de
geluidsnorm van hun voertuig en vinden het nodig om keihard gas te geven in de
binnenstad, maar ook op de Noordendijk hebben we ook gehoord, maar ik heb ook
klachten ontvangen over de Krispijntunnel, de Reeweg Oost, de Hugo van Gijnweg, de
Dubbeldamseweg Noord, de Provincialeweg, de Thorbeckeweg, de Baanhoekweg, de
Eulerlaan en nog heel veel andere plekken in onze stad en de Dordtse VVD wit dat
geluidsasocialen worden aangepakt en bestraft. We willen dat de pakkans in Dordrecht
flink omhooggaat en deze mensen een flinke boete krijgen die ze verdienen. De
gemeente moet hierbij aan de slag gaan met een innovatieve oplossing als lawaaiflitsers
die voertuigen registreren die teveel lawaai maken. Met lawaaiflitsers worden
beeldopnames gemaakt van verdachte voertuigen en tegelijkertijd met nnicrofoons het
geluidsniveau genneten. Anderhalf jaar geleden hebben we het college opgeroepen om
aan de slag te gaan met lawaaiflitsers in Dordrecht. In die tijd hebben andere
gemeenten niet stilgezeten. Behalve Rotterdam zijn er inmiddels ook in Amsterdam en
zelfs in Maassluis hiermee aan de slag gaan en als je realiseert hoeveel van onze
stadsgenoten, het is zojuist heel treffend verwoord door mevrouw Botoseneanu, als je
realiseert hoeveel van onze stadsgenoten, onze mede-Dordtenaren, dag in dag uit
geluidsoverlast ervaren van die, ik noenn het maar gewoon ronduit aso's in het verkeer,
die maar om ongestraft hun gang kunnen gaan, dan is het mij echt een raadsel waaronn
dit weer zo'n onderwerp is dat maar gewoon op het bureau van de wethouder lijkt te
blijven liggen zonder dat er wat mee wordt gedaan. Op het moment is het heel treurig
gesteld. De pakkans voor dit soort geluidaso's in het verkeer is nnomenteel nagenoeg
nul. Binnen de hele eenheid Rotterdam, politie-eenheid Rotterdam en dat zeg ik er even
bij, dat is een gebied met 1,75 miljoen inwoners, uitgestrekt van Lansingerland tot
Goeree Overflakkee en van Hoek van Holland tot Molenlanden, is een, ik zeg maar een
verkeershandhavingteam met een geluidmeter, dus

De voorzitter: En dat lijkt mu j een mooi moment om u even te onderbreken voor wat
vragen. Mijnheer Tabak, heeft een vraag voor u en daarna mijnheer Gundogdu nog.
Mijnheer Tabak. Let wel, een vraag.

De heer Tabak: Ja, dank u wel, voorzitter. Zeker weten. Ik heb een vraag voor de heer
Kuhlmann. Volgens mu j is de Dordtse VVD de grootste coalitiepartij in onze
genneenteraad en daarmee leveren ze natuurlijk ook een wethouder en dan denk ik goh,
als u een jaar geleden al de vraag heeft gesteld, u draait toch ook aan de knoppen van
deze stad en dan denk ik goh, waarom is er dan nog steeds niks gebeurd en blijft u een
soort roepende in de woestijn, terwijI u dit ook in het bestuur van de stad, om het maar
zo te zeggen.
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De heer Kuhlmann: Ja, dat klopt, maar goed, ik ben niet de wethouder Verkeer, daar
stel ik die vraag aan en ik zal u zeggen, ik had die vraag, dit debat veel eerder willen
hebben, alleen dat is niet eerder gelukt om dit te doen, omdat toen de steun van D66
ontbrak, want dat was mijn voorstel om indertijd meteen dit debat aan te gaan. Dus
vandaar dat het zo lang duurt, maar ik ben blij dat we nu eindelijk het er wel over
kunnen hebben en ik hoop ook straks uw steun voor die lawaaiflitsers.

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Tabak. Mijnheer Gundogdu, u had ook nog een
vraag voor mijnheer Kuhlmann. Gaat uw gang.

De heer Gundogdu: Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, ik hoor het betoog van mijnheer
Kuhlmann. Terecht dat hij wijst op verkeershufters, maar dan wil ik toch wel even een
bruggetje nnaken naar hetgeen wat zojuist door mijnheer Van der Meer is ingebracht.

De voorzitter: Nou, dat denk ik niet. Het gaat erom of u een vraag heeft voor mijnheer
Kuhlmann.

De heer Gundogdu: Ik heb een vraag, ik heb wel even een

De voorzitter: We gaan geen woordvoering doen in een woordvoering, dat doen we niet.
Gaat uw gang.

De heer Gundogdu: Ja, mijn concrete vraag in deze is dat zojuist ook de vraag aan
onder andere mijnheer Van der Meer is gesteld, is de VVD ook bereid om bepaalde
gebieden in onze stad, de woningen waar het geluidsniveau zodanig hoog is dat het ver
boven acceptabele gezondheidsniveaus strijkt, om ook die woningen met bepaalde
maatregelen dan tegemoet te komen? Buiten het handhaven zoals mijnheer Kuhlmann
dat ook aangeeft.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Kuhlmann, wilt u hierop reageren?

De heer Kuhlmann: Nou, ik vind dat eigenlijk de verkeerde volgorde. We nnoeten
degenen Kijk, je kunt maatregelen nemen wat je wil aan woningen, maar zolang daar
veel te veel nnensen hier ongestraft mee weg komen Dit is echt, u heeft het gehoord,
dit is verschrikkelijk irritant dat geknal en ik vind het eigenlijk wel heel logisch dat ook
mensen die aan de Noordendijk wonen eens een keer een raam open kunnen zetten
zonder dat ze zich elke keer een hoedje moeten schrikken. Dus wat mij betreft gaan we
eerst zorgen dat die pakkans die nu vrijwel nul is, dat die eens omhooggaat. Dat heeft
voor ons prioriteit.

De voorzitter: Dank u wel. Was dit uw woordvoering of bent u er nog niet mee klaar?

De heer Kuhlmann: Nee, nee, ik ben vrijwel klaar

De voorzitter: Vrijwel klaar. Maak het even af dan.

De heer Kuhlmann: Dank u, dank u. Wat ik u zei, we hebben maar in dat hele gebied
met bijna twee miljoen inwoners, maar een team met een geluidsmeter en wat ons
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betreft zorgen we ervoor dat de politie in Dordrecht in elk geval beschikt over een paar
geluidsmeters totdat die lawaaiflitsers er staan en daarna moeten we ze natuurlijk ook
gewoon blijven gebruiken en desnoods betalen we die paar geluidsmeters voor de politie
in Dordt dan maar als gemeente zelf, maar wat ons betreft moet er zo snel mogelijk een
einde komen aan deze absurde situatie waarbij de pakkans nul is. Dank u wel,
voorzitter.

De voorzitter: Dank u wet. Mijnheer Van der Meer heeft nog een vraag voor u.

De heer Van der Meer: Ja, dank u wet, voorzitter. Over het aanpakken van de
verkeersasocialen en wat mu j betreft ook het inzetten van die lawaaiflitsers, daarbij
steun ik de heer Kuhlmann maar graag, maar mijn vraag is, het lijkt alsof hij suggereert
dat daarmee het geluidsprobleenn in Dordt is opgelost en verder iedereen 's nachts
rustig zijn raam open kan zetten, maar dat is niet het geval. Dus mijn vraag zou wet zijn
of de VVD nog meer ideeen over het verminderen van de geluidsbelasting heeft, ook als
er geen verkeersasocialen meer zijn.

De voorzitter: Mijnheer Kuhlmann.

De heer Kuhlmann: Ja, welke specifieke situatie bedoelt u dan?

De heer Van der Meer: Nou, ik bedoel dat in vrijwel geheel Dordrecht de
geluidsbelasting boven de voorkeursnornn ligt. Dat betekent dat heel veel mensen
gedwongen zijn om als ze het in huis stil willen hebben, hun ramen dicht houden. Dat
geldt voor een heel groot deel van de Dordtse inwoners, niet alleen voor mensen die aan
een straat wonen waar de verkeersasocialen doorheen knallen, om het zo maar zeggen.
Dus het probleenn is veel breder dan u suggereert. Ik ben het helemaal met u eens, met
uw hele betoog, maar het is in mijn ogen en graag uw reactie daarop, veel te smal om
de problematiek waar we het over hebben te tackelen.

De heer Kuhlmann: Ik ga het wet proberen, ik

De voorzitter: Ik hoor geen vraag.

De heer Kuhlmann: Nee, maar ik kan hier wet even op reageren. Ik hou ervan om
gewoon concrete problemen concreet aan te pakken, dat is de stijI van de Dordtse VVD
en dit is, dat in het verkeer, dat is er een en dat zijn hele concrete waar mensen last van
hebben. Er zijn er meer en je nnoet dan denk ik goed kijken van wat is zinnig om waar
wat aan te doen? Ik denk, om een voorbeeld te geven, wat heel zinnig is geweest, waar
we ook een enorme voorstander van waren, is dat het asfalt op de N3, dat dat stiller
asfalt is geworden. Dat is een hele verbetering, hoor ik van mensen die daar in de buurt
wonen. Kijk, je hebt natuurlijk ook geluid van vliegtuigen. Ja, ik ben niet voor een
vliegverbod boven Nederland, om eens wat te zeggen. Dus ja, je kunt ook geluid hebben
van een hoop natuurkabaal. Nou, dan zult u vast met nnij eens zijn dat we ook niet te
zeggen van dan moeten we alle blaadjes van de bonnen afhalen, zodat je dat niet meer
hoort. Dus het hangt er een beetje vanaf wat voor geluid is het en het ene geluid en ik
vind ook wat dat betreft het meten, dat is een ding. Dat is op zichzelf niet
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De voorzitter: lets korter graag, mijnheer Kuhlmann.

De heer Kuhlmann: Ja, wat ik wil zeggen, het ene geluid is gewoon wat irritanter dan
het andere. U heeft het denk ik ook gehoord en ik denk dat de bewoners van de
Noordendijk daar niet de enige in zijn, die knallende motoren dat is denk ik voor heel
veel mensen echt een hele nare. Dus wat mij betreft eentje om snel actie op te nennen.
Dat was het.

De voorzitter: Dan heb ik mijnheer Gundogdu. Heeft u even geduld, mijnheer Nederhof.

De heer Nederhof: Graag, aan mijnheer Kuhlmann.

De voorzitter: Giindogdu Ja, dat weet ik, maar, mijnheer Gundogdu, heeft u nog een
aanvullende vraag?

De heer Gundogdu: Ja, aanvullend, voorzitter, als het even mag.

De voorzitter: Ja, geen woordvoering, maar een vraag.

De heer Gundogdu: Nee, nee, nee, een vraag. Nou, ik vond het antwoord van mijnheer
Kuhlmann wel heel kort door de bocht, om het zoo even te zeggen, want hij beperkt
geluidsoverlast tot alleen maar de verkeershufters en nu bent u natuurlijk een partij die
gesteld is op auto's, maar er zijn genoeg mensen in deze stad die normaal rijgedrag
hebben, desondanks ondervinden, u bijna heel Dordt zojuist in uw woordvoering
genoemd, heel veel bewoners alsnog overlast. Dus mijn concrete vraag, wilt u ook
verder denken dan alleen het bestraffen van verkeershufters of aanpakken van
verkeershufters om dit probleem nou eens heel goed, fundamenteel aan te pakken? Dat
was mijn vraag.

De voorzitter: Mijnheer Kuhlmann.

De heer Kuhlmann: Nou, de Dordtse VVD Ja, dank u wel, voorzitter. De Dordtse VVD
denkt natuurlijk altijd goed na. Dit is een hele goede, concrete oplossing. Al die straten
die ik noemde, daar gaat het over ook juist om dit probleem, van die harde knallen van
die motoren, van die auto's met bijzondere uitlaten eronder, die overigens illegaal zijn,
he. Je mag niet zoveel lawaai maken. Het is alleen ze konnen er steeds mee weg, onndat
er niet op wordt gehandhaafd, maar wat we meer kunnen doen, ik noemde net het
voorbeeld van het stille asfalt, natuurlijk denken we ook verder, maar wat ons betreft,
laten we hier nou eens mee beginnen. Dit is wat nnij betreft echt, we vragen gewoon een
fuik, wordt in andere gemeenten gedaan, hier ook.

De voorzitter: Dat is helder. De volgende vraag is voor nnevrouw Van den Bergh en dan
mijnheer Nederhof en dan mijnheer Oostenrijk. Mevrouw Van den Bergh.

