
VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE DORDTSE DINSDAG
VRAGENHALFUUR DORDRECHT D.D. 14 juni 2022
Vergaderkamer 1

Voorzitter: dhr. Schalken-den Hartog
Raadsgriffier: nnevr. Wepster
Verslag: NotuBiz

1. Vragenhalfuur

De voorzitter: Beste mensen, goedenavond allennaal. En welkom bij het vragenhalfuurtje
van onze Dordtse Dinsdag. Vandaag 14 juni. Welkonn ook aan iedereen die op een
andere manier meeluistert. We hebben vanavond drie vragen. En ik wil er eigenlijk ook
wel gelijk mee beginnen.

Kruispunt Van Eesterenplein - Groenezoom

De voorzitter: En als eerste is er een vraag van Op Ons Eiland, de heer Tutupoly,
volgens nnij. Een vraag over de verkeerssituatie bij het Van Eesterenplein op de
Groenezoom. Gaat uw gang.

De heer Tutupoly: la, dank u wel, voorzitter. In de comnnissievergadering van oktober
2018 heeft het college bij monde van wethouder Van der Linden een toezegging gedaan
om een gevaarlijk kruispunt aan het Van Eesterenplein-Groene Zoom aan te pakken. Dit
kruispunt staat ook op de lijst van 20 gevaarlijkste kruispunten op ons eiland. In het
verleden is nneerdere malen de vraag gesteld wanneer dit kruispunt zou worden
aangepakt. Uiteindelijk was het antwoord: bij de renovatie van de buitenruimte van het
winkelcentrum. En toen dat was afgerond, bleek het dus niet mee te zijn genomen. Wij
hebben toen de toezegging gekregen dat het op 31 december 2021 alsnog uiterlijk zou
plaatsvinden. Ook toen is het niet gebeurd. In februari hebben we nog een keer de
vraag gesteld, waar we geen antwoord op gekregen hebben. En uiteindelijk is na de
installatie van de raad, heeft het college uit monde van de heer Van der Linden toen
aangegeven dat het voor de zomer zou plaatsvinden. Nou, dat is over een week. Er is
nog steeds niet gebeurd. En een toezegging van bijna drieenhalf jaar geleden is vrij
lang. En daarom zouden we eigenlijk nu ook antwoorden willen hebben wanneer er
daadwerkelijk nu iets gaat gebeuren.

De voorzitter: Dank u wel. Zoals u al aangeeft, is het een vraag voor de heer Van der
Linden. Gaat uw gang.

De heer Van der Linden: En die is er gelukkig net.

De voorzitter: Ja, inderdaad. U vertegenwoordigt vandaag ook weer het hele college?
Hebben ze plankenkoorts?

De heer Van der Linden: Ik verlies altijd strootje trekken bij

De voorzitter: Ik hoop het niet.
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De heer Van der Linden: Maar als u een motie aanneemt om ook eens een ander gezicht
hier te hebben, dan zal ik die graag ondersteunen. Ja, dank voor de vraag. En het
kruispunt is mu j bekend, is u bekend. We wonen er allebei niet al te ver vandaan. En
daar zijn in het verleden inderdaad een paar ongevallen gebeurd. Dat kruispunt is ook
aangepakt, anderhalf jaar geleden. Inderdaad als een van de top 20-plekken is dit
volledig aangepast. Uit de grond gehaald, opnieuw aangelegd. En toen hebben wij
bilateraal nog even afgestemd over: is het naar voile tevredenheid? Verkeerskundig is
het akkoord. Maar, sorry voor het detail, maar de hellingshoek -de helling aan de
binnenkant, zeg maar- die zou wat steiler kunnen. En dat wordt ook gedaan binnenkort.
We hebben het materiaal besteld. Maar zoals u weet, heeft de hele markt volop
werkdruk. En is ook in de uitvoering volop capaciteitstekort. Dus mijn laatste stand van
zaken is dat de materialen besteld zijn. En ik heb geen datum voor u. Maar dat die
hellingshoek wordt aangepast. Maar goed, zoals gezegd, het project is afgerond. Want
het is gewoon aangepast anderhalf-twee jaar geleden. En die hellingshoek wordt nog
gedaan.

De voorzitter: Ik zie dat de heer Tutupoly nog een vervolgvraag heeft.

De heer Tutupoly: In ieder geval wat de wethouder aangeeft, dat het aangepakt is. Dat
was toen niet het geval, het was opnieuw bestraat. En daar hebben we toen ook op
gereageerd. En toen is er uiteindelijk aangegeven: nou, dat volgt nog. Daar zouden nog
maatregelen genomen worden. Want het was toen nog niet aangepakt. Dus dit antwoord
-dat het aangepakt is- dat is eigenlijk alleen maar nieuwe bestrating geweest. En zo
hebben we in ieder geval de discussie destijds gevoerd. En vandaar.

De voorzitter: Ja, gaat uw gang.

De heer Van der Linden: Nou, misschien kunnen we er een keer een kopje koffiedrinken.
Het is wel degelijk aangepakt. En die hellingshoek, zoals wij ook al eerder besproken
hebben, die is op zich verkeerskundig akkoord. Maar, na overleg hebben we gezegd: die
nnoet wat steiler. Dat is niet altijd fijn voor de gebruiker. Maar geeft wel aan dat je echt
een straat nadert waar je ook even beter op moet letten. Dus die wordt nog gedaan.

De voorzitter: Dank u wel. Ik ga ervan uit dat de vraag zo voldoende verder beantwoord
is.

Energietoeslag

De voorzitter: En dan ga ik naar de volgende vraag. En die is van de heer Safranti van
de fractie van DEN K. Een vraag over de eenmalige energietoeslag. Wilt u uw vraag nog
toelichten, kort?

De heer Safranti: Nou ja, nee. Het is duidelijk.

De voorzitter: Nou, dan ga ik even kijken welke wethouder beschikbaar is. De heer Van
der Linden, gaat uw gang.
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De heer Van der Linden: Dank u. Ja, serieuze vraag, met ook een heel duidelijk
herkenbaar achterliggend probleem, natuurlijk. Wat we allemaal in de krant hebben
kunnen lezen. Of misschien zelf ervaren. Ik heb er even over contact gehad met college
Heijkoop. Er wordt heel hard gewerkt aan het in beeld brengen van en het uitkeren van
die energietoeslagen. Daarbij geldt wel dat somnnige aanvragen onvolledig zijn. Dat kost
veel tijd, enzovoorts. En er is natuurlijk ook al behoorlijk hard gewerkt aan een aantal
andere van dit soort trajecten. Maar de toezegging is dat het kabinet komt binnenkort
met een brief hierover. En wij zullen de raad voor de zomer een rib sturen met de
volledige stand van zaken. Voor de zomer is niet volgende week. Maar wel voor het
zomerreces in ieder geval.

De voorzitter: U heeft nog een vervolgvraag, heer Safranti?

De heer Safranti: Nou, ik ben er heel van verbijsterd, als ik dit zo hoor. Want als je een
aanvraag indient, krijg je bevestiging dat die aanvraag dus binnen is. En dat er binnen
vier weken gereageerd wordt. Dat er dus een uitspraak over konnt. En nu hoor ik dat we
nog een brief krijgen...

De voorzitter: Misschien nog een korte toelichting van de heer Van der Linden?

De heer van der Linden: Ja. Nogmaals, ik heb geen beeld van al die aanvragen. Maar
het klopt, daar staat een ternnijn voor. En we hebben nu niet het volledige beeld of alles
binnen is en wat er allemaal aangevraagd en toegekend is. Wat we wel weten, is dat in
sommige gevallen die aanvragen niet compleet zijn. En daar moet natuurlijk nog wat
uitzoekwerk verricht worden. Maar ik zeg namens collega Heijkoop toe dat we de raad
voor de zomer infornneren met een brief, een rib. Dat is dus niet een brief aan de
mensen die het betreft. Een brief aan u.

De heer Safranti: Nee, dat had ik wel door.

De voorzitter: De heer Safranti.

De heer Safranti: Ja, dat had ik wel door. Aileen, de vraag is: ik heb tot op heden dus
van niemand gehoord, buiten de klanten die dus vanuit de sociale dienst al bekend zijn.
Want die hebben hem al toegekend gekregen. Maar mensen die dus echt vanaf 19 april
zelf hebben aangevraagd, heb ik van niemand -ook steekproefsgewijs op pad geweest-
nnaar van niemand heb ik dus al een uitspraak over gehad. Dus dat ze hem al ontvangen
hebben. Niemand!

