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Raadsinformatiebrief
Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
Het speelbos ligt op grond van Staatsbosbeheer. Het water is in beheer bij Waterschap Hollandse 
Delta. Ontwikkeling van het speelbos moet met deze partijen worden afgestemd.

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
In mei 2022 heeft u een raadsinformatiebrief ontvangen over de ontwikkeling van Speelbos de 
Elzen (nabij paviljoen de Viersprong). Vanwege gebrek aan capaciteit en tijd vond de toegezegde 
evaluatie niet plaats. In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de aanpak en het nieuwe 
tijdspad.

Wat is de te delen informatie?
Wij hebben aangekondigd onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de speelactiviteiten bij de 
Viersprong uit te breiden. Het gaat hier om onderzoek naar uitbreiding van de speelaanleidingen 
binnen de begrenzing van het speelbos. Het gaat niet om het creëren van zwemvoorzieningen of 
zwemwater. De verwachting was dat we het ontwerp in Q1 van 2023 aan u konden voorleggen.

Zowel bij gemeente Dordrecht als Staatsbosbeheer is sprake van een gebrek aan capaciteit. 
Hierdoor konden we de planning niet halen. Met Staatsbosbeheer spraken we af om dit project op 
te pakken vanaf februari 2023. We starten met het evalueren van het speelbos. Daarnaast willen 
we bezoekers van het speelbos vragen naar verbeterpunten. Ook willen we kinderen vragen ideeën 
in te dienen voor verbeteringen. Een dergelijk participatietraject heeft al eerder plaatsgevonden 
voor de ontwikkeling van het speelbos. Dit participatietraject doen we in verbinding met het 
speelbeleid dat in ontwikkeling is. De verwachting is dat we de uitkomsten van de evaluatie en de 
participatie in Q4 van 2023 aan u voor kunnen leggen.

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
• Evaluatie van gebruik Speelbos 2021 en 2022.

• Ontwikkelen participatieplan speelbos 2.0 i.s.m. Staatsbosbeheer en Waterschap Hollandse 
Delta.

• Uitvoer participatieplan door externe partij.

• Voorleggen verbeterpunten aan de raad in Q4 van 2023.
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Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
Voor de uitvoering van het totale project 'de Viersprong' heeft uw raad in 2017 € 704.000,- 
beschikbaar gesteld. In 2020 zijn de investeringskosten voor het speelbos vastgesteld op maximaal 
€ 270.000,-. Het restant aan middelen (circa € 434.000,-) is nog beschikbaar. Dit bedrag zetten 
we in voor het participatie- en ontwerptraject en de eventuele uitvoer van het project.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Ontwikkeling speelbos De Elzen - Raadsvoorstel;
Raadsinformatiebrief Ontwikkeling speelbos de Elzen - Raadsinformatiebrief;
Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?

• Raadsbesluit van 9 mei 2017, Nr. 1815411.

• Raadsbesluit van 13 oktober 2020, Nr. 2487752.

• Raadnotitie van 28 september 2021: https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-
Fysieke-Leefomgeving-Dordrecht/2021/23-november/20:00.

• Raadsinformatiebrief 19 april 2022, zaaknummer 2022-0058256.
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