Mevrouw Van den Bergh: Ja, voorzitter, goedenavond allemaal. Ik ben wat later
aangeschoven, maar ik heb toch, ik wil even reageren op de heer Kuhlmann, want hij
houdt van ... Hij is concreet en wil concrete problemen concreet aanpakken, dan vindt hij
ons helennaal aan zijn zijde. Daar ben ik het helemaal mee eens. Mijn vraag is alleen,
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want ik heb een beetje zit te kijken op die lawaaiflitsers, want daar voelen wij ook wel
wat voor, maar u heeft een hele serie straten opgenoemd, waar allemaal
snelheidsduivels zich bevinden en daar hebben we vroeger ook de actie Flitst u mee?,
dat gevaarlijke kruispunt, dat daarop wordt geflitst, maar hoe wil je nu, met hoeveel
flitsers of hoeveel lawaaiflitsers heb je nodig om effectief te kunnen registreren en
boetes te kunnen uitdelen, wat u wil? In Amsterdam zijn ze ernnee begonnen, daar delen
ze nog geen boetes uit, maar blijft het bij waarschuwingen, want ik geloof ook dat er
nog een of andere regelgeving op toegepast moet worden, maar dan denk ik met een of
twee flitsers kom je er niet. Dus ik wil even ...

De voorzitter: Wat is de vraag?

Mevrouw Van den Bergh: Nou, even vragen hoe de VVD dat dan voor zich ziet hoe je
effectief de snelheidsduivels, de lawaai ... Het gaat nu natuurlijk over de lawaai...
Herrieschoppers, hoe je die kan aanpakken. Met hoeveel flitsers heb je nodig?

De voorzitter: Dat is een duidelijke vraag, hoe ...

De heer Kuhlmann: Goed. Nee, daar heb je er het liefst natuurlijk zoveel als mogelijk,
maar goed, ik snap ook je kunt dat niet overal doen. Daarom net ook de oproep van
laten we in elk geval zorgen dat we de politie ermee uitrusten en het ligt ook een beetje
in het verlengde van wat ik eerder op een heel ander onderwerp of tennninste,
naastliggend onderwerp, namelijk gewoon flitspalen. Je hebt inmiddels ook mobiele
flitspalen die, ik hoop dat we dat ook kunnen doen met die lawaaiflitsers, zodat ze
zoveel mogelijk straten kunnen aanpakken. Ik snap ook, kan niet overal, maar zoveel
mogelijk. In elk geval nneer dan.

De voorzitter: Ja, nou, ik denk dat we niet het hele beleidsplan hier nu vanavond uit
hoeven te werken. Ik zag dat mijnheer Nederhof nog een vraag had aan u. Mijnheer
Nederhof.

De heer Nederhof: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik hoorde mijnheer Kuhlmann zeggen
over stil asfalt op de N3. Iedereen is daar gelukkig nnee in Dordrecht, maar vele politieke
partijen in Dordrecht hebben al jaren geroepen tachtig kilometer op de N3, wat denkt u
dat er daar voor geluidvermindering door komt en zeker al die tractoren, zoals u ze
waarschijnlijk

De voorzitter: Mijnheer Nederhof, ik hoor geen vraag.

De heer Nederhof: Hij komt eraan. Wat u vindt van die tachtig kilometer op de N3, dat
voorkonnt enorm veel tractoren die nu dwars door de stad rijden omdat ze niet over de
N3 mogen. Wat vindt u daarvan?

De heer Kuhlmann: Ja, wat is de vraag nou precies?

De voorzitter: Of u niet vindt dat eigenlijk op de N3 eigenlijk alleen maar tachtig
gereden zou moeten mogen worden.
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De heer Kuhlmann: Nee hoor, nee, daar moet je gewoon honderd kunnen en kunnen
rijden, dat stille asfalt is prima.

De heer Nederhof: Ook dat is eigenlijk

De voorzitter: Bovendien gaat de gemeente daar niet over.

De heer Nederhof: Nee, maar voorzitter, dat is in het verleden ook altijd VVD-standpunt
geweest, die houden van racen, behalve in de binnenstad.

De voorzitter: Nou, nnijnheer Nederhof.

De heer Kuhlmann: Nou, die conclusie laat ik aan de heer Nederhof. Ik denk dat
iedereen in Dordrecht weet dat de Dordtse VVD echt waar het gaat om de straten in
onze stad, dat we daar heel scherp in zijn, dus dat laat ik maar even voor de ...

De voorzitter: Goed. Ik had nog een vraag van mijnheer Oostenrijk en dan ga ik dit
rondje sluiten, want we hebben nog een aantal woordvoeringen te gaan. Mijnheer
Oostenrijk, u bent als laatste voor een vraag aan de VVD. Gaat uw gang.

De heer Oostenrijk: Ja, dat is even, voorzitter, dank u, los even van de woordvoeringen,
want die vraag, die kwestie komt niet in nnijn woordvoering aan de orde. Het gaat even
om de genoemde straten door de heer Kuhlmann. In mijn beeld, maar ik kan het mis
hebben, zijn dat in hoge mate vijftigkilometerstraten. Misschien niet allennaal, maar de
nneeste wel. Mijn vraag is, aan de heer Kuhlmann, erkent hij dat er een oorzakelijk
verband is, niet absoluut, maar wel oorzakelijk, tussen het feit van de geluidsproductie
en het nnogen rijden van vijftig kilometer? Los of dat harder gaat. DeeIt hij die opinie dat
er een oorzakelijk verband is?

De heer Kuhlmann: Nee, het is goed dat u dat noennt, maar dat is dus echt een
misverstand wat u nu noennt. Het gaat nannelijk om die mensen die bijvoorbeeld op zo'n
motor of met zo'n auto, dat doen ze overal, op allerlei plekken. Ik heb klachten
gekregen van allerlei plekken in de stad en ik zou zeggen ga in de zomer eens op het
terras op het Scheffersplein zitten, ik weet niet of dat soort gezelligheid aan de heer
Oostenrijk is besteed, maar ik kan hem aanraden doe dat een keer. Hele leuke
terrassen, maar wat er wel gebeurt, als je dat doet, is dat je dan precies ervaart wat er
dan gebeurt, namelijk een motor die ... Geen snelheidsovertreding, maar wel broem,
broenn. Nou goed, ik ga nu hier niet voor geluidseffecten zorgen, maar ik denk dat
iedereen zich daar van alles bij kan voorstellen.

De voorzitter: Ja, en zo gebeurt het overal in de hele stad.

De heer Oostenrijk: Ja, voorzitter, nog een korte reactie. De heer Kuhlmann die
veronderstelt dat ik de binnenstad met zijn terrassen niet ken, oftewel daar geen prijs
op stelt, verre van dat en ik heb ook zelf van alles wel gadegeslagen dat er af en toe zo
van die quads met name erdoorheen rijden. Mijn vraag aan de heer Kuhlmann is of dat
wettelijk zou kunnen, is die dan ook voor een verbodsbord voor quads?

30



De voorzitter: Nou, sorry, maar ik heb daarnet al gezegd ik denk niet dat we het hele
beleidsplan hier vanavond uit hoeven te werken. Het is helder dat

De heer Kuhlmann: Nee, laat ik me daarbij aansluiten, dat is die ... Nou, wat ik wel,
misschien een opnnerking. Kijk, voor auto's, brommers en motoren weet ik ook dat er
veel mensen zijn die, gewoon gelukkig een meerderheid, normaal rijdt, die het niet te
doen is om zoveel mogelijk kabaal. Ik moet eerlijk zeggen dat voor wat betreft de quad,
ik ben nog niet zoveel mensen tegengekomen die heel rustig en zonder veel lawaai
rijden. Dus in die zin kan ik me lets voorstellen bij de vraag van de heer Oostenrijk,
zonder nu een heel beleidsplan uit te schrijven. Laat ik het daar even bijhouden.

De voorzitter: Ja, dank u wel. Want anders dan gaan we veel te diep erop in op dit
moment en dat is ook niet helemaal de bedoeling. Als u zover was dan denk ik dat het
nu tijd is voor mijnheer Portier, u had ook een aanvraag gedaan voor een woordvoering.
Gaat uw gang.

De heer Portier: la, voorzitter, ik ga het even heel kort houden, er is al veel gezegd. Ik
kan in ieder geval aansluiten bij de heer Kuhlmann voor wat betreft het aanpakken van
verkeershufters, zal ik maar even het zo noemen en dat er meer aan gedaan moet
worden. Ik wilde nog een paar andere punten noennen. Eentje is van het beperken van
het autoverkeer op zichzelf. Er rijden mensen veel te hard over de Noordendijk. Ja, die
gaan de stad in om daar ergens te parkeren. Zorg ervoor dat parkeren beperkt wordt tot
mensen die in de binnenstad wonen en dat andere mensen aan de rand van de stad
nnoeten parkeren. Dan komen ze ook niet meer over de Noordendijk, laat staan dat ze
daar te hard rijden. Ook denk ik dat het autoluwe gebied uitgebreid zou kunnen worden
en ook inderdaad gekeken moet worden van kan het dan ook een scooterluw en zeker
een quadarnn gebied worden? Dus dat zijn zeker dingen die onderzocht moeten worden.
Ook wat betreft de natuur en stiltegebieden, waar de heer Struijk ook aandacht voor
vroeg. Dus buiten de binnenstad kun je je afvragen van moet je daar niet overgaan tot
een beperking van het autoverkeer en daar alleen nog maar auto's toestaan van ofwel
de bewoners of mensen die daar een bedrijf hebben, dan wel mensen die een beperking
hebben, waardoor ze een auto nodig hebben om op bepaalde plekken te komen. Dus op
die nnanier zorg je inderdaad voor meer stilte, minder geluid en minder overlast.
Daarnaast is er nog andere vormen van overlast

De voorzitter: Mijnheer Portier, u heeft een interruptie van mijnheer Kleinpaste en nog
een vraag van mijnheer Struijk. Mijnheer Kleinpaste, houd het kort alstublieft.

De heer Kleinpaste: Ja, ik doe altijd nnijn best om het kort te houden, voorzitter. Ik heb
een vraag aan de heer Portier, want hij meldt van als we mensen die met de auto naar
de binnenstad gaan, maar eerder laten parkeren en ze niet met de auto laten gaan konnt
alles goed, maar is de heer Portier op de hoogte dat heel veel verkeersovertredingen,
geluidsoverlast en hinder juist ook worden veroorzaakt door bestemmingsverkeer?

De voorzitter: Mijnheer Portier.
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De heer Portier: Nou, er zal ongetwijfeld ook even hinder ontstaan door
bestemnningsverkeer, daar kom ik weer even op de handhaving waar de heer Kuhlmann
op gewezen heeft met lawaaiflitsers en dat soort zaken. Dus ik claim niet dat met alleen
maar parkeren aan de rand van de stad alles is opgelost, maar je hebt in ieder geval een
deel van de bron van de geluidsoverlast weg. Dus ik hoop hiernnee de vraag beantwoord
te hebben.

De voorzitter: En dan is er ook nog een vraag van mijnheer Struijk voor u.

De heer Struijk: Ja, ligt een beetje in het verlengde van de vraag van mijnheer
Kleinpaste. Door de auto's uit de binnenstad te houden, wat ik op zich een sympathiek
voorstel vind, verplaats je het probleenn wel naar de buitenwijken en het lijkt nu alsof de
heer Portier geluidsoverlast buiten de binnenstad ontkent dat het er is of het ook niet zo
erg vindt. Nou, daar wil ik toch heel graag even een reactie van hem op hebben en het
liefst een ontkennende.

De voorzitter: Het wordt al voorgezegd, mijnheer Portier.

De heer Portier: Nou, bij deze een ontkennende reactie. Het is natuurlijk ook zo dat als
je niet meer met de auto voor de deur van de winkel kan komen waar je wil zijn, dat het
aantrekkelijker wordt om te kijken naar Liberhaupt het hele traject met de fiets afleggen.
Dat is een ding en voor de rest, wij hebben ook nog maatregelen voor steeds meer
gebieden, dertigkilonneterzone willen we nnaken in plaats van vijftigkilometerzone. Dus
wat dat betreft, ik noem maar een aantal voorbeelden van hoe je geluidsoverlast aan
kan pakken, maar ik wil zeker niet claimen daarin uitputtend te zijn en ik wil ook niet
claimen dat daarnnee alles ineen klap is opgelost. Dus ik hoop daarmee ook de vraag
van mijnheer Struijk te hebben beantwoord.

De voorzitter: Dank u wel. Dat was hem?

De heer Portier: Nee, dan had ik nog een klein stukje. Behalve geluidsoverlast van
autoverkeer en scooters en quads hebben we ook nog iets en daar praat ik even als
ervaringsdeskundige van, mensen die met gigantische speedboten, waterscooters en
dergelijke inmiddels de wateren van onze stad onveilig maken en ik bedenk dat daar ook
beperkingen op moeten komen en handhaving op nnoet komen. En voor de rest is er ook
in de binnenstad, ja, ik ben nu eenmaal een binnenstadbewoner, dus vandaar dat ik
daar nu wel even iets meer aandacht nu voor heb. 's Avonds als de kroegen dichtgaan,
op dit moment is dat heel vroeg, maar normaal gesproken is dat ergens rond twaalf uur,
een uur, heb je ladingen nnensen die schreeuwend, lallend, dronken en dergelijke over
straat lopen. Soms ook nog met gettoblasters erbij. Het zou fijn zijn als er ook op dat
moment wat meer handhaving was en daar wou ik het even bij laten. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we door naar de volgende, dat is mijnheer Tabak.
Gaat uw gang.