De voorzitter: Nog kort een keer de heer Van der Linden. Ik weet niet of u er nog een
nadere toelichting op heeft. En anders...

De heer Van der Linden: Nee. Nou ja, daar neenn ik dan kennis van. Maar misschien is
het goed om na de uitzending even te kijken over hoeveel mensen dat gaat. Want ik kan
me voorstellen dat u veel mensen spreekt. Maar dat is natuurlijk ook niet de hele stad.
En dan nnoeten we daar misschien even later op terugkomen.
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De heer Safranti: Dat is beter.

De heer Van der Linden: 3a?

De voorzitter: Het lijkt me goed dat u dat zo nog afstemt. Dank u wel, de heer Van der
Linden, de heer Safranti.

Stikstofproblematiek

De voorzitter: De laatste vraag is een vraag van Beter voor Dordt. En mevrouw Koole
die gaat hem toelichten, denk ik.

Mevrouw Koole-Bruurmiin: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we hebben allemaal
afgelopen week kennis kunnen nemen van de stikstofplannen. En we kunnen ons vanuit
Beter voor Dordt heel goed voorstellen dat deze plannen van het kabinet veel onrust en
onduidelijkheid geven bij onze Dordtse boeren. De vragen die wij hierover hebben,
hebben we vandaag schriftelijk ingediend. En we gaan ervan uit dat de wethouder daar
kennis van genomen heeft. Graag een reactie.

De voorzitter: Ja, volgens mij is dit nornnaal gesproken de portefeuille van een van de
nieuwe wethouders?

De heer Van der Linden: 3a.

De voorzitter: Mevrouw De Jonge, denk ik?

De heer Van der Linde: Ja, dat is...

De voorzitter: En u gaat hem...

De heer Van der Linden: Ik ga hem eventjes waarnemend beantwoorden. Ja. Nou, ik
lees de vraag nog even dan voor. Is er bekend welk percentage stikstof op het Eiland
van Dordt gereduceerd moet worden? Nou, wellicht heeft u allemaal kennis kunnen
nemen van die kaart. Dat is wel een kaart op, nou ja, daar zitten best wel details op,
maar het is wel een kleine kaart voor een groot gebied. Het Eiland van Dordt is in een
aantal zones verdeeld. En hiervoor geldt: het grootste deel is gelegen in de zone
'bebouwd, semi-bebouwd en recreatie'. En daar is geen reductiedoelstelling aan
gekoppeld. Binnen het Natura 2000-gebied, de Biesbosch, geldt een reductiedoelstelling
van mininnaal 95 procent. Dat is natuurlijk fors. En verder zijn de zones benoemd als
'transitiegebied' en ‘gebieden met minder beperkingen'. En daar gelden andere
percentages voor. Het is wel zo dat het kaartmateriaal wat we nu hebben, sinds vrijdag,
nogal lastig te lezen is als het gaat om de exacte begrenzing van de deelgebieden.
Eerste reactie, daar vraagt u naar. Heeft het college zelf al een eerste reactie op de
plannen? En wat zijn de gevolgen van deze plannen voor de Dordtse boeren? Nou, onder
leiding van de provincie wordt al geruime tijd gewerkt aan een gebiedsgerichte aanpak,
voor de Biesbosch. En in deze aanpak wordt samen met betrokkenen, waaronder
landbouw, gewerkt aan het realiseren van een z6danige ennissiereductie in de omgeving
van de Biesbosch dat de kritische depositiewaarden -de kdw- niet nneer worden
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overschreden. Hierbij wordt overigens niet alleen naar de landbouw gekeken, maar ook
naar mobiliteit, recreatie, industrie en scheepvaart. Ook zij nnoeten hun bijdrage
leveren. Die aanpak, die gebiedsgerichte aanpak zoals het tot nu toe gevoerd wordt,
biedt ruimte voor maatwerk. De door het Rijk gepresenteerde reductiedoelstellingen zijn
fors, maar nu op dit moment nog niet te relateren aan individuele bedrijven. Laatste
vraag: heeft het college at contact gehad met de Dordtse boeren? Zo niet, waarom niet?
En zo ja, wat was hun eerste reactie? Nou, naar aanleiding van vrijdag hebben wij -
buiten de gesprekken in het kader van de gebiedsgerichte aanpak die at gevoerd
worden, en zijn, onder regie van de provincie Zuid-Holland- nog geen nieuw contact
gehad. De reductiedoelstellingen zijn op dit moment ook wel te generiek om heel
specifiek op in te gaan. En om in te schatten en op basis waarvan dus in ieder geval de
gesprekken met de landbouwsector aan te gaan zijn. Maar natuurlijk, heel het land zit te
wachten op detaillering voor je eigen gebied. En dat gaat de komende tijd vast
gebeuren. Een lang verhaal. We gaan hier vast nog vaker over praten.

De voorzitter: Dank u wel. Vraag zo voldoende beantwoord?

Mevrouw Koole-Bruurnnijn: Ja, dank je wel.

De voorzitter: Oke. Ik zie de hand van de heer Van Dam Tinnmers. Maar hier heb ik nu
geen vraag nneer staan.

De heer Van Dam Tinnmers: Voorzitter, dat klopt. Het is nneer een algemeen punt. De
heer Van der Linden zien we hier natuurlijk graag. Maar andere wethouders zijn veelal
wel ook aanwezig hier. En is het niet veel toepasselijker als zij dan ook de vragen
beantwoorden die aan hen of hun portefeuille gericht zijn? En nnijn vraag is eigenlijk:
waarom doen we dat niet?

De voorzitter: Nou, misschien gaat de heer Van der Linden daar een reactie op geven.

De heer Van der Linden: Nou, daar kan ik wel kort op reageren. Het heeft soms te
maken met het felt dat een collega dan de rest van de avond geen agenda heeft hier. Of
soms ook omdat hij wel agenda heeft elders. En zo komt dat dan steeds uit. Maar we
zullen er goeie notie van nemen. Het is op zich ook wel fijn om eens iemand anders voor
de microfoon te zien. He? Zo fair wit ik ook wel zijn. Ja.

De voorzitter: Ja, inderdaad. Dank voor uw toelichting. En ik denk inderdaad dat het een
goed signaal is vanuit het college ook om een vraag zelf te beantwoorden. Als dat kan
en binnen de portefeuille past. Voor nu denk ik voldoende. Ik wens iedereen een goede
avond. En ik sluit dit vragenhalfuurtje.
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VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE DORDTSE DINSDAG
SESSIE 1 D.D. 14 juni 2022
Vergaderkamer 1

2. Vaststellen kaders en proces doorontwikkeling dagrecreatieterrein Nieuwe
Dordtse Biesbosch en beschikbaar stellen van krediet — Raadsvoorstel

Voorzitter: nnevr. Van Engelen
Raadsgriffier: dhr. Vullings
Verslag: NotuBiz

De voorzitter: Beste mensen, het is half acht, het is de hoogste tijd om te beginnen.
Welkonn allemaal. Ik ben Yara van Engelen, ik ben vanavond jullie voorzitter. Ik zie wat
mensen op de publieke tribune, welkom. Welkom mensen thuis en natuurlijk welkonn
aan alle commissie- en raadsleden en wethouders zie ik ook zitten en we hebben
vanavond een presentatie van, dan nnoet ik het goed zeggen, Lianne Suijker, die zit hier
naast mu. Even het doel van vanavond. Het is een technische briefing. We weten
allemaal waarover: doorontwikkeling dagrecreatieterrein Nieuwe Dordtse Biesbosch en
dit is vooral bedoeld onn de nieuwe raads- en connnnissieleden even op vlieghoogte te
brengen. Dus echt van: waar staan we nu en wat gaan we doen? Want het is een
langlopend project. In juni, 21 juni dan volgen er nog rondetafelgesprekken en dan
komen er ook belanghebbenden, omwonenden, grondpachters, ondernemers, dus dan
hebben we het er ook weer verder over. Dus vanavond gaat het echt over: waar staan
we nu? En iedereen weer even op de hoogte brengen en dat gaan we doen door middel
van een presentatie van Lianne, maar eerst nnag ik het woord geven aan onze
portefeuillehouder Tanja. Wacht even. Want we hadden het er net over en misschien is
het handig, want jullie hebben je net voorgesteld, maar dat de hele commissie zich ook
eventjes voorstelt, een klein rondje doen, even je naann en partij opnoemen en dan
gaan we zo beginnen. Dan begin ik rechts.

