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Geachte raadsleden, 
 
Huidige raadsvoorstel 
Tijdens uw vergadering van 22 september 2020 heeft u via de 
aangenomen motie 'Niet geschoten is altijd mis' ons college het 
volgende verzocht: 

 Voor de begrotingsbehandeling de raad te informeren via een RIB 
welke mogelijkheden zij ziet en op welke wijze zij eventuele 
gemeentelijke belemmeringen met betrekking tot het 
bestemmingsplan weg kan nemen; 

 Bij de provincie te bewerkstelligen dat zij de kaders voor dit plan, 
indachtig de noodzakelijke woningbouwambities, wil verruimen 
zodat dit mogelijk is; 

 De raad voor januari 2021 te informeren over de voortgang. 
 

Vervolgens zijn in de raadsinformatiebrief (RIB) 2020-0141449 
conclusies van de inventarisatie op 17 december 2020 met u gedeeld als 
antwoord op de motie. U heeft verzocht met een concreet voorstel te 
komen. Dit voorstel 'Woningbouwontwikkeling bij voetbalstadion FC 
Dordrecht' is 23 maart door het College van B&W vastgesteld en ligt nu 
voor ter besluitvorming. 
 
Ingehaald 
In het afgelopen half jaar zijn er diverse ontwikkelingen geweest die 
ertoe leiden dat de argumentatie uit het genoemde raadsvoorstel niet 
meer actueel zijn. Zo is in het kader van de vaststelling van de 
Omgevingsvisie het amendement 'Dordwijkzone niet op slot' 
aangenomen. Hiermee is onder andere de mogelijkheid voor 
woningbouw in dit gebied mogelijk gemaakt, zonder afbreuk te doen 
aan de kwaliteit en de functie van het multifunctionele stadspark. Onder 
andere is in de Omgevingsvisie opgenomen dat 'In het geval van 
hoogbouw ten behoeve van een eventuele woningbouwontwikkeling aan 
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de rand van het gebied, wordt gekeken naar plekken waar de kansen op 
functionering en meervoudig grondgebruik het grootst zijn'. Ook de 
verwijzing in het raadsvoorstel naar de Structuurvisie is achterhaald, 
aangezien deze is ingetrokken en vervangen door de Omgevingsvisie. 
Daarnaast heeft u financiële middelen beschikbaar gesteld voor 
geluidsschermen langs de N3. Hiervoor is de exacte locatie nog niet 
bekend, maar het kan mogelijkheden vergroten voor woningbouw in het 
gebied van de Dordwijkzone en daarmee bij het voetbalstadion. 

 
Commissie Fysiek 
Dinsdag 7 september jongstleden is in de Commissie Fysiek over dit 
voorstel gesproken en heb ik aangegeven dat het raadsvoorstel 
achterhaald is. De Omgevingsvisie en het amendement 'zet 
Dordwijkzone niet op slot' zijn leidend. Het voorliggende voorstel dateert 
van 23 maart 2021 en het amendement kwam daarna op 28 april. 
Hiermee is het raadsvoorstel overbodig geworden. Tijdens de 
commissievergadering is geconcludeerd en afgesproken dat wij u een 
voorstel doen om het raadsvoorstel in te trekken. Deze brief wordt bij 
de vergaderstukken voor 21 september aanstaande gevoegd met het 
voorstel het raadsvoorstel 'Woningbouwontwikkeling bij voetbalstadion 
FC Dordrecht' in te trekken.  
 
Vervolg 
In dezelfde commissievergadering is gesproken over het vervolg en 
verdere afhandeling van de oorspronkelijke motie. Afgesproken is dat er 
in het kader van de Dordwijkzone een bredere verkenning komt naar de 
mogelijkheden voor woningbouw in dit gebied, passend binnen de 
kaders van de Omgevingsvisie en als uitvoering van het project 
Dordwijkzone. De locatie van het voetbalstadion is hier onderdeel in. Ik 
heb de Commissie toegezegd u met een raadsinformatiebrief te zullen 
informeren over het vervolgproces (te nemen stappen, planning etc.), 
geïntegreerd in de uitwerking van de Dordwijkzone. Hier kom ik zo 
spoedig mogelijk op terug. 
 
Hopend u hiermee voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
B.C.M. (Marco) Stam MPC CPC 
Wethouder Sport, Wonen en Openbare Ruimte 
 