De heer Tabak: Dank u wel, voorzitter. Wat betreft geluidsoverlast zou ik als D66 even
twee sporen willen behandelen. Volgens mu j heb je het volgens mu j aan de ene kant over
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structureel geluidsoverlast en aan de andere kant over incidenteel geluidsoverlast. Als
we naar het structureel geluidsoverlast kijken dan hebben we volgens mij ook allemaal
aan de knoppen gedraaid in 2019 toen het Actieplan Geluid werd vastgesteld. Aan de
ene kant hebben we daar heel veel ambities in vastgesteld van hoe ma ken we meer
ruimte voor de fietsers in de stad, mensen uit de auto, er zit een stuk in voor nog wat
andere zaken, dertigkilometerzones. Nou ja, de vraag is wel een beetje, we zaten er
allemaal bij, zijn we daar ambitieus genoeg geweest om tot '23 die kaders goed te
stellen? Dus dan steek ik ook een beetje hand in een eigen boezem en denk ik goh,
hebben we dat eigenlijk wel goed gedaan met elkaar en had het misschien lets
ambitieuzer moeten zijn? Aan de andere kant zie ik dat er structureel ook wel een boel
te winnen is. Kijk, we hebben het vorige keer gehad over de busverbindingen die minder
worden, het jaagt mensen in de auto. Volgens nnij kunnen we meer straten inrichten als
dertigkilometerzone. Wat een pluspunt is, is ook al gezegd, het stille asfalt op de N3,
maar D66 pleit ook alweer jaren voor tachtig op N3. We gaan er niet over, maar we
hebben het ook vaak bij de provincie neergelegd. Verder zien we dat wat we straks gaan
bespreken is natuurlijk dat in Dordrecht heel moo' het ambitieuze plan ligt om zoveel
mogelijk laadpalen te realiseren. Volgens nnij zijn we ook koploper daarin, dus dat is ook
nnooi om die elektrische auto's in de stad te stimuleren. Dus ik denk dat we at heel veel
goede dingen doen en aan de voorkant zitten en ik denk dat we als commissie en als
raad in 2023 ook aan de voorkant moeten zitten om hele ambitieuze doelen te stellen bij
het nieuwe Actieplan Geluid en dan eigenlijk naar de incidentele geluidsoverlast, wat we
ook met elkaar besproken hebben en dan zie ik ook inderdaad best wel grote problemen
met de auto's, de scooters. We hebben het gehad over evenennenten, over
burenoverlast hebben we nog niet eens besproken. Nou ja, er wordt ook weer flink
gebouwd, bouwoverlast. De luchtoverlast van helikopters, botenoverlast. Nou, inderdaad
zit D66 ook wel op handhaven en hoe kunnen we die problemen nu met elkaar
aanpakken?

De voorzitter: Mijnheer Tabak, ik heb een vraagje voor u van mijnheer Van der Meer.
Gaat uw gang, mijnheer Van der Meer.

De heer Van der Meer: Ja, dank u wel. De heer Tabak heeft de hand in eigen boezem
gestoken en zich afgevraagd of wij in het verleden als gemeente en als raad voldoende
proactief zijn geweest in het nennen van generieke maatregelen om de geluidsoverlast te
verminderen. Zou hij daar zelf op die vraag een wat preciezer antwoord kunnen geven?
Is het antwoord ja op die vraag, hadden we dat sterker moeten doen en zo ja, waar
denkt u dan aan?

De voorzitter: Mijnheer Tabak.

De heer Tabak: Dank u wel, voorzitter. Nou, als ik het Actieplan Geluid er naast leg, dan
zie ik wel dat wij vooral in de overlast van autoverkeer, scooterverkeer, wat wij nu
eigenlijk bespreken, dat ik dat eigenlijk heel weinig terug vind komen in het Actieplan
Geluid en ik denk dat in 2019 eigenlijk deze problemen ook al speelden. Dus ik denk dan
goh, daar hadden we eigenlijk annbitieuzer moeten zijn in de handhaving van deze
problematiek. Ik hoop dat dat voldoende antwoord is op de vraag zo, want dan ga ik
gewoon verder.
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De voorzitter: Ja, gaat uw gang.

De heer Tabak: Wat ik wel zie is dat er ook een stukje bewustwording mag gecreeerd
worden in de incidentele geluidsoverlast binnen bij de Dordtenaren. Het verkeer wat
over de Noordendijk raast, ik heb toch het vermoeden dat het vooral bewoners zijn uit
de binnenstad en dat daar heel veel bestemmings-, of tennninste woon-werkverkeer
overheen raast en mijnheer Kuhlmann noennt ook een heleboel straten. Het zijn vooral
de mensen die daar omheen wonen die hard racen over die straten. Dus ik denk dat we
ook vooral met bebording heel veel bewustzijn misschien kunnen creeren bij de
Dordtenaren van goh, u woont een wijk verderop, maar u racete nu door een wijk van
iemand anders heen en dan met een positieve kwinkslag te benaderen. Ik denk dat daar
ook wel veel winst te behalen is. Dus ik denk dat veel Dordtenaren racen door de wijken
van andere Dordtenaren, om het maar zo te zeggen. Laten we dat in ieder geval nou
eens met elkaar ook bewust maken en in ieder geval kijken hoe we gedrag kunnen
aanpassen.

De voorzitter: Dan heeft mijnheer Kuhlmann er gelijk nog een vraagje achteraan. Gaat
uw gang, mijnheer Kuhlmann.

De heer Kuhlmann: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben blij met de steun van D66 om
strenger te handhaven of in elk geval die pakkans omhoog te krijgen, maar ik werd toch
een beetje getriggerd met het idee van een bordje in de straat, bewust maken. Op
zichzelf alle beetjes helpen. Zo'n bordje kan misschien geen kwaad, maar ik wil toch
even in alle eerlijkheid vragen, we hebben hier, ik probeer het maar een beetje beeldend
te maken, van die mensen in zo'n Golfje met een bijzondere uitlaat eronder. Beetje
jong, nou goed, ik wil het niet al te veel aankleden, maar u heeft inmiddels een beeld.
Denkt u nou dat die types echt compleet van gedachten gaan veranderen dankzij het
bordje of is het niet handiger om daar toch even wat scherper in te zitten?

De voorzitter: Is het u duidelijk, mijnheer Tabak?

De heer Tabak: Ja, het is mu j absoluut duidelijk. Laat ik zou zeggen, ik denk absoluut dat
het een probleemgroep is, maar ik denk dat het ook een hele kleine groep is die voor
best wel wat overlast zorgt, maar ik denk dat er ook nog een veel grotere groep is die
door bebording, bijvoorbeeld een bord Denk aan onze kinderen, of die gele poppen die
vaak aan de straat worden gezet, dat dat toch vaak een stukje bewustzijn wordt
gecreeerd door mensen. Kijk, auto's zijn heel stil tegenwoordig, men trapt het pedaal
net iets te diep in, die scheuren toch lets te hard over die straat. Dus ik vind, laat ik het
zo zeggen, laten we nou Dordt ook in hun eigen kracht zetten en bewustzijn creeren,
kijk even naar je snelheidsnneter, hoe hard rijdt u hier en daar wil ik niet mee ontkennen
dat we die jongeren niet keihard moeten aanpakken die dat expres doen, maar ik denk
dat ook gewoon heel veel mensen overlast veroorzaken zonder en dat we dat kunnen
voorkomen met een stukje bewustzijn. Laat ik zeggen, de twee sporen behandelen die
mijnheer Kuhlmann, voorzitter, eigenlijk hier benoennt. Aan de ene kant de jongeren
aanpakken, maar ook een stukje bewustzijn door bijvoorbeeld bebording te creeren.

De heer Kuhlmann: Voorzitter, nnag ik daarop reageren? Heel kort.
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De voorzitter: Nou, heel kort. Een keer.

De heer Kuhlmann: Natuurlijk. Ik denk dat het voor wat betreft de snelheidsovertreders
heel goed is en volgens mu j doen we dat ook al een beetje, ook met die bordjes die je
dan ziet met een groene snniley of een rode smiley. Met echt dit geluid, mensen die het
er echt om te doen is, die hun auto en motor ook erop aanpassen zodat die extra veel
geluid maakt, daar zie ik eerlijk gezegd wat minder nut voor de bordjes, maar volgens
mu, we zijn elkaar wat dichter benaderd en dat is mooi.

De heer Tabak: En als laatste, ik denk allebei de sporen, dus de lawaaiflitsers vind ik
daarin ook een prima plan, maar dat is niet een oplossing voor alle problematiek. Dan
wil ik toch tot een afronding komen. Inderdaad, laten we aan de voorkant zitten bij het
nieuwe actieplanbesluit. Laten we meer wegen inrichten als dertigkilonneterzone en laten
we in dit geval ook hopen op meer elektrische auto's, meer elektrische scooters in onze
stad, zodat hopelijk dat geluid sowieso al vernninderd gaat worden. Dank u wel.

De voorzitter: Oke. Wil ik even tussendoor vragen of mijnheer Nederhof, want ik zie
alleen maar handjes van mijnheer Nederhof, maar ik zie ze voortdurend, mijnheer
Nederhof een vraag gehad aan mijnheer Tabak of dat hij het gewoon tijd vindt dat hij
wat mag gaan zeggen, want dan is hij nog niet aan de beurt.

De heer Nederhof: Ik wacht geduldig af, voorzitter, tot ik aan de beurt ben.

De voorzitter: Ik zag het handje, ik dacht voor het zelfde geld had u een vraag.

De heer Nederhof: Ja, ik kan niks anders, ik heb

De voorzitter: Moeten we u toch een keer leren, konnt goed. Even kijken. Even zien, dan
gaan we nu naar mijnheer Kleinpaste en dan mijnheer Oostenrijk en dan mijnheer
Nederhof en dan zijn we rond. Mijnheer Kleinpaste.

De heer Kleinpaste: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik kan het heel erg kort houden eigenlijk,
want mijn voorganger in de spreekvolgorde, de heer Tabak van D66, heeft een aantal
hele verstandige dingen gezegd waarbij ik me naadloos kan aansluiten, dus laat ik dat
ook maar doen.

De voorzitter: 0, dat is fantastisch. Dank u wel. Prima. ook geen vragen voor u. Nee,
uiteraard niet. Dan gaan we nu naar mijnheer Oostenrijk. Mijnheer Oostenrijk, uw beurt.

De heer Oostenrijk: Ja, voorzitter, ik hou het ook kort. Ja tegen de aanpak van
geluidshufters om maar even zo te zeggen, maar om het klein te houden, dan zou ik
zeggen laten we eerst eens met een beginnen, want we praten

De voorzitter: Mag ik u vragen om uw camera aan te zetten, mijnheer Oostenrijk?

De heer Oostenrijk: Ja, nu ben ik er helemaal, he?

De voorzitter: Dat gaat wat leuker dan. Ja.
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De heer Oostenrijk: Ja, het aanpakken van geluidshufters, prima, maar laten we
beginnen met een, want ik hoor allerlei prachtige verhalen, helden over van, nou ja, we
moeten overal in de stad waar dat zich voordoet moeten we dat doen. Zolang we de
eerste nog niet installeren, mobiel of vast maakt me niet uit, komen we niet verder. Dus
ik pleit voor de eerste geluidshufterpaal, om die geplaatst te krijgen.

De voorzitter: U pleit voor een pilot.

De heer Oostenrijk: Als pilot, want zolang we niet beginnen hoeven we niet over
nummer twee na te denken. Ten tweede, en ik zei al ik wil het klein houden, de
nnevrouw die insprak voor de Noordendijk, die zal naar mijn gevoel van deze hele lange
discussie niet veel wijzer zijn geworden, dus mijn stelling zou zijn, nadenken over het
weghalen van die wegversmalling, nadenken en wat mij betreft het invoeren van de
dertigkilometerzone over dat stuk van de Noordendijk waar nnevrouw het over heeft
gehad en in het verlengde daarvan aan de wethouder de vraag van wat hij daarvan
vindt en dan verder ja, ook de bespiegelingen van ja, je moet de woningen ook beter
gaan isoleren. Dat is natuurlijk een heilloze zaak in dicht bewoonde wijken. Stadswijken
met een oud woningbezit, dat verhaal gaat goed op bij nieuwbouw, maar niet bij
bestaande woningen met een hoog woningpercentage.

De voorzitter: Waarvan akte, maar voor u zijn er vragen van mijnheer Struijk en
mijnheer Kleinpaste. Mijnheer Struijk.

De heer Struijk: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, mijnheer Oostenrijk wil het klein houden
en dat vind ik op zich wel een aardig plan, maar als hij zegt we gaan die ene versmalling
op de Noordendijk, want dat is de oorzaak, die gaan we weghalen, dan heb ik toch als
vraag volgens mij zijn er in Dordrecht veel meer van die versmallingen en gebeurt daar
precies hetzelfde. Vindt de heer Oostenrijk niet dat daar dan ook wat moet gebeuren,
ook als er geen insprekers geweest zijn?