Mevrouw Pichel: Ruby Pichel, Forum voor Democratie.

De heer Maroof: Abdul Maroof, partij DENK Dordrecht.

De heer In 't Veld: Richard in 't Veld, VSP.

De heer Noldus: Robin Noldus, Dordtse VVD.

Mevrouw Lammens-Oostdijk: Jeanine Lannnnens, Dordtse VVD.

Mevrouw Koene: Irene Koene, Gewoon Dordt.

Mevrouw Kruger: Kitty Kruger, GroenLinks Dordrecht.

De heer Tutupoly: Gersom Tutupoly, Op Ons Eiland.

De heer Klerk: Albert Klerk, CDA.
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De heer Struijk: Leen Struijk, ChristenUnie/SGP.

Mevrouw Van Herwijnen: Irma van Herwijnen, Partij voor de Dieren.

De heer Groenewege: Peter Groenewege, Partij voor de Dieren.

De heer Vervoort: Bert Vervoort, Verenigde Senioren Partij.

De heer Okkerse: Mario Okkerse, SP.

Mevrouw Koole-Bruurmijn: Astrid Koole-Bruurnnijn, Beter Voor Dordt.

De heer Katif: Jacques Katif, Beter Voor Dordt.

Mevrouw Schnabel: Marije Schnabel, PvdA.

Mevrouw Verbeek-Versluis: Femke Verbeek, PvdA.

De heer Van Gogh: JeIle van Gogh, beleidsadviseur bij de gemeente.

De voorzitter: En dan zijn we gelijk terug bij Tanja en dan nnag jij gelijk het woord
overnemen.

Mevrouw De Jonge: Ja, dank u wet. Ja, even heel kort.

De voorzitter: Excuus, er zitten ook nog mensen achter de tafel. Sorry.

Mevrouw Rutten-Alberts: Saskia Rutten-Alberts, PVV.

De heer Drooq: Andre Droog, ChristenUnie/SGP.

De voorzitter: En dan kijk ik nog een keer rond. Daar nog.

De heer Stam: Om het dan maar af te ronden, Marco Starr', Beter Voor Dordt.

De voorzitter: En dan gaan we nu echt naar Tanja.

Mevrouw De Jonge: Ja, dank u wet. Ja, hartstikke leuk om in uw midden te zijn., Het
eerste onderwerp, dus dat is hartstikke leuk en een heel mooi onderwerp wat al wet een
hele historie kent en voor de nieuwe raadsleden inderdaad zoals werd gezegd, u even
nneenemen in die historie om te kijken waar we nu staan. Misschien voor de raadsleden
die al langer op dit dossier meelopen misschien ook weer even een opfrisser van hoe en
wat. We hebben gemeend ook dit weer te agenderen. Er is heel wat gebeurd, maar we
zitten ook op het punt dat we verder willen met het terrein. Er zijn nog steeds vragen
van: wat mag daar? Wat kan daar? Daarvoor hebben we natuurlijk eerst van uw raad
een besluit nodig over een visie en kaders voordat wij weer verder kunnen met
participatie over hoe we verder willen met dit gebied, dus vanavond een technische
briefing. Stel alstublieft heel veel vragen zodat wij ook weten wat er bij u leeft en verder
kunnen met dit voorstel.
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De voorzitter: Dan geef ik het woord nu aan mevrouw Suijker.

Mevrouw Suijker: Super, ja, hij werkt. Kijk eens aan. Nou, fijn. Dank u wel voor het
woord, nnevrouw de voorzitter. Het dagrecreatieterrein, vandaag een beeldvormende
presentatie onn u een beetje up to date te krijgen van: waar staan nou Hoe zit dat nou
in dat terrein en wat gaat er nu eigenlijk gebeuren? Ik ben hier met mijn collega JeIle
van Gogh die vanuit beleidsrecreatie ook het een en ander zal vertellen. Waar we
vandaag naar gaan kijken, allereerst de locatie. Het is misschien wel even handig om te
weten. Waar is het eigenlijk? Waar moeten we eigenlijk naartoe fietsen op een nnooie
zondag? Dan gaan we kijken naar het verleden, dagrecreatieterrein in bredere context.
Daar gaan we op uitzoomen. Daar gaat leIle zo meteen wat over vertellen. Vervolgens
laat ik u een tijdlijn zien vanaf het begin tot aan 2021. Wat is er eigenlijk stapsgewijs
allennaal gebeurd? Daarna, wie zijn de belanghebbenden? Want dat zijn er een hele
hoop. Daarna gaan wij in op een aantal vragen over het verleden en de context. Dat is
ook het moment waarop u mij vragen kan stellen. Als dat vragenrondje is geweest, dan
gaan we vervolgens door naar de toekomst en dan gaan we het hebben over de grootste
gesprekspunten en de relatie tot het voorstel zoals het nu voor u ligt. Goed, het
dagrecreatieterrein, onderdeel van de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Op nummer een staat
de Noorderdiepzone. Dat zal u vast wel kennen als u op een mooie zomerdag door het
gebied heen fietst, dan fiets je daar door het nieuwe gebied wat nog niet zo heel lang
geleden is aangelegd en als je dan vervolgens doorfietst weer terug richting Dubbeldam,
dan kom je op numnner twee terecht. Dat is het dagrecreatieterrein. Het ligt langs de
Provincialeweg. Als we inzoonnen dan ziet het er zo uit met aan de onderzijde de
Zeedijk, bovenzijde de Zuidendijk. Links ziet u het fietspad waar u doorheen fietst als je
richting de Zuidendijk gaat. Dit is ook hoe het er nu uitziet, 38 hectare groot. Dat komt
ongeveer overeen met 55 voetbalvelden, dus dat is een behoorlijk perceel. Rechtsboven
ziet u parkeerterrein dat in 2017 is aangelegd en de rest van het gebied wordt nu nog
verpacht, dus dat is eigenlijk niet toegankelijk. Daar maken verschillende boeren gebruik
van. Nou, als we nog verder inzoonnen, dan ziet het er zo uit. Eventjes voor een gevoel
even naar buiten. Dit is waar we het over hebben. Ik geef nu heel even het woord aan
mijn collega JeIle, want we zoomen nu weer even uit. We zijn nu in het gebied geweest.
Nu zoomen we even uit naar het geheel.

De heer Van Gogh: Het dagrecreatieterrein gaat al eventjes nnee in de plannen. Ter
illustratie komt deze plaat uit de structuurvisie 2020. Dat is een document uit 2008, dus
dat is al enige jaren terug en voordat het in de structuurvisie belandt is er at vaak over
nagedacht. Na dit document is het ook beland in de structuurvisie 2040 en daarna ook in
de huidige structuurvisie, de huidige omgevingsvisie, nnoet ik het goed zeggen, waar
dagrecreatieterrein, de locatie van het dagrecreatieterrein een plek heeft gekregen als
groen recreatiegebied hier met een van de sterren aangegeven als een van de poorten
van de stad naar het buitengebied toe, naar de Biesbosch toe. U ziet hier een groene
zone. Als ik een slide verder ga is het een plaat uit de huidige omgevingsvisie. Hier met
bestippelde lijn aangegeven het zogeheten transitiegebied wat we daar noemen. Dat is
een zone tussen de bebouwde omgeving van de stad en het Natura 2000-gebied van de
Biesbosch. Dit gebied is belangrijk voor ons recreatievraagstuk voor het verdelen van de
recreatieve druk op en rondom ons eiland, met name de groene recreatie. We willen
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daar een stukje recreatiedruk opvangen wat nu steeds meer relevant woord nu we ook
meer woningen willen bouwen en recent ook het stikstofrapport dat is naar buiten
gekomen waarmee duidelijk is geworden dat ze het Natura 2000-gebied zorgvuldiger
mee om moeten gaan met activiteit en de laatste jaren is dat al ingezet. Met de nieuwe
Dordtse Biesbosch zelf was daar ook een project binnen. We zien de Louisa- en
Cannemanspolder, de ontwikkeling daarvan. We zijn nu druk bezig met de
Merwedeheuvel naast de zwennplas bij de Merwelanden en zo ook staat het
dagrecreatieterrein op de agenda al enige tijd in de plannen om ontwikkeld te worden en
daar zijn wij nu vanavond een informatiesessie voor. Dan geef ik hem weer terug aan
Lianne.

