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Raadsinformatiebrief

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
In het kader van 600 jaar Sint-Elisabethsvloed worden evenementen voorbereid in de 
Biesboschhal. Deze informatiebrief gaat over de inhoud en het programma.

Wat is de te delen informatie?
Dordrecht viert al jaren mijlpalen. Dit jaar is het 600 jaar geleden dat de dijken doorbraken en de 
stad overspoelde als gevolg van de Sint-Elisabethsvloed. De onderwerpen waterveiligheid, 
klimaatadaptatie en verduurzaming zijn actueel. Met name in Dordrecht. De zeespiegel stijgt en 
extreme weersituaties zijn het nieuwe normaal geworden. De dijken zijn nu nog de juiste 
bescherming voor de bewoners, maar de gevolgen van een mogelijke overstroming, hoe klein de 
kans ook is, zijn zeer groot. Daarnaast kan het risico in de toekomst toenemen door de 
klimaatverandering. 

De volgende thematiek werken wij uit in een aantal evenementen.
Wat als dat water komt? Dan moet de stad voorbereid zijn (de zogeheten meerlaagse 
veiligheid). De bewoners moeten weten wat zij preventief kunnen doen en hoe zij zichzelf kunnen 
redden (zelfredzaamheid) en ook hun medestadsgenoten kunnen helpen (samenredzaamheid).

Daarnaast zal de stad zich voor moeten bereiden op een situatie waarbij het water de stad onder 
water zet. Welke plekken zijn veilig genoeg om Dordtenaren tijdelijk op te vangen? Op welke 
veilige plekken bouwen we woningen? De Staart speelt hierin een sleutelrol.

Als laatste de verbinding met het regionale bedrijfsleven. Bedrijven spelen bij een 
overstroming een rol bij evacuatie en het bieden van een veilige plek (samenredzaamheid). Ook 
kunnen zij bijdragen door te investeren in de bovengenoemde gebiedsontwikkeling en door 
duurzaam te ondernemen.

Niet alleen in Dordrecht wordt 600 jaar St. Elisabethvloed herdacht met activiteiten. Ook in de 
regio - die uitstrekt van Geertruidenberg, via Gorinchem tot Rotterdam – heeft de vloed zijn sporen 
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nagelaten en vult ieder dit op zijn eigen manier in. Een overkoepelende marketing ‘600 jaar 
Elisabethsvloed’ brengt al deze activiteiten bij elkaar onder dezelfde vlag. Voorbeelden zijn:

 Deltaconcerten – Kinderdijk – 9 t/m 11 september 
 600 jaar Biesbosch – Geertruidenberg – 2022
 Beleef de Lente – Biesbosch -  april t/m september 
 Expositie Biesbosch Museumeiland – 5 april en 27 november
 Elisabeth en de Vloed – Dordrecht – 3 oktober ‘21 t/m 6 maart
 Voorstelling Hoogtij – Diverse locaties in de regio
 en meer

Vanwege de Corona situatie zijn er nog veel meer activiteiten verwacht, maar waren genoodzaakt 
opnieuw te plannen. 

Op https://600jaarelisabethsvloed.nl/ vindt u een actueel overzicht van de activiteiten. 

Een gedetailleerde beschrijving van de evenementen in Dordrecht vindt u in de bijlage.

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
Er wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van de verschillende evenementen. Hierbij houden we 
ook de Coronarichtlijnen in de gaten. Vanuit de nationale overheid is er een toezegging dat er 
vanaf 1 juli a.s. evenementen gepland kunnen worden, en als deze dan toch nog worden 
geannuleerd dat er dan ook een schadevergoeding volgt. Daarnaast kijken we ook naar welke 
elementen sowieso digitaal georganiseerd kunnen worden zonder dat hier de kwaliteit mee 
afneemt.

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
In de Kadernota 2020 is de financiering voor de herdenking van de Sint-Elisabethsvloed 
vastgesteld.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Herdenking 600 jaar Sint-Elisabethsvloed (600 SEV) en viering 800 jaar Stad (800 STAD) - 
Raadsinformatiebrief;

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Aan de Mijlpaal 2021 – 600 jaar Sint-Elisabethsvloed/Biesbosch is bij Kadernota 2020 door de raad 
een budget van € 500.000,- toegekend. Hiervan was in 2020 € 100.000,- beschikbaar voor 
voorbereidingskosten en in 2021 € 400.000,- beschikbaar voor programmering en marketing.
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Bijlagen
1. Bijlage 1. Beschrijving evenementen Sint-Elisabethsvloed