De heer Oostenrijk: Ja, voorzitter, ik ben het in dat opzicht met de heer Struijk eens dat
we op zijn minst moeten nagaan waar deze versmallingen, welke bedoeling die
versmalling nu eigenlijk heeft en of de, ik zou zeggen of het negatieve effect niet groter
is dan het positieve effect wat er ooit nnisschien bedoeld is. Dus ik ben in die zin een
voorstander van versmallingen. Het cree'ren van lawaai, want er werd ook gezegd van
ja, al zijn er geen verkeershufters, dan nog ervaren we behoorlijk wat geluid van
automobilisten en andersoortig vervoer. Wat mij betreft moeten we dan toch nadenken
over waar dan de haalbaarheid is onn maatregelen te treffen, in de binnenstad of in
drukke woonwijken. Dan zullen we toch nnee moeten omgaan onn daar ook met fysieke
maatregelen, verkeersbelemmerende maatregelen, het geluid trachten van het gewone
autoverkeer terug te dringen.

De voorzitter: Dat zou toch bijzonder welkom zijn, als ik even in mag breken, als
iedereen zou proberen onn iets korter van stof te zijn, want op deze nnanier wordt het
vannacht twaalf uur en dan hebben we nog geen ander onderwerp gehad. We hebben er
nog wat te gaan, hebben we nog niks anders gedaan dan dit, dus doe het een beetje
compact, alstublieft.
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De heer Struijk: Voorzitter, mag ik heel even? Want door de lengte van het antwoord
raak ik ook een beetje in de war. Mijnheer Oostenrijk, u zegt eerst dat u wil dat die
versnnallingen weg nnoeten, maar even later zegt u ik ben een voorstander van
versmallingen. Wat is het nu?

De heer Oostenrijk: Nee, ik ben een voorstander van verkeer belemmerende
maatregelen in die zin dat je in fysieke sfeer, dan heb ik het over andersoortige verkeer
belemmerende maatregelen, dat je in fysieke sfeer de snelheid eruit haalt. Dat kan lang
niet overal, maar er zijn plekken waar dat best goede resultaten opleveren. Het zal een
connbinatie moeten zijn tussen langzamer rijden enerzijds en dat is een heel ander
aspect en waar ik mee begonnen ben, het terugdringen van het geluid, onder andere
door handhaving middels onder andere de flitsers. En breder zou ik het op dit moment
niet willen nnaken.

De voorzitter: Goed, dank u wel.

De heer Struijk: Oke, helder.

De voorzitter: Dat was hem, mijnheer Oostenrijk? Even kijken, hoor. Ik heb nog een
interruptie 0, mijnheer Van der Meer trekt zijn vraag in. Nou, dat was hem dan en
dan hebben we nu nog mijnheer Nederhof, gaat uw gang.

De heer Nederhof: Dank u wel, voorzitter.

De voorzitter: Eindelijk, he.

De heer Nederhof: Nou ja, ik heb geduld hoor.

De voorzitter: Ja, ja, het zal wel nnoeten. Iemand moet de laatste zijn. Gaat uw gang.

De heer Nederhof: Alle partijen willen duidelijk minder geluidsoverlast en dat is logisch,
maar noodzakelijke maatregelen treffen blijft een complexe zaak, ook met financiele
gevolgen. Kijk, wij sluiten ons aan in grote lijnen in de woordvoering van de heer Struijk
en ChristenUnie/SGP, daar kunnen wij ons in vinden. Dus alle sprekers willen eigenlijk
hetzelfde, het is alleen hoe en wat nnag het kosten en wat kunnen we doen. Belangrijk
vind ik ook wij als partij dat we dus overal geluid in de stad hebben. Als je begint bij de
Zeehaven, het storten van oud ijzer. Nou, in Dordt West weten ze ervan wanneer het
schip gaat gelost worden of geladen wordt. De N3, de A16, is allemaal cumulatief geluid
en dan heb je nog het geluid van het goederenvervoer en per spoor en dan nog de
werkzaamheden op het spoor in de nachtelijke uren. Dus kortom, er is altijd een hoop
geluid, maar je woont in een stad en iedereen, ook wij, willen alstublieft minder
geluidsoverlast, of het nou verkeer is, of whatever dan ook. Daar hou ik het bij.

De voorzitter: Daar houdt u hem bij. U nnoet bijna bij mu j onn de hoek wonen, zou ik
denken. Mijnheer Kuhlmann, u heeft nog een vraag aan mijnheer Nederhof, denk ik.

De heer Kuhlmann: Ja, dat klopt. Ik wilde graag van de heer Nederhof weten of hij net
als de Dordtse VVD graag wil dat die lawaaiflitsers er komen. We hebben dat niet voor
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niets voorgesteld. Ik kreeg zelfs tijdens deze vergadering de tip van een zeer betrokken
inwoner van onze stad doe het ook op de Brouwersdijk. Ik ben heel benieuwd hoe kijkt
de VVD daarnaar? Lawaaiflitsers, wel of niet?

De voorzitter: Mijnheer Nederhof.

De heer Nederhof: Ja, even een ogenblik. Ik was even weg, wacht even. Ho, ...

De voorzitter: Nee hoor, u bent er gewoon. U bent alleen een beetje geel.

De heer Nederhof: Ja, dat is mijn huidskleur 's avonds. Nee hoor, maar natuurlijk willen
wij die lawaaiflitsers omarnnen. Wij als het Dordtse lokale Dordtse partij, Beter voor
Dordt, willen wij absoluut dat een kans geven, alleen ik zou het ook leuk vinden
wanneer die analyses uit Rotterdam komen, want dat is ook wel waar ik heel benieuwd
naar ben hoe dat loopt. Dus, nnijnheer Kuhlmann, dan gaan we ...

De heer Kuhlmann: Nou, dat is zo'n succes dat ze zelfs in de tussentijd ook in
Amsterdam en Maassluis ermee begonnen zijn.

De heer Nederhof: Ja, maar 020 heb ik niet zo'n hoge pet voor. Ik kijk liever naar
Rotterdam.

De heer Kuhlmann: Ik kijk naar alle genneenten waar ze goede plannen hebben. Dank u
wel.

De voorzitter: Goed, heren, daar gaan we niet over ruzien. Ik heb het volgende voorstel.
We hebben nu, het is tien uur, ik stel voor dat we eventjes tien minuten pauze nennen
en dat we daarna, even kijken Het laatste onderwerp wat we hebben, agendapunt
dertien. Even kijken hoor, wat het ook alweer was. Het ging over de laadpalen, geloof ik.
Dat schuiven we door naar 14 december, zodat we dit onderwerp over geluid, met
reactie van de wethouder, en eventueel uw reacties daar nog weer op, rustig af kunnen
maken vanavond. Ik hoop dat dit de instemming van de commissie kan hebben. Nou, ik
krijg geen commentaar. Mijnheer Kuhlmann, u wilt daar iets over zeggen? Nou, iedereen
vindt het verder prima. Mijnheer Kuhlmann zie ik verder ook niet konnen. Ja, mijnheer
Kuhlmann vindt dat we ook punt dertien kunnen doen. Het nnerendeel is het met muj
eens dat we dat zo nodig doorschuiven naar 14 december.

De heer Nederhof: Ja, zeker, dank u wel, voorzitter. Ook wij.

De voorzitter: Graag gedaan. Mochten we heel erg vlot klaar zijn dan kunnen we het
alsnog doen maar ik geloof er niks van. Ik denk dat we met dit geluid nog wel even
bezig zijn. Stel ik voor dat we nu tien minuten pauze nemen en dan de wethouder aan
het woord laten. Ik zou zeggen tot straks. Welkom terug allemaal. We gaan weer verder
met een hele hoop geluid. Is iedereen aanwezig? Zo niet, dan hoor ik het toch niet. We
gaan er vanuit dat iedereen er is en we geven nu het woord aan wethouder Van der
Linden. Gaat uw gang.

De heer Van der Linden: Dank u wel. Ik ga even mijn lampje ietsje zachter doen, sorry.
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De voorzitter: Dit zijn de dingen die erbij horen, digitaal.

De heer Van der Linden: Ja, ja, ja. Anders krijg ik straks zo'n halo om mijn hoofd, he.

De voorzitter: Ik vind het nog wonderlijk dat we het allennaal zo goed weten, het gaat
eigenlijk best wel lekker.

De heer Van der Linden: Ja, he? Vindt u ook niet?

De voorzitter: Ja, gaat uw gang.

De heer Van der Linden: Nou, dank voor de goede uitwisseling van standpunten,
opvattingen en ook goede reflectie op besluiten die zijn genonnen. Het ging over een
heleboel onderwerpen die allemaal raken aan geluid, dus ik probeer ze even per thema
beet te pakken. Ik begin even over wat gezegd is over wonen, dan even over het
verkeer en dan een paar wat kleinere onderwerpen die zo her en der langskwamen.
Misschien eerst even over wonen. Een aantal van jullie heeft aangegeven de relatie te
leggen met gezondheid en dat een beetje gennist te hebben in de artikel 40-vragen, de
beantwoording. Nou, daar wordt verwezen naar een RIVM-rapport, dat is niet het eerste
rapport wat erover geschreven is. Geluidsbelasting heeft een gezondheidskundig effect,
dat is geen nieuws, maar wel veelzeggend is het aantal mensen dat er onder te lijden
heeft en het RIVM-rapport dat geeft daar wel wat cijfers over. Cijfers van bijna een
miljoen mensen in Nederland die bovennnatig worden geraakt door allerlei vornnen van
lawaai. Ik meen dat de heer Van der Meer ook verwees naar de gezondheidsmonitor van
de GGD, waar inderdaad verkeerslawaai als een van de, nou ja, als de grootste bron van
overlast wordt beschouwd, maar bijvoorbeeld ook vliegtuiglawaai, toch nog door twaalf
procent nneen ik en ook lawaai van buren enzovoorts, maar verkeerslawaai dat wordt
wel in de stad als de meest overlast gevende bron van het lawaai beschouwd. We
hebben daar ook beleid op. We hebben beleid vastgesteld ten aanzien van
geluidsbelasting, geluidsbelastingkaarten zijn er twee, drie jaar geleden vastgesteld.
Daar hebben we en dat gaf de heer Tabak ook aan, over gesproken en de hebben ze als
zodanig vastgesteld. In '23 konnen er nieuwe geluidsbelastingkaarten en volgend jaar
gaan we daar inventarisatie voordoen. We is na de verkiezingen natuurlijk. Nou, ja, ik
zou in ieder geval u of uw opvolgers, want ik hoor net van de heer Oostenrijk dat we
misschien wel een raad krijgen die uit twee derde nieuwe mensen bestaat. De raad zal
zich goed moeten verhouden tot de eisen die we stellen ten aanzien van geluid en de
wensen die je hebt om het beter te maken. Moeilijk onderwerp, ook best complex om op
te sturen, maar de geluidsbelastingkaarten zijn dan een goede bron daarvoor. Een
tweede en dat stond ook al in de brief en de heer Struijk refereerde eraan. We hebben
vaak het gesprek over waar kunnen we nieuwe huizen bouwen en hoe doen we dat in
relatie tot geluid. Nou, er is inderdaad geluid gebaseerd op het beleid hogere waarde,
Wet Geluidhinder, uit 2007. Dat is best oud. Er is inmiddels in de organisatie iennand
beschikbaar om te werken aan een nieuwe, of in ieder geval aan herziening van het
beleid op zowel geluid als een aantal andere milieuaspecten. Dus dat beleid gaan we
inderdaad herzien en dat zal niet meteen klaar zijn, maar het zal in de loop van volgend
jaar uw kant opkomen. Nou, en natuurlijk heb je ook daarnaast nog in alle
bestemnningsplannen en we hebben er een aantal gehad de afgelopen tijd, de ruimte om
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aan te geven wat je nodig denkt te hebben aan geluid, geluidsruimte ook en wat dat
betreft zijn die geluidsluwe gebieden wel een hele mooie manier om in ieder geval de
variatie te zoeken, ook binnen een wijkje of een buurt. Is dat voldoende? Ja, dat is
uiteindelijk natuurlijk een politiek oordeel. We hebben met vrij grote meerderheden
verklaard dat we veel willen bouwen in de stad. We hebben ook een aantal dingen
geroepen over kwaliteit. Kwaliteit is natuurlijk bouwkwaliteit, maar kwaliteit is ook
kwaliteit van openbare ruimte, groen in de stad en we willen een beleefbare stad. Dat
betekent ook op veel terreinen een autoluwe stad. Autoluwheid is lets wat je niet in een
keer organiseert. Als je kijkt alleen at naar de binnenstad, als je de projecten van de
afgelopen tien, twaalf jaar neemt, dan is er heel veel gebeurd, op het Begijnhof en veel
andere plekken, maar natuurlijk het gaat steeds per gebiedje en je kan niet in een keer
de hele binnenstad tot autoluw of autovrij gebied verklaren.

De voorzitter: Oke. Er is eventjes een interruptie. Mijnheer Van der Meer heeft een
vraag voor U.

De heer Van der Linden: Ja, oke.

De heer Van der Meer: Ja, voorzitter, de wethouder heeft aangegeven dat er iemand in
de organisatie bezig gaat om het beleid met betrekking tot onder nneer geluid te herzien.
Ik ben erg benieuwd naar de resultaten daarvan. Is het uitgangspunt van die exercitie
inderdaad dat op dit moment op teveel plekken in Dordt de geluidsbelasting te hoog is
en dat er daarom wijziging in het beleid nodig is? Of bent u nog niet zover om die
conclusie te trekken?