Mevrouw Suijker: Goed. Dat is dus even uitgezoonnd. Als we nu even terug zoomen dan
zien we inderdaad die drie corridors waar JeIle het net over had. De Merwelanden, het
dagrecreatieterrein en sportterrein Schenkeldijk, dat zijn eigenlijk de drie zogenoemde
toppunten, oftewel toeristische overstappunten wear mensen near toe kunnen gaan,
daar kunnen parkeren, hun fiets kunnen neerzetten en vervolgens verder het gebied in
kunnen gaan. Dus in die zin is het dagrecreatieterrein heel strategisch neergelegd om
van daaruit het gebied verder te gaan verkennen. Dan de tijdlijn. Hoe is het dus
ontwikkeld? In 2012 was het dagrecreatieterrein onderdeel van de Nieuwe Dordtse
Biesbosch. Toentertijd stond er op de plannen dat er inclusieve recreatie met zwem bad
zou komen. In 2015/2016 is er een besluit genomen om normale varianten aan te
leggen, dus dat is het terrein zoals het er nu ligt, 1,7 hectare waterberging, een
fietspad, een parkeerterrein van 50/48 auto's wet potentieel uitgebreid kan worden near
honderd auto's. Vanwege bezuinigingen en leefbaarheid van het polderschap heeft de
read toentertijd besloten om die nninimale variant aan te leggen, maar wells toen heel
duidelijk het doel van het dagrecreatieterrein nog een keer uitgesproken, namelijk het
verspreiden van de recreatiedruk. Nou, aan de hand van dat doel hebben er in 2018
kader stellende gesprekken plaatsgevonden met de commissie fysiek waarin de
commissie heeft nneegegeven dat kaders moeten zijn, natuur, wandelen, avontuurlijk,
natuurlijk spelen, mini-beleving van de Biesbosch, geen grote recreatie en een horeca
passend in het landschap en duurzaam. Aan de hand daarvan is de gemeente de visies
en kaders verder gaan ontwikkelen, hebben de gesprekken met omwonenden
plaatsgevonden, met de terugkeer near de commissie fysiek in januari 2020 en
wederonn gesprekken met de omwonenden ook in dezelfde maand. Dat heeft geleid tot
de visies en kaders die onder andere nu ook voor u ligt en in mei 2020 is dus eigenlijk al
een raadsvoorstel bij de raad ingediend om de kaders en uitgangspunten van het
doorontwikkelen dagrecreatieterrein vast te stellen. In september 2020 zijn de bewoners
van de Bovenhoek, bewoners van de Zuidendijk die hebben zich verenigd in het plan
Bovenhoek en die zijn met een soort alternatief plan gekomen dat enigszins betrekking
heeft op het plan, maar wel op punten er anders over nadenkt. Dus in september 2020
heeft de wethouder een gesprek gehad met de indieners van plan Bovenhoek en daar
zijn een aantal dingen uitgekomen, namelijk het schrappen van de mogelijkheid van het
door ontwikkelen speelvijver near zwennwater. De vormgeving van het water zou een
meer natuurlijke uitstraling te krijgen. Verder heeft hij met hen gesproken over het
beperken van de horeca sluitingstijden en verder, de horeca zou in die zin meer
kleinschalig zijn met de recreatieve nevenfunctie. Ook is toen afgesproken om de
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bewoners te betrekken bij de ontwikkeling van de ontwerpen en de wethouder heeft
toentertijd de raad akkoord gevraagd, gevraagd akkoord te gaan met de visie en kaders
met deze wijzigingen. Dat lag toen voorbij de raad, maar vervolgens is er in oktober
2020 een annendement ingebracht bij de Viersprong. Dat is een ander project. Dat is het
speelbos bij De Elzen. Daar was toentertijd een discussie van zwemplas wel of niet en
toen is er een amendennent ingebracht om het geld van de Viersprong niet over te
hevelen naar het dagrecreatieterrein, maar tegelijkertijd is ook het hele project
dagrecreatieterrein toentertijd geschrapt. Dat betekende eigenlijk heel praktisch dat er
toen eigenlijk geen project meer was in oktober 2020, dus de ambtelijke organisatie kon
niet verder met de ontwikkeling van het dagrecreatieterrein. Waarom kiezen we er nu
toch voor om verder te gaan? Nou, het annendement ging hoofdzakelijk over het
overhevelen gelden Viersprong naar dagrecreatieterrein en niet zozeer over het
dagrecreatieterrein zelf. Verder is er een afspraak met de provincie om het
dagrecreatieterrein te gaan ontwikkelen, dus meer dan wat er nu ligt en er is simpelweg
een grotere recreatiedruk op het eiland van Dordrecht en dat moet verspreid kunnen
worden. Om deze redenen hebben we toch het project weer opgepakt en zijn we in
gesprek gegaan met de mensen van de Zuidendijk wederom met plan Bovenhoek. Wij
zijn daar naartoe gegaan en hebben gevraagd: wat kunnen we doen om het project toch
weer !even in te blazen? Om een voorstel te maken waar iedereen blij van wordt? Daar
is wederom afgesproken om de visiekaders vast te stellen met uitzondering van het
zandstraatje, dus dat ligt dus ook voor nu. Ik zal daarna de vragenronde nog wat meer
op ingaan. Verder, door een participatietraject omwonenden in de stad te betrekken bij
de ontwikkeling van het hele gebied. Dat staat ook in het voorstel. Daar ga ik ook zo
meteen nog even lets meer op in. En we hebben aangegeven dat de gemeente ervoor
kiest om multifunctionele gebouwen wel doorgang te geven waarbij het inkaderen van
de sluitingstijden niet gewenst is, simpelweg omdat dat de mogelijkheden van de
ondernemer gewoon heel erg inkadert. Toentertijd is er uitgesproken dat de
sluitingstijden ingekaderd zouden worden tussen zonsopgang en zonsondergang. Dat
zou in de winter betekenen dat de ondernemer van een nnultifunctioneel gebouw om vijf
uur 's middags zou moeten sluiten. Dan krijgen we niet een heel rendabel gebouw van.
Wat we toen wel hebben afgesproken of uitgesproken is dat we de bewoners van de
Bovenhoek of de Zuidendijk te betrekken bij de selectiecriteria ondernemers om op die
manier een onderneming te krijgen die voldoet aan de wensen van de omwonenden om
op die nnanier de overlast te beperken en een ondernemer te vinden die past bij de
ideeen van de Bovenhoek, past bij de ideeen van het dagrecreatieterrein. Zoals u hoort
zijn er heel veel gesprekken met de omwonenden plaatsgevonden, maar er zijn eigenlijk
nog veel meer belanghebbenden. Ik heb ze even hier grofweg op een rijtje gezet. Denk
aan pachters en eigenaren van de omliggende percelen. Denk aan de Dordtse burger,
120.000 inwoners die uiteindelijk gebruik gaan maken van dit terrein, ondernemers en
die geven heel duidelijk aan dat zij in 2021 te weinig gehoord zijn naar de ontwikkeling
van het raadsvoorstel. De reden is heel simpel. Er is in principe geen project, dus al die
gesprekken met al deze belanghebbenden kunnen we niet aangaan. Verder,
Staatsbosbeheer, provincie, waterschap, natuurorganisaties, belangenorganisaties,
recreatieorganisaties en natuurlijk de gemeente zelf met haar opgaves op het gebied
van duurzaannheid, klimaatadaptatie, ecologie enzovoort, enzovoort. Al die gesprekken
hebben dus niet plaats kunnen vinden, maar willen we wel een plek gaan geven in het
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voorstel in het proces wat wij nu aan u voor gaan leggen, dat ik zo nneteen na deze
vragenronde aan u voor gaan leggen. Zijn er op dit moment vragen over het verleden
en de context? De heer Tutupoly.

De heer Tutupoly: U geeft aan dat de gesprekken niet hebben plaatsgevonden omdat er
geen project was, maar met onnwonenden begrijp ik hebben die gesprekken wel
plaatsgevonden. Waarom wel met de bewoners en niet met andere belanghebbenden als
de reden is dat er geen project nneer was?