De heer Van der Linden: Nou, dat is wel een goede vraag. Zover ben ik zelf nog niet in
ieder geval, want dat gaat nog gebeuren, maar de aanleiding is eigenlijk en dat zat ook
een beetje in de vraag van de heer Struijk, dat hebben we gezien dat het beleid hogere
waarden of Wet geluidshinder is uit 2007. Nou, er zijn natuurlijk allerlei nieuwe inzichten
en ook betere detailleringen mogelijk, dus dat is eigenlijk de concrete aanleiding nu aan
de slag te gaan. Dat gaat natuurlijk kunnen leiden tot een discussie in de raad van
volgend jaar, over wat je dan wel of niet als wenselijk beschouwd, onder welke
voorwaarden je verder wit gaan met het toestaan van een kleine overschrijding of hoe je
daar juist mee wil omgaan, bijvoorbeeld bij het toepassen van andere bouwregels of nog
concretere bouwregels. Ik denk zelf dat we in de bouwregels die we nu hebben, dan heb
je het over gevels en inrichting van de ruimte en wat je met name bijvoorbeeld in
bestemnningsplan Amstelwijck en ook bij het Gezondheidspark wel hebt gezien, dat je
daar best heel veel hebt kunnen bereiken, maar het blijft natuurlijk een spanningsveld,
dat ben ik met u eens. Maar dat zou daar een plek nnoeten hebben.

De voorzitter: Goed. Oke, mijnheer Struijk had ook nog een vraag.

De heer Struijk: Ja, die sluit eigenlijk wel mooi aan bij de laatste woorden van de
wethouder. Hij noemt het Gezondheidspark. Het college heeft een aantal
basisvoorwaarden in het verleden vastgesteld voor een geluidsluwe gevel, voor
buitenruimten en woningindeling worden vereist, maar op het Gezondheidspark is het
college hiervan afgestapt, volgens mu. Kan de wethouder daarop reageren?

40



De heer Van der Linden: Volgens mu j staat erin, maar dat is meer RO dan puur geluid,
dus dat ben ik niet helemaal scherp op. Volgens mu j zijn er toch wel stevige eisen in
opgenomen, waarbij ik me wel herinner dat er discussie is geweest over de precieze
inrichting dan van de ruimte, van de ruimte die zou moeten worden gegeven.

De heer Struijk: Volgens mu j was daar toch wel een behoorlijke versoepeling van de
regels.

De heer Van der Linden: Oke. En wat is uw vraag daarbij?

De heer Struijk: Nou ja, waarom dat gebeurd is.

De heer Van der Linden: Waarom het gebeurd is. Ja, dat zouden we even moeten
terugzoeken. Nogmaals, dit is nneer RO. Ik ben daar niet bij geweest, maar ik herinner
me wel dat er een discussie over heeft plaatsgevonden en dat ook de afweging is
gemaakt tussen aantal te realiseren woningen, kwaliteit van het plan
ontwikkelingsgebied, realisatiekans in relatie tot hoe zorg je voor goede inpassing en
daar is toen dit uitgekomen en bij mijn weten, in nnijn herinnering is dat met vrij grote
overtuiging in uw raad omarmd

De heer Struijk: Ja, maar daar is dus

De heer Van der Linden: Ik herinner Ja?

De heer Struijk: Maar daar is dus inderdaad dan de keus gemaakt voor de economie ten
opzichte van gezondheid en dat is eigenlijk wel tricky dat dat nou juist in het
Gezondheidspark gebeurt.

De heer Van der Linden: Ja, dit is een mooie combi, woordkeus, maar ik ben het niet
met u eens dat je daarmee per definitie geen gezonde bouw doet. Je maakt een aantal
afwegingen en die leiden tot een conclusie. Nou, en zoals net al is besproken en
aangegeven, we gaan het beleid hogere waarden herzien en dat kan natuurlijk best
leiden tot nieuwe conclusies die je ook vertaalt in je bestemmingsplannen, in je
omgevingsvisie, enzovoorts. Dat zou heel goed kunnen. Heb nu geen

De heer Struijk: Nee. Nou, daar doen we het nnee.

De voorzitter: Laten we het even hierbij. Ik stel voor dat de wethouder verdergaat met
zijn eigen verhaal.

De heer Van der Linden: Ja, dan ga ik nu een overstapje maken naar het element
verkeer en even resunnerend, ik denk dat vooral geluidsbelastingkaarten, die in '23
zullen worden vastgesteld en het beleid hogere waarden, dat is de concrete aanleiding
voor, denk ik, voor de raad van de volgende periode om dit gesprek opnieuw te voeren.
Verkeer. Nou, er zijn heel veel dingen gezegd. Ik begin even met de inspraak die we
hebben gehad om acht uur over de Noordendijk. Noordendijk is een van de bekende
plekken waar veel klachten over geluid zijn en nu ging het naar aanleiding van een
petitie. We hebben al eerdere briefwisselingen gehad. Er zijn ook eigenlijk al langere
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jaren wel discussies met individuele bewoners, maar ook met groepen bewoners over
wat kunnen we doen. Bij mijn weten, maar als dat niet klopt, dan hoor ik het via een
ander kanaal wel. Wij hebben het onder andere met een groep van de mensen die de
petitie hebben georganiseerd wel het contact over hoe het met het verkeer gaat en we
monitoren een aantal dingen. Er komen daar in de oplossingensfeer een paar dingen die
ingewikkeld zijn en dat is niet leuk, maar het is wel een gegeven. De Noordendijk is
inderdaad een weg die heel belangrijk is voor ontsluiting van de stad en je nnoet op een
aantal plekken in de stad in en uit kunnen en de Noordendijk is daar een van. Dat laat
onverlet dat je om die reden niet per se zou zeggen je moet daar vijftig rijden, waarom
geen dertig? Maar dan en dat is gewoon een gegeven, de hulpdiensten hebben
aanrijtijden en die kunnen wij niet wegwuiven. Dat zijn aanrijtijden die vloeien voort uit
de wet en die aanrijtijden staan al onder druk, zoals in elke stad en je het op een aantal
plekken in de stad wel vijftigkilometerwegen nodig, die je ook zo inricht om te kunnen
garanderen dat je die aanrijtijden gaat halen en het is niet een soort
onderhandelingspunt van nou, weet je wat, we doen wat minder. Dit is echter een vrij
hard punt, waardoor hulpdiensten ook hebben aangegeven die hebben wij nodig, die
plekken. Kun je dan helemaal niks doen met inrichting? Zeker wel, maar goed, daar ging
de discussie net ook al over. Drennpels is niet iedereen voor, wegversmallingen is ook
niet iedereen enthousiast over. Stil asfalt zou denk ik heel goed kunnen gaan werken.
Op de N3 hebben we dat gezien, daar heeft het heel goed gewerkt. Ik ben ook heel blij
dat we daar in de voorbereiding twee, drie jaar heel stevig op hebben ingezet. Die Wet
geluidshinder geeft aan welke nornnen. Rijkswaterstaat wil echt niet binnen een paar
jaar weer terug moeten komen of de geluidsschermen aan te passen omdat die normen
worden overschreden. Dus nou, dan heeft het heel erg geholpen en daar ben ik erg blij
nnee dat de hele N3 en niet een paar stukjes, van dubbellaags zoab is voorzien en dat
merken we ook dat het heeft geholpen naast bijvoorbeeld het felt dat de Wantijbrug een
andere voetovergang heeft gekregen die ook heel veel scheelt in het geluid en ook dat
de geluidsschermen weer up-to-date zijn, van groene bekleding zijn voorzien voor een
deel enzovoorts. Voor de Noordendijk betekent dat op termijn wellicht dat je aan zoiets
kan denken. Even de concrete wegversmalling, daar hebben we meer vragen en
klachten over gehad. Er wordt nu vlak om de hoek een bouwproject gerealiseerd en dat
'evert heel veel bouwverkeer op. Nu ga je niet klussen aan die weg, maar ik wil wel even
nagaan hoe we ons daarna voorstellen hoe we met deze wegversmalling omgaan. Dus
daar kan ik bij u op terugkomen. Dus beschouw ik hem even als technische vraag, hoe
willen we daarmee omgaan? Nou, daar kom ik dan even bij u op terug. Dat even
concreet over de Noordendijk en hoe ingewikkeld dat dus is. Dan even de doorstap naar
verkeershandhaving. Ik hoor een aantal van u hartstochtelijk pleiten voor meer
verkeershandhaving en dat vind ik een terechte oproep, want er is heel veel verkeer in
Dordt wat zich houdt aan de wet, zich houdt aan de snelheden die zijn voorgeschreven,
maar er zijn ook stukken weg waar het nnakkelijker is om wat harder te rijden, situaties
waarin dat gebeurt, enzovoorts. We hebben daar geregeld het overleg over met de
politie en we is dan vooral de burgenneester. Die vraagt er ook aandacht voor en u bent
zelf eens per jaar aan de beurt om over het veiligheidsplan te praten. U zal mij een
plezier doen en uzelf een plezier doen als u op dat moment zegt een heel mooi plan,
waarom is er niet meer ruimte voor verkeershandhaving? En uiteraard komt dan de
vraag terug, zegt u maar wat er minder nnoet. Dat is een afweging die nnoeten we met
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z'n alien maken, ook beseffend dat we er niet helennaal zelf overgaan, want er zijn
natuurlijk allerlei landelijke afspraken waar de politie in ons gebied zich aan te houden.
Ten aanzien van ondermijning en ten aanzien van allerlei andere kwesties, maar verkeer
is een belangrijk integraal onderdeel van het pakket wat de politie in het veiligheidsplan
heeft zitten en het gesprek dat moet daar ook gevoerd worden, denk ik.

De voorzitter: U heeft een paar interrupties van mijnheer Oostenrijk en meneer
Kuhlmann. Mijnheer Oostenrijk, u nnag eerst.

De heer Oostenrijk: Ja, voorzitter, het aspect van de handhaving en het opvallende is
dat de wethouder eigenlijk de bal neerlegt bij de Raad. Ik zou het andersom willen
draaien in de veronderstelling, want je veronderstelt dan eigenlijk wat het college en
specifiek de voorzitter van het college, dus niet voor elkaar krijgt dat dan de raad het
maar moeten regelen. Nee, ik draai het om, wat mu j betreft hoeft de Raad helemaal niet
aan zet te zijn, maar moet het college met zijn voile gewicht en de nneeste hebben
redelijk gewicht, daar tegenaan gaan. Dus ik vind het een zwaktebod, dus als wij de klus
moeten klaren die het college laat liggen.

De heer Van der Linden: Daar wil ik best op reageren.

De voorzitter: Zo. Ja, graag.

De heer Van der Linden: Ik heb bijna elke maand wel een inwoner die mu j mailt of
schrijft of belt of die ik sowieso spreek, die zegt ik wil dat er gewoon veel meer
gehandhaafd wordt, stuur een bus agenten en eventjes in zijn meest elementaire vorm:
zo werkt het natuurlijk niet. We hebben een capaciteit, een politiecapaciteit per jaar voor
ons gebied en ook voor de stad en natuurlijk helpt het altijd als we boos of verdrietig
worden en zeggen we hebben veel meer nodig, maar er is gewoon landelijk hier op een
gegeven moment is het op natuurlijk. Er zijn nog meer steden met vergelijkbare
problematiek, dus binnen de context van wat wij aangereikt krijgen, waar heus een en
ander in te schuiven valt en daar doet het college volgens mu j alle inspanningen voor,
gaat u erover en dat zou u fijn moeten vinden, denk ik, want dat is het primaat van de
raad, om ook een beetje te kunnen zeggen van nou, dat nnag wel wat minder, want dit
is heel belangrijk. Wat het ook is, he. Want er zijn heel veel elementen belangrijk en die
rol moet u toch zelf echt wel willen invullen, denk ik, binnen de marges die daarvoor
gelden en dat we meer politie willen, dat is helaas een landelijk aandachtspunt en ik ken
een aantal partijen die al heel lang in de regering zitten en het kennelijk ook niet voor
elkaar boksen om te zeggen stop nog een paar miljard in, om wat voor reden dan ook.
Ja, dat lijkt me echt lets voor landelijk beleid. Dus ik wil mijn eigen rol niet groter nnaken
dan nodig is en die van u ook niet, nnijnheer Oostenrijk en de rest van uw collega's,
maar bij de bespreking van het veiligheidsplan kunt u echt uw eigen beeld geven over
wat voor gaat en wat wellicht dan lets minder voor gaat. Tot zover.

De voorzitter: Oke. Mijnheer Kuhlmann.

De heer Kuhlmann: Dank u wel, voorzitter
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De voorzitter: En dan zijn er nog twee daarna. Ja, nnijnheer Kuhlmann.

De heer Kuhlmann: Voor wat betreft die lawaaiflitser, want daar heb ik de wethouder
nog even niet over gehoord.

De heer Van der Linden: Daar kom ik zo op.

De voorzitter: Nee, maar we moeten de wethouder wel de tijd geven natuurlijk,
mijnheer Kuhlmann.