Mevrouw Suijker: Ja, een hele goede vraag. Een hele relevante vraag. Kijk, we merken
dat dit project politiek een heel gevoelig lets is en op het moment dat we met bepaalde
mensen niet in gesprek gaan, dan zou het proces ook geen voortgang kunnen krijgen en
om een procesvoorstel te maken dat aan de wensen, voornamelijk aan de bewoners van
de Zuidendijk, was het belangrijk om dat gesprek wel aan te gaan.

De voorzitter: Vervolgvraag?

De heer Tutupoly: Ja.

De voorzitter: Ja.

De heer Tutupoly: Ik las ook in ieder geval dat uiteindelijk dat het plan moet zijn dat het
door de bewoners, de inwoners van Dordrecht ook gedragen wordt. Desondanks zie ik in
ieder geval hier staan dat die zwemplas zal ik maar zeggen min of meer geschrapt is in
verband met de gesprekken die hebben plaatsgevonden met de bewoners daarbij. Zou
je dan eigenlijk niet ervoor moeten kiezen om dat veel breder te trekken en als je het
eigenlijk hebt over een plan dat voor alle inwoners gedragen zou nnoeten worden dat je
dan eigenlijk niet op voorhand die zwemplas al wegstreept?

Mevrouw Suijker: Ik denk dat dit een politiek belangrijke vraag is, dus daar passeer ik
even op als u dat goed vindt, want dat is denk ik een politieke vraag.

De voorzitter: Zijn er verder nog beeldvormende vragen over het verleden? Dan begin ik
even bij mevrouw Oostdijk, Lamnnens-Oostdijk.

Mevrouw Lammens-Oostdijk: Bij de Viersprong, hoe zit het daar met de horeca die daar
zit en de zwemvijver die daar zit? Wordt dat verder uitontwikkeld? En bij de
Merwelanden hebben we dat natuurlijk ook. Hoe staat dat in verhouding? Hoe gaan de
recreatiemogelijkheden zijn daar?

Mevrouw Suijker: Nou, heel toevalligerwijs ben ik ook projectmanager van de
Viersprong, dus dat scheelt dat ik deze vraag kan beantwoorden. De horeca in de
Viersprong wordt verpacht door Staatsbosbeheer, dus dat is niet in onze handen en naar
ik mu j meen te herinneren, maar u moet mij daar niet op vastpinnen, is die horeca is dat
verpacht tot 2029, dus dat over de horeca.

Mevrouw Lamnnens-Oostdijk: Maar is daar horeca. Ik zit hier net nieuw in de raad, maar
ik hoorde dat je daar drie koude koffie kreeg, zoiets.
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Mevrouw Suijker: Dat zou voor sommige de ervaring kunnen zijn, maar ik kan daar niet
verder over spreken. Er is daar een horeca-establishment van 300 vierkante meter.

Mevrouw Lammens-Oostdijk: En wordt die ook gebruikt?

Mevrouw Suijker: Naar onze ervaring niet zozeer. JeIle, ik pass hem even naar jou toe
als recreatie.

De heer Van Gogh: Er is een pachter. Die is niet altijd even actief.

Mevrouw Lammens-Oostdijk: Maar is het dan niet nnogelijk om

De voorzitter: Bij een vervolgvraag en even via de voorzitter, anders wordt het een
gesprek.

Mevrouw Lammens-Oostdijk: Mevrouw de voorzitter, is het mogelijk dan dat kijk, als op
de Viersprong al alles is, is het dan niet beter om dat beter te ontwikkelen dan om lets
te gaan doen wat weer heel veel geld gaat kosten? Als dat er al is, dat is toch zonde?

De voorzitter: Dat is volgens mij ook geen beeldvormende vraag. Dat gaat al richting de
politiek, dus die slaan wij eventjes over.

Mevrouw Lammens-Oostdijk: Volgende week.

De voorzitter: Mevrouw Kruger.

Mevrouw Kruger: Ja, dank u wel. Ja, ik wilde vragen, als ik het goed las ligt het nu in
het plan om de bewoners te betrekken bij de criteria voor de ondernemer. Hoe nnoet ik
me dat verbeelden?

Mevrouw Suijker: Hele goede vraag. Als dit soort dingen in de markt worden gezet, dan
komen er vaak selectiecriteria voor een bepaalde ondernemer, want het is natuurlijk
onze grond en wij willen dat uiteindelijk we daar een ondernemer kwijt willen die past bij
onze wensen en eisen, dus dan maak je selectiecriteria om tot een goede ondernemer te
kunnen komen. Verduidelijkt dat het wat?

Mevrouw Kruger: Voorzitter?

De voorzitter: Mevrouw Kruger.

Mevrouw Kruger: Dank. Zover was ik ook een beetje, maar ik probeer mij te bedenken
van: wat kunnen dan de criteria zijn? Want ik bedoel, je bent daar bewoner. Stel dat de
bewoners, ik zeg maar even wat, echt eigenlijk niet zoveel onderneming willen, dus
gaan dat heel erg beperken in ook de openingstijden, noem alles maar op. Wat voor
ondernemer kunnen we daar dan weer ... Ja, wie krijgen we daar dan zo ver om daar
dan toch wat te ontwikkelen?

Mevrouw Suijker: Dat is ook een hele goede vraag.
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Mevrouw Kruger Dan is die misschien van de Viersprong wel handig om te zetten als die
niet zoveel activiteiten organiseert.

Mevrouw Suijker: Op dat laatste kan ik helaas niet ingaan.

Mevrouw Kruger: Nee hoor.

Mevrouw Suijker: Waar ik wel op in kan gaan, ja, hoe doe je dat dan? Dat zijn natuurlijk
best wel wat criteria waar je op kan selecteren, de doelgroep, de tijden, het soort horeca
of het soort functioneel gebouw, het soort activiteiten. Dat zijn allemaal dingen waar je
over na kan gaan denken, alleen we kiezen daar wel bewust voor om daar nu nog niet
over na te denken en pas eerst, en daar kom ik zo meteen even op, eerst het gebied zelf
te gaan ontwikkelen en vervolgens aan de hand daarvan selectiecriteria voor de
ondernemer uit te gaan zetten. En het gevaar, het risico bestaat dan wel dat er dan
eventueel een ondernemer, dat er dan eigenlijk geen ondernemer meer zou willen,
simpelweg omdat het dan al te veel ingekaderd is en dat risico moeten we zien te
voorkomen gedurende het proces.

De voorzitter: Voldoende beantwoord zo? Ja? Oke. Dan gaan wij eerst naar mevrouw
Schnabel, dan naar mijnheer Groenewege en dan naar nnevrouw Koene.

Mevrouw Schnabel Dank u wel. Ik vroeg me af zeg maar of het afschieten, of althans,
die zwemplas die niet mogelijk zou kunnen zijn, zijn dat vooral de omwonenden of is dat
Staatsbosbeheer op dit moment?

Mevrouw Suijker: Heeft u het over de viersprong of heeft u het over het
dagrecreatieterrein?

Mevrouw Schnabel: Over het dagrecreatieterrein.

Mevrouw Suijker: Dat zijn namelijk twee aparte dingen. De Viersprong is helemaal ten
westen van de Noorder diep zone en de dagrecreatie terrein ten oosten. Op het
dagrecreatieterrein zou in theorie een zwemplas nog steeds mogelijk zijn.

De voorzitter: De heer Groenewege.

De heer Groenewege: U had het erover dat het dagrecreatieterrein is bedoeld om de
recreatiedruk op de Biesbosch te vernninderen of in ieder geval ten dele daarvoor is
bedoeld. Hebben jullie er een beeld van in hoeverre dat zou gaan gebeuren en of dat
ook vermindert als die zwemplas niet gerealiseerd wordt, die functie van recreatiedruk
verminderen?

Mevrouw Suijker: Ik zet deze even door naar JeIle als je dat oke vindt.

De heer Van Gogh: Er is geen uitgebreid onderzoek naar gedaan naar eventuele
recreatiedrukvermindering. Het is inspelen op de trend van verhoogde recreatiedruk en
dat er meer voorzieningen worden gerealiseerd om die overdruk te kunnen opvangen.
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De voorzitter: Voldoende beantwoord? Ja? Dan gaan we naar mevrouw Koene.

Mevrouw Koene: Nou, dank voorzitter. Ik krijg het niet helennaal mee, maar ik begrijp
dat het gehele plan dagrecreatie terrein is zeg maar even afgeschoten zoals ik het net
hoorde en er waren een aantal redenen om wel door te gaan of het weer op te pakken,
onder andere een afspraak met de provincie, maar kan je nog even de precieze
afspra ken of de precieze redenen om het toch weer op te pakken noemen?

Mevrouw Suijker: De precieze redenen of de precieze reden voor de provincie?

Mevrouw Koene: Nee, de reden waarom jullie het weer gepakt hebben.

Mevrouw Suijker: Dat wij het weer opgepakt hebben. Ja, dat waren deze drie. Allereerst
het amendement ging hoofdzakelijk over het overhevelen van de gelden, niet zozeer
over het dagrecreatieterrein zelf, dus eigenlijk is er nooit echt een duidelijke uitspraak
gedaan over dagrecreatieterrein. Ten tweede, de afspraak met de provincie om dit
gebied te ontwikkelen dat staat. Er zijn beheermiddelen, er zijn middelen van de nieuwe
Dordtse Biesbosch, daarvan heeft provincie gezegd: die moeten ingezet worden op het
dagrecreatieterrein. En verder de enornne recreatiedruk op het eiland van Dordrecht en
dat het heel erg zonde zou zijn dit niet te ontwikkelen.

Mevrouw Koene: Dat is uw mening.

Mevrouw Suijker: Dat is mijn mening. Daar heeft u helemaal gelijk in. Dat had ik niet
moeten zeggen.

Mevrouw Koene: Even kijken hoor, is het echt specifiek dit gebied waar een afspraak
met de provincie voor ligt of is het de hele nieuwe Dordtse Biesbosch bijvoorbeeld waar
recreatie aan toegevoegd zou kunnen worden?

Mevrouw Suijker: Ik zal heel even als u een monnentje heeft de zinsnede naar voren
halen. De provincie, even kijken, het staat op paginanummer acht van de visies en
kaders die u van nnij heeft gekregen, die u van ons heeft gekregen. Vanwege financiele
tekorten in het project en het felt dat de genneenteraad van Dordrecht de zwennplas als
te grootschalig heeft beoordeeld heeft zij dit plan geschrapt. Er zijn enkel nnaatregelen
uitgevoerd aan de afspra ken van de provincie en het waterschap te voldoen. Dat is de
aanleg van 2017. Deze maatregelen worden het casco genoemd en vervolgens staat er:
de provincie heeft hiermee ingestennd onder voorwaarde dat wanneer financiele
middelen resterend van de Nieuwe Dordtse Biesbosch in het algemeen die in zou worden
gezet ten behoeve van door ontwikkeling van een openbaar toegankelijk
dagrecreatieterrein.

De voorzitter: Acht en negen, is dat voldoende, mevrouw Koene? Ja? Oke. Dan gaan we
door naar nog twee vragen. Dan geef ik eerst de beurt aan mevrouw Koole-Bruurmijn.

Mevrouw Koole-Bruurmijn: Dank u wel voorzitter. Ja, u heeft het over het verdelen van
de recreatieve druk, zelfs over een hoge recreatieve druk. Verwachten jullie dan of
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bevorderen jullie dan naast dus alleen de Dordtenaar nog veel meer bezoekers van
buitenaf? Dus het bevorderen van toerisme?

Mevrouw Suijker: Ik interpreteer de visie en kaders voornannelijk als het bevorderen of
het verdelen van de recreatiedruk vanuit de stad zelf, nnaar dat er toeristen op
afgekomen dat is natuurlijk evident.

Mevrouw Koole-Bruurnnijn: Oke.

De voorzitter: Nog een vervolgvraag?

Mevrouw Koole-Bruurmijn: Nee, dank u.

De voorzitter: Oke. Dan gaan we naar de heer Struijk.

De heer Struijk: Dank u wel voorzitter. Het woord zwemplas is een paar keer gevallen.
In eerste instantie was er sprake van dat hij daar zou komen. Dat is afgeschoten. Toen
hebben we als raad alles op alles gezet om toch aan de Viersprong te krijgen. Dat is in
ieder geval voor 2029 niet meer mogelijk. Begrijp ik nu goed dat het toch nog denkbaar
is dat we hier wel een zwemplas gaan aanleggen?

Mevrouw Suijker: Het is zeker denkbaar, maar dat is een politieke afweging.

De voorzitter: Ja, die is op het randje, mijnheer Struijk. Zijn er verder nog
beeldvormende vragen? Ja, de heer Tutupoly.

De heer Tutupoly: Ik had even naar aanleiding van mijn eerste vraag toch nog even een
nabrander over de gesprekken die met de bewoners wel gevoerd worden, nnaar met
andere belanghebbenden niet. In hoeverre ga je dan eigenlijk een haalbaar en gedragen
casus krijgen, want als ik nu kijk worden de bewoners in ieder geval al betrokken bij de
criteria voor de horecagelegenheid. Als ik even de stukken lees zou het kunnen zijn dat
die daarmee dus niet rendabel wordt en hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de zwemplas,
dus op het moment dat je in eerste instantie met die bewoners gaat praten en de
andere belanghebbenden niet, hoe ver ga je dan nog komen tot een gedragen en
haalbare casus uiteindelijk als het aan de voorkant al bepaald gaat worden?

Mevrouw Suijker: Wederom, dat zie ik dus als een politieke afweging. Wij hebben een
voorstel aan u voorgelegd en daar kan u als raad wat van vinden.

De voorzitter: Goed geantwoord. Ik stel voor dat we verdergaan met de presentatie.

Mevrouw Suijker: Goed. Dan wat wij dus nu voorstellen, er zijn vier grote
gesprekspunten: participatietraject, weg naar de Zeedijk, de zwemplas en het
nnultifunctioneel gebouw. Ik begin met participatie, hoe we dat op hoofdlijnen zouden
willen invullen. Belangrijk hierbij is te weten dat dit op hoofdlijnen is en dat zodra u
akkoord gaat met de plannen dat er ook nog een uitgebreid participatieplan ontwikkeld
wordt, dus dit is puur op hoofdlijnen. Maar wat we op hoofdlijnen zouden willen,
allereerst in fase een zouden we in coproductie met onnwonenden en andere
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belanghebbenden schetsontwerpen willen maken voor de inrichting van het hele gebied.
En wie die andere belanghebbenden zijn dat weten we dus nu nog niet. We hebben in
ieder geval een lijst met belanghebbenden in het algemeen en het participatieplan zou
moeten uitwijzen welke belanghebbenden dan ook bij de coproductie betrokken moeten
gaan worden. Dan de in fase twee kunnen bewoners uit de stad en andere
belanghebbenden aanvullende ideeen en initiatieven voor de inrichting indienen, dus dat
is een bredere bilk. Daarna gaat de gemeente aan te slag met de ingediende ideeen en
die toetst de initiatieven en ideeen aan kaders en inpassing en aanpassing. Wacht even
deze zin loopt niet. Ja. De gemeente toetst de initiatieven en ideeen aan de kaders en
past het schetsontwerp daar dan op aan. Dan gaan we weer terug naar de betrokken
personen uit fase een die dan hun kans krijgen om hun voorkeur voor ideeen en
initiatieven uit te spreken. Met al die informatie gaat vervolgens de gemeente aan de
slag om een voorlopig ontwerp te ontwikkelen en dat voorlopig ontwerp wordt dan
vervolgens wederom aan u voorgelegd als raad. Ik had een aantal belangrijke dingen
hierbij opgeschreven, dus ik pak even mijn briefje erbij. Ja, dan even belangrijk om mee
te geven, raadplegen is belangrijk, nnaar dit traject dat betreft dus heel veel mensen en
niet al die ideeen en initiatieven zullen gehonoreerd kunnen worden. De kaders, visie en
toezeggingen van de wethouder kaderen de participatiemogelijkheden wel enigszins in
en deze beperkte speelruimte zou ervoor kunnen zorgen dat de Dordtse burger dit
traject niet geheel als participatie zou kunnen ervaren. Het is dan ook aan u als raad om
daar een verdere afweging in te maken.

Mevrouw Kruger: Voorzitter?

De voorzitter: Mevrouw Kruger, heeft u een verdiepende vraag over de inhoud.

Mevrouw Kruger: Een verduidelijkende vraag even. Er staat bij vier betrokken personen
uit fase een krijgen kans. Volgens mij is dat iedereen dus of zie ik dat verkeerd?

Mevrouw Suijker: Nee, dat is dus de mensen die betrokken zijn geweest bij de
coproductie helennaal in het begin.