De heer Kuhlmann: Nou, wat ik hem horen zeggen, laat ik dat dan alvast even
aangeven, van ja, goed, we moeten, het is de politie en het speelt zich op andere
vlakken af, maar ik denk dat we ... Laat ik het anders zeggen. Ik zie dat andere
gemeenten, ik heb ze genoemd, Rotterdam, Amsterdam, zelfs Maassluis, die nennen hier
actie op, dus ik denk dat we ook als gemeente Dordrecht hier initiatief kunnen nemen.
Dan begrijp ik, de wethouder kan natuurlijk alleen maar acteren als er ook steun is
vanuit de raad. Nou, mijn indruk vandaag is, is dat daar steun voor is. Dus ik hoop dat
die, ik hoor graag van hem, dat hij daarmee aan de slag gaat.

De voorzitter: Mijnheer Kuhlmann, ik vind dat u voor uw beurt spreekt in dit geval, want
de wethouder was nog niet klaar met zijn verhaal en dan gaat u dus at vertellen dat u
lets mist. U had best lets meer geduld nnogen hebben, vind ik hoor, persoonlijk. Maar
goed. Nog even geduld dus, want het komt zo, maar er zijn nog een paar andere
interrupties. Mijnheer Tabak heeft nog een interruptie.

De heer Tabak: Nou, laat ik ook even de wethouder misschien uitspreken over verkeer
en dan mijn vraag nog even stellen, voordat ik ook voorbarig ben.

De voorzitter: Goed zo. Kijk, zo mag ik het horen. Mijnheer Van der Meer.

De heer Van der Meer: Ja, kort. Ik begrijp heel goed dat de handhavingscapaciteit
beperkt is, maar er bestaat nu dus het beeld, zie de inspraak, van dit soort gedragingen
worden nooit bestraft. Het zou denk ik heel goed kunnen helpen als dat zo nu en dan
wel gebeurt en daar ook wat publiciteit aan wordt gegeven, om het zo maar te zeggen.
Zou dat niet een ingang zijn onn in elk geval lets te doen?

De voorzitter: De wethouder. Heeft u er een reactie op?

De heer Van der Linden: Jazeker, dit is ook besproken ook met de politie, die ook
aangeeft we hebben heus een heel blok aan handhavingsuren en die willen we ook
inzetten, want Verkeershandhaving maakt deel uit van het basisdienstverleningspakket
wat de politie gewoon wil leveren en kan leveren, maar de politie heeft wel gezegd dat
ze daar ook inderdaad vaker over kunnen connnnuniceren. Het is niet zo dat het een
kwestie is van u vraagt wij draaien, volgens mij, maar er zijn een aantal plekken waar
sowieso van bekend is daar moet je af en toe even langs komen en daarnaast zijn er
ook heus aandachtsgebieden waar je wat minder frequent zou kunnen zijn, maar waar
je wel af en toe je gezicht moet laten zien, onn te laten blijken de politie heeft echt in de
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gaten waar te hard gereden wordt. Noordendijk is zo'n gebied en ook daar is wel
gehandhaafd en ik herken best het beeld dat er heel veel plekken zijn waar het meer
zou mogen, maar goed, dat is dus een ingewikkelde afweging als je kijkt naar het totaal
aan capaciteit van de politie in ons gebied, want er zijn veel meer dingen te doen. Dan
ga ik naar de lawaaiflitsers toe ...

De heer Nederhof: Ik had nog een vraag.

De voorzitter: Nou, nee, nee, nee. Ik heb nog twee interrupties voor u.

De heer Van der Linden: Oke, nou, dan

De voorzitter: Misschien wet drie zelfs.

De heer Van der Linden: Als ik er ook

De voorzitter: Ja, laten we die maar gelijk doen, dan hebben we het maar gehad.
Mevrouw Van den Bergh.

Mevrouw Van den Bergh: Ja, voorzitter, ik wou even reageren. Ik had ook een vraag aan
de wethouder over wat hij zei dat we moesten benadrukken bij de behandeling van het
integraal veiligheidsplan dat prioriteit gegeven moet worden aan de handhaving door
politie, op verkeers... Te snel rijden. Ik wit even zeggen dat ik, ik zit ook in Bestuur en
Middelen, dat daar herhaaldelijk over gesproken is en zelfs nog ondanks met politie en
de politie zegt ja, we doen wat we kunnen. Nou, weer hetzelfde verhaal, te weinig,
blablablabla, maar dat ze wet degelijk steekproeven houden, maar ik denk als je echt
structureel en zeg maar effectief aan wit pakken, dat je de steun moet zoeken in de
techniek en dat je wet degelijk naar die lawaaiflitspalen moet gaan, omdat je dan altijd
kunt controleren. Dan heb je het niet op allemaal plekken, maar in combi met de politie,
want de politie wit graag dat ook de wegen ondersteund worden qua inrichting of qua
palen of andere techniek, want van de politie alleen, ja, het is niet leuk onn te zeggen,
maar dan gebeurt het maar mondjesmaat. Laat ik het zo zeggen en mijn vraag is of de
wethouder wit reageren toch om meer steun in de techniek te zoeken, bijvoorbeeld bij
die flitspalen, lawaaipalen, laat ik

De heer Ja, lawaai.

De heer Van der Linden: Ik zag nog een handje.

De voorzitter: Ja, nnijnheer Gundogdu, u stelt, u heeft het over een vraag straks over de
rapportage N3. Dat is niet nu, begrijp ik?

De heer Gundogdu: Nee, voorzitter, dat is straks.

De voorzitter: Oke en dan mijn heer Nederhof, had u een vraag nu?

De heer Nederhof: Ja, korte vraag aan de wethouder, ook betreffende de Noordendijk,
want we hadden het dus over asfalt. Nou, het geluidwerende asfalt op de N3 is
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natuurlijk bij honderd kilometer per uur een heel groot effect, maar bij vijftig kilometer
per uur is het vele nnalen minder. Het is zonde van de investering en de sinusdrempels,
uit ervaring weet ik dat, in het gebied Groenedijk-Hallincqlaan-Singel, die zijn heel goed
ontvangen door de bewoners en dan over de aanrijtijden die ook, maar van de
hulpdiensten, maar vanuit de Oranjepark straks, dat is een kleine kazerne, maar
waarschijnlijk ook een ambulance, dus dan worden die aanrijtijden toch wel weer
aantrekkelijker om toch weer wat verkeersluwe maatregelen te treffen in dat gebied
Noordendijk. Dat nog even ...

De voorzitter: En uw vraag is?

De heer Nederhof: Nee, dit is eigenlijk dat hij dat nneeneemt alstublieft in overdenkingen
met de bewoners van Noordendijk.

De voorzitter: Dat is geen vraag.

De heer Nederhof: Nou, een beetje opdracht mag ook, he.

De voorzitter: Nee, goed. Uw vraag is of de wethouder dit mee wil nemen.

De heer Nederhof: Natuurlijk.

De heer Van der Linden: Nou, dat neem ik uiteraard mee, want ook ik, dat weet u, ik
bedoel Ik zou het mooi vinden als we zoveel als mogelijk en dat kan niet overal, soms
omdat het volume te groot is, vaak omdat hulpdiensten de route gewoon nodig hebben,
maar als we zoveel als mogelijk die zestig kilometer gaan invoeren, want dat zou echt
helpen. Voor de verkeersveiligheid, voor het geluid en ook voor het goed leefbaar
behouden van je stad. Maar daar gaan we binnenkort verder over praten, want er ligt
nog een RIB voor en volgens mij nog andere stukken ook. Dan nog even over de inbreng
van onder andere een aantal mensen over die techniek. Ja, ik geloof heel erg in die
techniek en het klopt, de politie heeft nu een mobiele snelheidsmeter, nnisschien twee,
maar in ieder geval niet veel. Ik heb pas gezien dat die is ingezet in Dordt en dat was
een mooi gezicht, want er werd inderdaad heel veel brommer- en ook autoverkeer van
de straat gehaald en op de rollerbank gezet en even kijken hoe het ernnee voorstond. Ja,
ik zou het mooi vinden als daar veel meer capaciteit op was, maar ook een goede
capaciteitsdiscussie Nou, u geeft aan die is gevoerd in Bestuur en Middelen, maar dan
kunt u ook de integrale afweging natuurlijk zien waar nog meer werk opgedaan wordt.
Helder en dan nu toch de lawaaiflitsers. Ik ben blij met de steun voor de lawaaiflitser,
want u weet, ik heb mij er eerder over uitgesproken. Zodra die er is zou ik hem heel
graag willen aanschaffen en gebruiken. Dus ik heb de indruk dat er een meerderheid
voor te vinden is en dat is mooi, want ik denk ook dat er kosten mee gemoeid zijn. Nou,
dat kunnen we dan gaan bekijken, maar wat mij betreft als die er is en als die
operationeel gemaakt kan worden en als je ermee kan handhaven, dan gaan we hem
snel proberen in te voeren, want dat is wel wat er nodig is. De heer Kuhlmann noemt
een aantal steden waar die is toegepast en toepassen wil niet zeggen dat je erop kunt
handhaven. Dus nu vooral technisch kijken hoe werkt het, want lawaai of geluid is een
ingewikkeld lets. Dat kan het verschillende bronnen konnen, je moet heel goed kunnen
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aanwijzen waar zit het, komt het van die vrachtwagen of komt het van die brommer of
is het misschien een combinatie van een paar dingen? En die techniek is nu voor 95
procent succesvol. Dat is nog net iets te weinig misschien. Maar goed, de ontwikkelingen
gaan supersnel en Rotterdam is ernnee bezig, Amsterdam is ernnee bezig, nog een aantal
steden. Ook wij willen hiermee bezig. Wij zeggen wel laten we goed kijken naar de
ontwikkelingen in die steden en zodra het technisch mogelijk is, is er nog wat nog nodig,
nannelijk aanpassing in de wetgeving. Anders kun je er niet mee handhaven. Ja,
wetgeving gaan wij niet zelf over, dus dan zijn we echt even afhankelijk van landelijke
ontwikkelingen, maar zodra dat kan zou ik hem heel graag ook willen invoeren, want ik
denk dat dat heel veel helpt. Want ik herken elke anekdote die nu is weergegeven over
nnensen die met een kennelijk zeker plezier een paar rondjes extra draaien door een
wijk, met een wat lawaalige auto of een bronnmer en ook sonns behoorlijk lawaaiige
quads. Dat herken ik en inderdaad, een lik op stuk, heterdaadje, dat komt natuurlijk niet
zo vaak voor, dus het zou heel nnooi zijn als we deze techniek kunnen toepassen.
Nognnaals, de techniek is heel ver, maar nog niet helemaal klaar. De onderzoeken
worden nu bekeken en er is echt nog wat landelijke regelgeving nodig om dit te kunnen
doen in de handhavende sfeer.

De voorzitter: OK, dan heb ik voor u interrupties van mijnheer Kuhlmann en mijnheer
Oostenrijk. Mijnheer Kuhlmann, u nnag eerst.

De heer Kuhlmann: Dank u wel, voorzitter. Nou, laat ik maar beginnen om te zeggen dat
ik blij ben dat de wethouder zegt dat hij ook een voorstander is van lawaaiflitsers, om
die ook toe te gaan passen in onze stad, maar wat ik jammer vind is dat vervolgens toch
een beetje lijkt van nou, we wachten af, we blijven nog de handen zitten. Andere
gemeenten zijn er al wel mee bezig. Ik geef toe inderdaad, daar worden nu nog geen
boetes uitgeschreven, maar die zijn ze al wel aan het voorbereiden om te zorgen dat als
het zover is dat het zo snel mogelijk kan. Sterker nog, zij dragen hun steentje bij om te
zorgen dat we dat goed kunnen doen en hetzelfde geldt voor die wetgeving. Natuurlijk
weet ik ook dat de wethouder niet degene is die in Nederland de wet vaststelt, maar ik
roep op laten we ons hier lets actiever opstellen, niet afwachten wat er gaat gebeuren,
maar ons aansluiten bij die alliantie die al actief is in andere steden, om te zorgen dat
we hier zo snel mogelijk mee aan de slag kunnen gaan. Wat mu j betreft is dat wat
anders dan afwachten tot er een keertje van bovenaf wat naar ons toekonnt.

De heer Van der Linden: Dat doen we al, we hebben de ambtelijke sannenwerking die
loopt en wij worden goed op de hoogte gehouden en kijk, die onderzoeken leidden tot
conclusies en daarna kan er denk ik richting handhaving worden gegaan. Ik heb er nu
geen tijdpad bij, maar dat is wel Ja, die 95 procent is veel, maar nog niet helemaal
voldoende. Nou, misschien is het goed als ik, want ik hoorde een van uw collega's ook
vragen naar de achterliggende stukken. Misschien kunnen we dat rapport gewoon eens
doorsturen. Daar staat heel veel in en dat geeft heel veel inzicht.

De heer Kuhlmann: Nou, dat lijkt me om te beginnen goed, daar een beetje actief mee
aan de slag gaan.

De voorzitter: Dat is genoteerd. Het rapport.
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De heer Van der Linden: Ik ben blij met de steun voor dit idee, want het gaat wel
helpen.

De heer Kuhlmann: Goed idee van de Dordtse VVD. Ja.

De voorzitter: Dan hebben we nog ...

De heer Van der Linden: Dat heb ik niet gehoord. Volgens mu j is dit idee op meerdere
tafels ontstaan en ik ben blij met de brede steun voor de gedachte dat handhaving met
lawaaiflitsers kan helpen om de Dordtse wegen veiliger te ma ken. Even kijken, dan
hebben we nog een paar

De voorzitter: Nee, nee, nee, nee, wij hebben nog even niks. Want ik probeer al een
paar keer te vertellen dat nnijnheer Oostenrijk ook nog wat te vertellen heeft. Dat had ik
overigens al trouwens gezegd. Mijnheer Oostenrijk, gaat uw gang.

De heer Oostenrijk: Ja, voorzitter, het is duidelijk dat ook wij op zich tevreden zijn met
de aanzet van de wethouder om te gaan kijken naar de lawaaiflitsers, maar hij verwijst
evengoed naar landelijke regelgeving. Ik zou hem toch willen aanmoedigen om daar niet
op te wachten. We kennen de doorloopsnelheid voordat er een paal staat, zoals ook bij
andere projecten van de gemeente. Dus ik zou zeggen begin vandaag het op te tuigen
en dan zien we wet of we te snel zijn, in lijn met de landelijke wetgeving, of dat we al te
laat zijn. Dus ik zou wat dat betreft gewoon aan de slag willen gaan en dan al is het
maar om te ontdekken hoe het werkt en dan hoeven we nog niet te verbaliseren, maar
dan weten we in ieder geval hoe het werkt.

De heer Van der Linden: We weten hoe het werkt, dus de technici weten hoe het werkt,
alleen we kunnen er nog niet mee verbaliseren. Dus ik zou daarop willen wachten,
anders dan ga je weinig kunnen doen met zo'n techniek.

De heer Oostenrijk: Voorzitter.

De heer Van der Linden: Ik ga nu ...

De voorzitter: Nou, nog een keer, nnijnheer Oostenrijk.

De heer Oostenrijk: Ja, een keer.

De voorzitter: Een keer. En kort, alstublieft.

De heer Oostenrijk: Daar konnt bij de gemeente Dordrecht weet niet hoe het werkt, want
we hebben er nergens een staan.

De heer Van der Linden: Nee, maar het leuke van techniek is dat je heel goed kan
uitleggen hoe het in elkaar zit en daar ook over kan connmuniceren met elkaar en dat
gebeurt.
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De heer Oostenrijk: Maar nnijn optie zou zijn zet het maar neer en laat merken dat we er
serieus mee bezig zijn.

De heer Van der Linden: Nou, als daar een meerderheid voor is en we kunnen het geld
bij elkaar halen, dan gaan we het doen hoor, maar mijn boodschap is, we zitten er
bovenop. We weten ervan, we snappen hoe de techniek werkt en dat er nog een aantal
haken en ogen aan zijn en als u het hartstikke hip bevindt om ook zo'n installatie hier te
testen, daar zijn natuurlijk aanzienlijke kosten mee gemoeid, maar als u daar ruimte
voor weet te vinden, dan ga ik daar helemaal in mee. Maar ik denk niet dat je die kosten
moet maken om extra informatie te krijgen. Mijn betoog is dat de onderzoeken die zijn
gedaan heel veel inzicht geven, die zijn vastgelegd, daar valt over te connnnuniceren en
zodra de techniek nog wat beter is en de regelgeving is aangepast kunnen we het
invoeren en ik ben heel blij dat een deel van u concreet aangeeft dan gaan we het doen
ook, van dat helpt de portefeuillehouder, of ik dat nou ben of over een paar jaar pas een
ander, want dit is echt niet zonnaar handhaafbaar, maar ik hoop dat het heel snel lukt.
Nou, dat zou dan denk ik erg kunnen helpen.

De voorzitter: Mevrouw Van den Bergh heeft nog een klein, kort, heel kort vraagje voor
u en dan stel ik voor dat we daarna weer verder gaan met het verhaal van de
wethouder, anders zit hij ook om middernacht nog hier.

De heer Van der Linden: Dat ben ik gewend.

De voorzitter: Ja, u wel. Mevrouw Van den Bergh.

Mevrouw Van den Bergh: Wij steunen dat u serieus werk van nnoet nnaken en laat ons
dat weten dat het serieus is, dat het ons allemaal serieus is en dat het lawaai van die
lawaaihufters of hoe ze ook wil noennen, dat het op gaat houden en maak daar een werk
van en laat in ieder geval zien dat je lets doet. Dat zou ik in ieder geval steunen
nneegeven aan de wethouder.

De heer Van der Linden: Dank u wel.

De voorzitter: Dat was geen vraag, maar wel steun, dat is ook nooit weg. Gaat u verder.

De heer Van der Linden: Ik rond even af over een aantal andere dingen die zijn gezegd
en die ook in de artikel 40-reacties zijn weergegeven. Verkeerslawaai, dat is al een paar
keer gezegd, is eigenlijk wel de grootste bron van ergernis als het gaat om
geluidsoverlast. Ja, dan helpen een aantal dingen. Dertig kilometer helpt, zero emissie-
zone helpt, want ja, elektrisch rijden heeft wel bandengeluid, maar dat is vaak lets meer
naarmate je harder rijdt, maar het motorgeluid dat valt natuurlijk weg. Dus het is heel
fijn dat we aan de slag kunnen met zero emissie. Autoluwheid helpt natuurlijk ook en
dan constateer ik wel dat somnnige besluiten die we de afgelopen jaren hebben genomen
ten aanzien van zero emissie of autoluwheid best met een beetje spannende
meerderheden tot stand zijn gekomen. Dat is niet erg, want dat hoort ook zo in de
politiek, maar als we die kant uit willen, om meerdere redenen, leefbare stad, betere
verdeling van de mobiliteit, enzovoort, dan heeft het ook een geluidseffect en het is
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hartstikke mooi als we dat kunnen stimuleren. Een paar losse items over geluid en
handhaving. De heer Nederhof en een paar anderen hadden het ook over bijvoorbeeld
overlast vanuit de Zeehaven. Nou, dan helpt het heel erg als we en dan ook onder
andere de fractie ChristenUnie/SGP heeft er aandacht voor gevraagd indertijd, als er
gemeld wordt en industrielawaai daarbij is ook soms heel diffuus. Schroot storten is wat
anders dan een fabriek die wat lawaai maakt. Heeft ook te maken met wanneer het
gebeurt, maar daar zijn toen goede afspraken over gemaakt en dat heeft ook geleid tot
een beter binnen de tijdzone opereren en ook het anders hanteren van de laad- en
tiltechnieken bij die schepen, dus dat is een hartstikke mooie actie. Het ging ook even
over uitgaanslawaai. Ja, dat vind ik even lastig. Dat is meer echt een
handhavingskwestie, waarop de boa's natuurlijk volop mee bezig zijn in de stad. Even
kijken Ik denk dat we tot zover moeten gaan. Ja, dank u wel.

De voorzitter: Alstublieft. U ook bedankt. Dan gaan we even kijken of er nog mensen
zijn die hier nog op willen reageren. Allereerst mijnheer Tabak. Mijnheer Tabak.

De heer Tabak: Ja, dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Ik moest even het knopje
aanzetten. Het is gelukt. Even nog kart, ik heb een suggestie gedaan op bebording langs
de straten waar nu veel te hard gereden wordt. Nu moet ik zeggen, ik hoor heel veel
Dordtenaren zijn zich niet altijd bewust. Mijn auto rijdt ook wel eens iets te hard,
daarmee veroorzaak ik Ja, dat moet ik ... Nee, maar soms helpen die borden toch wel
goed en je verzorgt toch wat extra geluidsoverlast en dan staat het even los van die
verkeerhufters die dat heel bewust doen, maar ik denk dat bij heel veel mensen ook
toch dat we gedrag ook kunnen beInvloeden door bebording op een zeer simpele
manier, die ook niet al te veel geld kost. Hoe kijkt de wethouder daartegenaan?

De heer Van der Linden: Bedoelt u extra verkeersborden of extra borden die even er
staan en dan weer worden weggehaald? Want dat laatste dat

De heer Tabak: Nou Ja.

De heer Van der Linden: En die andere met die ...

De heer Tabak: Ja. Maar vooral

De heer Van der Linden: Ja?

De heer Tabak: Ja, nou ja, inderdaad vooral smileys, denk aan onze kinderen, vooral
borden die het gedrag van de Dordtenaren dan ook bewust maken.

De heer Van der Linden: Ja, we weten een paar dingen over borden. We proberen
eigenlijk het aantal verkeersborden niet teveel te laten groeien, want daar zit verberging
in en daarmee soms worden ze ook een beetje genegeerd. Natuurlijk situaties waar
bebording vanuit wet- en regelgeving nodig is en moet je het goed uitvoeren, maar we
hebben ook wel eens een actie gehad, onder andere naar aanleiding van opmerkingen
uit de raad in de vorige periode, dat we her en der zo proberen om ietsje minder borden
neer te zetten. lets anders is het als je situaties ziet van er wordt hier af en toe te hard
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gereden en er gebeuren ook een paar keer ongevallen, dan is het heel zinvol om
bijvoorbeeld met de smileyborden aan de gang te gaan. Daar hebben we er twee van
volgens mij die proberen we zo her en der een paar maanden per plek neer te zetten.
Dus dat doen we. Op plekken waar veel kinderen komen, bijvoorbeeld bij scholen, daar
hebben we onlangs nog, ook in het kader van de top twintig-aanpak in het
verkeersveiligheidsbeleid, alle schoolzones nog weer eens van nieuwe strepen voorzien.
Dat zijn kleine nnaatregelen, maar daarnnee hopen we wel wat alertheid te vergroten.

De heer Tabak: Maar zou daar nog een uitbreiding kunnen zijn in die borden misschien?
Want nu zijn het er twee, zegt u, volgens mu j is dat niet de grootste investering. Is dat
het onderzoeken waard om

De heer Van der Linden: Dat is een kostbaar ding, maar dat kunnen we best overwegen.
Ik zal even kijken wat de plannen daarmee zijn.

De heer Tabak: Ja, dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. En dan hebben we mijnheer Struijk en dan mijnheer
Gundogdu en dan mijnheer Nederhof nog. Mijnheer Struijk.

De heer Struijk: Dank u wel, voorzitter. Ja, de wethouder die heeft een heel betoog
gehouden, maar volgens mu j heb ik nog niks gehoord over het buitengebied en de daar
is toch ook wel wat aan de hand. Als je bij Kop van 't Land op een terrasje zit 's zomers
dan moet je continu je gesprekken onderbreken omdat er groepen motorrijders
voorbijgaan. Op de strandjes daar zitten jongelui met gettoblasters. Het is allemaal
stiltegebied, het kan nooit de bedoeling zijn en wat denkt de wethouder daaraan te gaan
doen?

De heer Van der Linden: Zullen de eerst de vragen allennaal doen of wilt u straks even ...

De voorzitter: Ja, nee, dat is goed. Dat is goed. Mijnheer Gundogdu, u had een vraag
over de N3, meen ik.

De heer Gundogdu: Ja, voorzitter, dank u wel. Een vraag aan de portefeuillehouder. Hij
heeft metingen laten doen rondom geluidsoverlast, ervaren geluidsoverlast, van een
tweetal wijken, de Dubbeldrecht en Oudelandshoek. Onze dank daarvoor. Nou, wat ons
opvalt en ik wilde weten of de portefeuillehouder daar ook in zijn vervolg iets mee wit
gaan doen, is dat deze metingen zijn van vorig jaar, in een, nou ja, wat ongelukkige
periode met de pandemie en thuiswerken als advies. Nou, de waarden die we hebben
gezien dat is echt de grenswaarden. Gaat hij deze meting ook, nu we klaar zijn met de
N3 nog herhalen en wanneer kunnen we die dan ook verwachten?

De voorzitter: Prima, en dan hebben we nog mijnheer Nederhof.

De heer Nederhof: Ja, heel toevallig had ik dezelfde vraag, dus de meetresultaten moet
je gaan vergelijken. 15 juli was het vorig jaar en dus ook de vraag wanneer gaan we
weer meten? Dat we echt tot een afronding, een conclusie kunnen ma ken.
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De voorzitter: Prima. Nou, eigenlijk twee vragen voor u.