Mevrouw Kruger: Oh, dus niet de inwoners uit de stad. Oke.

De voorzitter: Hij is begrepen. U kunt verdergaan.

Mevrouw Suijker: Oke. Goed. Dan het volgende gesprekspunt s het wandelpad naar de
Zeedijk. Deze komt voort uit de visies en de kaders. Aan de rechterkant ziet u die
paarse lijn. Wij stellen voor om deze nu alvast wel aan te leggen. Waarom? Onndat dit
een betere ontsluiting biedt vanuit het parkeerterrein naar de Noorderdiepzone. Op het
moment moet nog ... Ik ga even kijken over een Ja. Op het moment moeten mensen
die hier parkeren vervolgens over de dijk naar het fietspad en kunnen ze op die manier
hun weg in de Noorderdiepzone vervolgen. Wij stellen voor om hier nu alvast een pad
aan te leggen, uiteraard in goed gesprek met de pachters en de omliggende eigenaren.
De aanleg van dit pad staat verdere ontwikkeling van het dagrecreatieterrein in zijn
geheel al niet in de weg en zou nu al enigszins helpen om de Biesboschbeleving lets te
versterken.
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Mevrouw Kruger Voorzitter, gelijk weer een verdiepende vraag. Prachtig zo een pad.
Wordt er nu direct rekening gehouden met mindervaliden?

Mevrouw Suijker: Een hele goede vraag. Ik heb hem opgeschreven. Helaas voor dit pad
niet. Waarom niet? Onndat de trap naar de Zeedijk dat nnoet helaas een trap worden
waardoor het pad niet geschikt kan worden voor mindervaliden. Voor de mindervaliden
is hier de ontsluiting vanuit de dijk, maar uiteraard in de toekonnst als we het hele
gebied gaan ontwikkelen zal er wel rekening gehouden worden met mindervaliden.

De voorzitter: Goede vraag, maar dit is ook een vraag die aan het einde kan, want dan
hebben we nog een vragenmomentje. Dus voor nu echt verduidelijkende vragen als we
bijvoorbeeld begrippen niet begrijpen.

Mevrouw Suijker: Oke. Dan het zwemwater. In 2015 is het voorstel voor zwemwater
definitief geschrapt omdat hiervoor geen politiek draagvlak was en omdat toen nog niet
duidelijk was of de juiste zwemwaterkwaliteit behouden kon worden. Ik heb mij laten
vertellen dat het technisch wel nnogelijk is om meer zwemwater toe te brengen, maar
dat zal wel wat kosten. Zo simpel is het. En de vraag is dan wel als je dat dan doet of
dat dan ook door de jaren heen ook de gewenste kwaliteit zou kunnen hebben, want dat
betekent dat het water langs een aantal landerijen nnoet. Daar wordt natuurlijk flink met
mest gestrooid, dus het is wel de vraag of de waterkwaliteit ook behaald zou kunnen
worden, maar het lijkt niet onmogelijk. Nou, de omwonenden geven aan geen
zwemwater te willen, maar voor hun zijn zandstrandjes met een rustig karakter zoals bij
de Oosthaven wel denkbaar. Dan, omdat we het toch een paar keer over de Viersprong
gaan hebben, ik benoem het hier toch even. In de raadsinformatiebrief is een breder
onderzoek naar zwemwater op het hele eiland van Dordrecht aangekondigd en die
raadsinformatiebrief is ook een vornn, maar het onderzoek zelf dat ligt buiten dit project
om. Oke, dan het multifunctioneel gebouw. Waarom is multifunctioneel zo belangrijk?
Het is belangrijk om het gebied als een van de drie ‘...' van betekenis te laten zijn en in
onze optiek zal het gebouw daar een grote rol in spelen. Er is een behoefte aan meer
horeca in het gebied. Dat horen we van ondernemers, maar ook van recreanten. We
willen het gebouw meer functie geven dan alleen horeca en daarom noennen we het een
multifunctioneel gebouw. We kiezen voor 500 plus 400 vierkante meter. 500 zit at in het
bestemmingsplan. 400 willen we gebruik van maken. Dat kan wel volgens het
bestemmingsplan, maar daar zou u als raad over moeten besluiten om een ondernemer
een rendabel gebouw te laten exploiteren. We geven aan dat we het inkaderen van
openingstijden als ongewenst zien en dat we daarom dat traject zoals we zojuist hebben
uitgelegd voorstellen met die selectiecriteria heb ik het dan over. Wij stellen voor om
gebouwen in de markt te zetten na vaststelling van het voorlopige ontwerp. Zo staat het
gebouw ten dienste van de omgeving en niet andersom en een participatief proces voor
selectiecriteria zodat het gebouw past bij de wensen van onnwonenden. Waarom kiezen
we er dan voor om nu alvast het bestemmingsplan te wijzigen? We kiezen ervoor om nu
alvast te wijzigen om een gezonde balans te laten zijn tussen coproductie en ruinnte voor
ondernemerschap, want als we op dit moment het gebouw in het ongewisse zouden
laten, dan is er kans dat tijdens de coproductie het gebouw Oberhaupt geen plaats krijgt,
dus daar kiezen we ervoor om nu alvast die ruimte wel te bieden.
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De voorzitter: De heer Struijk wit een verduidelijkende vraag stellen.

De heer Struijk: Ja, ik ga een verduidelijkende vraag stellen.

Mevrouw Suijker: Het is uw tijd.

De heer Struijk: Kijk, dan mag ik alle vragen stellen. Nee hoor, ik zag nog net dat
getalletje van 500 plus 400. Ik heb net gehoord dat bij de Viersprong er sprake is van
300 vierkante meter. Die exploitant die zit daar at jaren. Bij nnijn weten is die niet failliet
gegaan in die tijd. Waaronn heb je hier dan zoveel meer vierkante meters nodig om
rendabel te kunnen zijn? Dat is wel een verduidelijkende vraag denk ik.

De voorzitter: Hij is in ieder geval beeldvormend volgens mu, dus dan mag die door.

Mevrouw Suijker: Dit is gebaseerd op een heel aantal gesprekken die plaats hebben
gevonden na de ontwikkeling van de visies en kaders. Ik moet heel eerlijk zijn, ik ben
niet bij die gesprekken geweest, dus ik weet het antwoord daar niet op, maar de visies
en kaders geven wet een duidelijke reactie op het waarom en eventueel kunnen wij ook
een verduidelijkende memo daarover delen met.

De heer Struijk: Dat zou ik zeer op prijs stellen.

De voorzitter: Oke. Dan zijn we aangekomen bij het volgende vragenrondje. Ik kijk even
rond. Dan begin ik bij mijnheer Groenewege en daarna nnevrouw Kruger.

De heer Groenewege: Ja, ik heb een paar korte vraagjes, dus het is heel makkelijk. Dat
wandelpad, moeten daar bomen voor worden gekapt?

Mevrouw Suijker: Uit mijn hoofd niet, maar pin me er niet op vast.

De heer Groenewege: Dat ga ik wet doen.

De voorzitter: We gaan niemand vastpinnen, mijnheer Groenewege. Dat mag niet.

De heer Groenewege: Dat zwemwater, er komt dus geen zwemplas is het idee, maar er
komt wet water, toch? Dus hoe ziet dat er dan uit? Wordt dat een soort paddenpoel?
Misschien kan je dat een beetje toelichten.

Mevrouw Suijker: Ja, een hele terechte vraag. Dat is ook eigenlijk de uitdaging waar je
mee zit. Hoe creeer je waterrecreatie zonder dat het zwemwater wordt? Dat is ook bij de
Viersprong natuurlijk een ding. Waar je aan kan denken is toch wet een versterking van
wat er eigenlijk nu at ligt in de Noorderdiepzone met misschien iets minder grote
dieptes, hogere dieptes, maar daar kunt u alles over lezen in de visiekaders ook.

De heer Groenewege: Ja, oke en dan willen jullie zandstrandjes realiseren en die moeten
er rustig karakter krijgen, maar hoe hou je die rustig als er een recreatiepand naast zit
met een horecagelegenheid en een parkeerterrein?
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Mevrouw Suijker: Daar zou goed over nagedacht moeten gaan worden.

De heer Groenewege: Door de raad dan?

Mevrouw Suijker: Nee, door ons.

De heer Groenewege: En dan een laatste vraag, wordt het gebouw duurzaam en natuur
inclusief?