De heer Van der Linden: Ja, dank u wel. Buitengebied. Ja, dit is een goede vraag. Ik
nnaak even onderscheid, ik krijg ook af en toe vragen en daar kijken we nu naar de
duidelijkheid van de snelheid. Hoe hard mag je daar nou? Nou, dat is onze
verantwoordelijkheid. Zijn de komborden goed leesbaar, staan ze Is duidelijk als je
van de pont afgaat hoe hard je er mag, enzovoort. Nou, dus daar zijn we naar aan het
kijken, mede op aangeven van een vraag van een onnwonende, die er aandacht voor
vroeg. Het handhaven op stiltegebied, die bebording, daar goat de provincie over, dus ik
wil die vraag best, ik probeer hem niet van me af te schuiven, maar het college praat
met een mond, maar die ga ik even onder de aandacht brengen van collega Stam die
het contact met de provincie heeft over het buitengebied, de Nieuwe Dordtse Biesbosch,
enzovoorts. Dus daar kom ik bij u op terug en u gaf aan dat er wat te weinig bebording
is. Het is mij niet opgevallen, maar dat kan twee dingen betekenen. Dus ik ga dat
eventjes na. Dan de geluidsmetingen op de N3. Vorig jaar hebben we inderdaad die
metingen gedaan naar aanleiding van een breed aangenomen motie en het nnoest ook
voorafgaand aan die werkzaamheden, zodat we de nulsituatie in beeld konden brengen
en natuurlijk, je bent een beetje afhankelijk van het verkeersaanbod en ook van het
weer. Nou, nu zijn de werkzaamheden bijna klaar, of eigenlijk zijn ze afgerond, de N3-
werkzaamheden. Om een beetje vergelijkbaar te krijgen heb je wel een beetje
vergelijkbare periode nodig, dus dan kunnen we volgend jaar juni, juli en dat is ook
indertijd toegezegd aan ik dacht zelfs de heer Giindogdu zelf, willen we die tweede
meting gaan doen, dus een beetje in diezelfde periode als vorig jaar. Dat was het,
voorzitter.

De voorzitter: Dank u wel. Ja en ik krijg hier een berichtje van mijnheer Struijk dat u
een deel van zijn vraag niet beantwoord heeft.

De heer Van der Linden: Nou, dan ben ik benieuwd.

De voorzitter: Dus, mijnheer Struik, vertel even wat

De heer Struijk: Dank u wel, voorzitter. Dat goat over die groepen motorrijders die met
nnooie dagen de polder onveilig maken. Of de wethouder ook nog ideeen heeft hoe dat
nnisschien ingedamd kan worden. Ik weet dat in een aantal plaatsen langs de grote
rivieren de dijken verboden gebied zijn geworden voor motorrijders, daar zijn ze niet blij
mee, maar daar heeft een deel het wel naar gemaakt.

De heer Van der Linden: Zou u daar voor zijn?

De heer Struijk: Dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet, maar ik vraag wel wat denkt u te gaan
doen aan de overlast, want een goede hoeft van mu j niet onder een kwade te lijden,
maar het is de vraag hoe hoog het percentage de kwade is. In nnijn ogen ligt dat wel
boven de tien procent hoor.

De heer Van der Linden: Mag ik even een check-vraag stellen, voorzitter?
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De voorzitter: Jazeker, jazeker, mag u dat.

De heer Van der Linden: Want gaat het dan vooral om de dijk?

De heer Struijk: Het gaat om hele poldergebied. Het hele poldergebied. Ja, vanaf de
Leeuwstraat, daar komen ze de polder in en ze rijden over alle dijkjes heen richting Kop
van 't Land en het is zelfs in coronatijd soms zo gek geweest dat fietsers niet op de pont
toegelaten werden omdat er teveel motorrijders op stonden en die ging voor. Daar ben
je eerder bang voor als pontbaas, denk ik.

De heer Van der Linden: Dat is wel een iets andere vraag dan

De heer Struijk: Ja, maar het gaat over de overlast.

De voorzitter: Ja.

De heer Struijk: Het geeft wel aan hoeveel er soms rondrijden. Want de pont is best
groot.

De heer Van der Linden: Ja, dat heeft natuurlijk ook met het weer te maken. Ik ben een
vrij frequent racefietser in dat gebied en het valt mij op dat het de laatste maand heel
erg rustig is daar. In de zomer is het daar natuurlijk ontzettend druk, met zowel lopers,
fietsers als motorrijders, dat klopt. Ik heb daar nu geen afgeronde gedachten over. Daar
zal ik even bij jullie op terugkomen, maar eigenlijk vraagt u of er mogelijkheden zijn om,
gesteld dat er heel veel overlast is ...

De heer Struijk: Die groepen aan te pakken.

De heer Van der Linden: Of we dat kunnen aanpakken. De bedoeling is wel Wat zegt
U?

De heer Struijk: Vandaag was het heel rustig in de polder.

De heer Van der Linden: De volgende waarschuwing is wel dat als je een groep mensen
de toegang tot het gebied ontzegd, bijvoorbeeld motorrijders, dat je wel ook moet
afspreken met elkaar dat je er ook op handhaaft, anders wordt het een ingewikkeld
soort kat-en-nnuisspel, dat weet u ook. Maar ik wit er even bij u op terugkomen. Ik wit
ook even checken of wij

De voorzitter: Mijnheer Struijk, via de voorzitter graag. Ik laat het wel eens gaan, om
niet teveel in de discussie in te breken, maar het nnoet niet een een-tweetje worden.

De heer Struijk: Oke. Even kijken. Maar bedankt, tot zover.

De heer Van der Linden: la, dank u wel.

De voorzitter: Oke, dit was hem?
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De heer Van der Linden: Ik denk het wel.

De voorzitter: Als iedereen gevraagd heeft wat hij te vragen had en u heeft het
beantwoord, dan dank ik u hartelijk voor uw inbreng en dan is het drie minuten voor elf,
dus dat hebben we precies op tijd voor elkaar. Dank u wel. Tot de volgende keer zullen
we maar zeggen. Tegen de commissie zou ik willen zeggen het is drie minuten voor elf,
we hebben nog net tijd voor een rondvraag. Agendapunt dertien, vaststellen
beleidskader integrale laadvisie gaat naar 14 december en wie er nog iets voor de
rondvraag heeft kan dat melden en ik geloof dat mijnheer Van der Meer iets heeft. Ga
uw gang, zou ik zeggen.

De heer Van der Meer: Ja, voorzitter, niet zozeer voor de rondvraag, maar mijn vraag is
wat is de conclusie van het debat wat we net gehad hebben?

De voorzitter: Ja, u heeft helemaal gelijk.

De heer Van der Meer: Wat ik erover wil zeggen is dit, ik heb het idee gekregen dat we
over de handhaving en dat soort zaken heel erg dezelfde kant op denken en ik heb het
idee dat veel partijen zich ook over de bredere geluidsproblemen, de
gezondheidseffecten daarvan.

De voorzitter: Het punt is, mijn vraag is, dat vergat ik gewoon even helemaal. Maar
goed, het is al laat zullen we maar denken. De vraag is of de commissie de drie
antwoordbrieven voor kennisgeving aan kan nemen en als dat zo is dan kan het gewoon
naar de raad, maar als er nu at concreet moties zouden worden aangekondigd, dan
wordt het een bespreekstuk en dan is even de vraag over welke van de drie
antwoordbrieven het dan gaat, want dan kan die specifieke brief als bespreekstuk naar
de raad en dan hoeven de anderen daar niet in betrokken te worden, dus ik verneem het
graag. Gaan ze naar de raad als kennisgeving of is er iemand die met een van die
brieven specifiek iets wil?

De heer Van der Meer: Ja, voorzitter, mag ik? Want daar wou ik wat over zeggen, als
dat

De voorzitter: Ja.

De heer Van der Meer: Ik overweeg wel, maar ik kan nog niet de concrete uitspraak
doen of wij wel of niet met de motie daarover komen, maar ik proef aan de ene kant
voldoende zorg over de problennatiek. Ik hoor de wethouder een aantal maatregelen
nemen voordat in mijn betoog heb gesuggereerd eigenlijk wel omarmen, maar hij
twijfelt een beetje aan de politieke steun daarvoor. Dus dat is wellicht aanleiding, maar
ik wil daar met anderen al bespreken, om toch tot '...' op dit punt te komen.

De voorzitter: Ja, ik overleg heel eventjes met de griffier wat we hier wij... Goed, ik heb
het even overlegd. Die drie antwoordbrieven die gaan dus niet naar de raad, die handelt
de commissie af normaal gesproken. Als het niet helder is of op een van de brieven
moties worden ingediend of niet, dan kunnen we hem dus als bespreekstuk naar de raad
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doen, want dan kunnen die moties gewoon ingediend worden en er gaan ze niet eerst
weer terug naar de commissie. Mochten er geen moties komen, dan kunnen we hem
altijd nog weer van de bespreekagenda afhalen en gewoon als hamerstuk ... Nee, als
Nee, dan hoeft die helemaal niks. Dan gaat die gewoon van de bespreekagenda af en
zullen we het zo doen? Dus gewoon Als mijnheer Van der Meer even aan wil geven
over welke brief het gaat, dan zetten we die als bespreekstuk op de agenda of bij de
raad en dan kan die altijd daar nog weer af al als er geen motie nnocht komen. Mijnheer
Oostenrijk wil daar ook lets over kwijt. U bent ... Ik kom zo terug bij, mijnheer Van der
Meer.

De heer Oostenrijk: Ja, voorzitter, ik zal toch graag willen pleiten als GroenLinks erover
denkt om met een motie te komen, om dat in die zin tijdig aan te geven, want mijn
voorkeur zou denk sterk uitgaan om die dan op de veertiende december in de commissie
te behandelen, want we hebben uitgesproken dat we zoveel mogelijk zaken in de
commissie moeten afwerken en er is tijd genoeg voor, dus als GroenLinks overweegt
een motie in te dienen, laten we die dan in de commissie bespreken. Die tijd is er.

De voorzitter: Ja, maar dan moet de commissie dat ook willen.

De heer Oostenrijk: Ja, ik pleit er alleen voor dat als we zo min mogelijk moties in de
raad zouden moeten bespreken als het in de commissie ook al kunnen.

De voorzitter: Oke. En waar geeft meneer Tabak steun aan, aan het bespreken in de
cornmissie?

De heer Tabak: Aan het voorstel van de heer Oostenrijk geef ik nnijn steun om het in de
commissie inderdaad te bespreken.

De voorzitter: Oke, prima. Mijnheer Van der Meer, zullen we het zou afspreken dat
mocht u in de komende tien dagen eruit zijn of u een motie in wil dienen of niet, dat we
die dan de veertiende in de commissie bespreken, voordat die dus naar de raad gaat?

De heer Van der Meer: Ja, als daar behoefte aan is in de commissie dan vind ik dat
prima uiteraard en de motie zal vooral betrekking hebben op de antwoorden op onze
vragen die we sannen met de ChristenUnie/SGP gesteld hebben, omdat daarin de brede
geluidsproblematiek aan de orde konnt.

De voorzitter: Oke. Mijnheer Kuhlmann wil daar nog iets over kwijt?

De heer Kuhlmann: Ja, voorzitter, ik veronderstel dat hetzelfde wat zojuist voor die
vragen van GroenLinks en ChristenUnie/SGP geldt, dat dat zelfde natuurlijk ook geldt
voor de vragen die wij gesteld voor wat betreft de lawaaiflitsers.

De voorzitter: Uiteraard. Als u denkt aan een motie eventueel daarover, als u dan zorgt
dat we die dan de veertiende kunnen bespreken in de commissie, dan is dat helemaal
prima.

De heer Kuhlmann: Goed, dank u wel.
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De voorzitter: Goed. Dan hoop ik dat iedereen nu tevreden is over wat we hierover
gewisseld hebben. Mijnheer Nederhof wil nog lets?

De beer Nederhof: Ja, nog lets, want ik hoor nu alles gaat geloof ik weer besproken
worden nagenoeg met moties de veertiende, dat vind ik dan wel weer jammer, want ik
bedoel voor Beter voor Dordt is het gewoon nu dat de beantwoording van artikel 40-
vragen en de moties voldoende zijn, zeker met de antwoorden die de wethouder
gegeven heeft. Dus op dit moment is voor ons verder geen bespreking nodig, maar ik
kijk ook niet uit naar al die moties op 14 december, want dan gaan we weer heel veel
herhalen. Dat wou ik nog even nneegeven.

De voorzitter: Moties op 14 december, dat is ... Nee, normaal gesproken, we bespreken
dat in de commissie als dat van tevoren bekend is en dat kan, dan bespreken we dat in
de commissie en dat zijn geen herhalingen. Moties zijn geen herhalingen van wat we
vanavond besproken hebben, dus er is voldoende steun voor om dus dat doen. Dus
ondanks dat u dat niet nodig vindt gaan we dat dus toch doen de veertiende. Ja?

De beer Nederhof: Prima. Democratie. Ja hoor, perfect.

De voorzitter: Democratie, zo hoort het.

11.Beantwoorden artikel 40-vragen VVD Dordtse VVD wil lawaaiflitsers -
Antwoord brief artikel 40/41

12.Beantwoorden motie 200415/M1 'meting geluidsoverlast N3' (fase 1) -
Raadsinformatiebrief

Sluiting

13.Rondvraag

De voorzitter: Dan zijn we nu echt aan het allerlaatste puntje. Heeft er nog iemand lets
voor de rondvraag? Het blijft heel stil.

14.Sluiting

De voorzitter: Dan rest mij u alien een prettige voortzetting van deze avond te wensen.
Hij duurt nog een uurtje en u ook een fijne avond verder, nnijnheer Kleinpaste. Iedereen
trouwens. Ja? En ik zou zeggen voor straks welterusten en tot ziens weer. Dank u wel.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 1 februari 2022.

De voorzitter,

Wepster yk.w) KoIff
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