Mevrouw Suijker: Ja, dat is wel de bedoeling.

De voorzitter: Kijk, dat zijn fijne antwoorden. Mevrouw Kruger.

Mevrouw Kruger: Ja, dank u. Nog een vraagje. Dat nnultifunctioneel, dat kan van alles
dus zijn, nnaar krijg ik dan hetzelfde antwoord: daar nnoet nog over nagedacht worden
van wat dat dan precies qua invulling wordt?

Mevrouw Suijker: Ja, dat hangt dan af van de inrichting van het gebied in zijn geheel.
Dat bepaalt ook wat voor soort activiteiten er in het gebouw kunnen plaatsvinden.

De voorzitter: Mevrouw Koene.

Mevrouw Koene: la, dank voorzitter. Een paar vragen. Allereerst coproductie wat daar
precies onder wordt verstaan en waarom ervoor gekozen is om eerst te kiezen en een
nota uit te werken en daarna pas te gaan participeren. Dus is dat een bewuste keuze
geweest, want je had natuurlijk ook eerst kunnen ophalen en dan pas aan een visie
kunnen gaan werken.

Mevrouw Suijker: Ophalen bij wie bedoelt u dan?

Mevrouw Koene: Bij at die belanghebbenden. Want nu hoor ik een aantal keer: we
hebben gekozen voor dit, we kiezen voor dat en volgens mu j kiezen we helennaal nog
niks, dus vandaar even geinteresseerd van hoe nou precies dan dat pad is wat er nu
bewandeld wordt.

Mevrouw Suijker: Nou, allereerst, coproductie

Mevrouw Koene: En dan heb ik ook nog een vraag over dat valt om aan nnaar dat komt
zo.

Mevrouw Suijker: Het pad dat bewandeld wordt, heel nnooi. Nou, laten we het eerst
even hebben over die coproductie. Die coproductie dat is eigenlijk letterlijk samen
ontwerpen, dat je gewoon echt aan tafel gaat zitten met de omwonenden, met
verschillende belanghebbenden om dingen daadwerkelijk in te gaan tekenen. Dan uw
vraag waarom ervoor gekozen is om dit proces stellen wij dus nu aan u voor om dit
proces, om die gesprekken met de belanghebbenden in te mogen gaan, dus ja,
beantwoordt dat uw vraag?
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Mevrouw Koene: Nee. le wil gaan ophalen, maar je hebt alles al bedacht, dat is eigenlijk
een beetje mijn vraag.

Mevrouw Suijker: Nou ja, heel veel van wat bedacht is, is eigenlijk al zoals ik zei, het is
een beetje vechten geweest sinds 2012, want in 2012 zijn er eigenlijk al een aantal
besluiten genomen. Dat is helemaal toe getrechterd tot de visies en kaders die er liggen.
Het zou zonde zijn om dat hele proces opnieuw te doen.

De voorzitter: Het is natuurlijk al een langlopend project waar we nu of vlieghoogte
konnen.

Mevrouw Koene: Ik loop ook al lang met het project mee.

De voorzitter: Dat weet ik.

Mevrouw Koene: Nee, oke. Nou ja, goed, daar gaan we het nog wel over hebben. De
vraag is even waaronn er met dat paarse lijntje een pad aangelegd moet worden maar
dan uiteindelijk een trap zit terwijI er een andere route is die zo inschattende even lang
is.

Mevrouw Suijker: Nou, dat scheelt een hele hoop.

Mevrouw Koene: Ja, ik weet waar je naartoe wil.

Mevrouw Suijker: Hier is de Noorderdiepzone. Dat is dat mooie gebied waar je kan
wandelen en dit wandelpad, deze verbinding die ligt er al en die sluit hier dan op aan.
Als iennand hier parkeert, dan zal die helemaal om nnoeten lopen via de dijk langs het
parkeerterrein om zo vervolgens dat wandelgebied in te kunnen gaan. Wij stellen nu
voor om nu alvast dat pad wel aan te leggen waardoor er een verbinding bestaat en het
al wat meer een feeling krijgt van een dagrecreatieterrein, want nu is namelijk dat hele
gebied is eigenlijk voor een groot gedeelte verpacht, dus als je dit pad al aanlegt Ik
zie u twijfelend kijken.

De voorzitter: Was het beeldvormend wel het gewenste antwoord? Nee, maar we
kunnen niet in discussie. Zijn er nog andere vragen? De heer Katif.

De heer Katif: Dank u wel voorzitter. Waar ik eigenlijk benieuwd naar ben, er is lets wat
op tafel getekend is, maar waar ik eigenlijk benieuwd naar ben, dit plan voorziet in een
bepaalde behoefte en is die behoefte etherhaupt ooit onderzocht? En je hebt het over
een trechter vanaf 2010-2020, maar er moet toch een enig cijfers zijn waaruit blijkt
namelijk dat je dit ook zou moeten hebben in Dordrecht of doen we het namelijk omdat
we graag in de vaart der volkeren ook iets willen hebben voor toeristen die Dordrecht
aandoen?

De voorzitter: Ja, ik weet niet helemaal of dit binnen jullie project ligt.
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De heer Van Gogh: Dit is hetzelfde antwoord dat ik de heer Groenewege heb gegeven,
dat het in speelt op de trend en op het ontlasten van de recreatiedruk tegen Natura
2000-gebied aan.

De heer Katif: Voorzitter, mag ik nog een verhelderende vraag?

De voorzitter: 3a, verhelderend mag.

De heer Katif: U zegt trend, maar trends die onderzoek je. Daar heb je een onderzoek
voor. Dan kun je gewoon zeggen: lulster, ik heb 120.000 mensen. Daar komen
ongeveer 30.000 mensen van buiten. De trend is dat je gewoon voor die mensen,
30.000 daar wil ik lets doen, die wil ik laten recreeren bij ons in de stad. Daar zijn
onderzoeken voor. Daar zijn ook nnethodes voor. Ik kan niet een trend op niks baseren.
Althans, dat gaat er bij mu niet in.

De heer Van Gogh: De trend is voornamelijk gebaseerd op waarnemingen van
ondernemers en stakeholders uit het gebied zelf.

De voorzitter: Oke. Dan zag ik nog een vraag van mijnheer Klerk.

De heer Klerk: Ja, ik begreep dat er omwonenden worden betrokken bij de
selectiecriteria voor de ondernenner die in het multifunctionele gebouw komt te zitten.
Hoe zeg je dat? Wat nou als die selectiecriteria dus inderdaad wat ook verwoord wordt
als risico zo krap zijn dat er geen ondernemer komt, wat betekent dat voor het
multifunctionele gebouw, dat dat er helennaal niet meer is? Althans, dat wordt benoemd.
Wat is dan het gevolg voor het project? Heeft het dan nog steeds die toeristische
functie, dat hele gebied daaromheen? Hoe cruciaal is dat?

Mevrouw Suijker: Ja, ervaring leert dat mensen toch wel richting horeca of richting
multifunctionele gebouwen bewegen als zij aan het recreeren zijn, fietsers, wandelaars;
het is een beginpunt, het is een eindpunt, het is een tussenpunt. En als je dit gebouw
daar niet zou neerzetten dan zou het die functie dus niet meer hebben.

De heer Klerk: Maar hoe reeel is het risico? Dat bedoel ik eigenlijk te vragen. Dat het
dus niet aantrekkelijk genoeg is voor een horecaondernemer om zich daar te vestigen.

Mevrouw Suijker: Ik vind het lastig om dat op dit moment in te schatten simpelweg
omdat de politieke discussie ook nog niet heeft plaatsgevonden, dus het is een beetje
een kip-ei-verhaal wat we dan gaan krijgen, dus ik denk dat dat echt lets is wat u als
politiek zou moeten inschatten deels.

De voorzitter: De heer Tutu poly.

De heer Tutupoly: Ja, die bewoners die krijgen dus kennelijk een belangrijke rol in ieder
geval hierbij. Ik vroeg me eigenlijk af over hoeveel bewoners hebben we het dan in het
gebied die zo een belangrijke stem pel krijgen?

Mevrouw Suijker: Uit mijn hoofd gaat dat over 45 adressen.
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De heer Tutupoly: Dus 45 adressen ten opzichte van 119.000 inwoners en die krijgen
dus nu een belangrijk stempel als ik het goed begrijp voor de selectiecriteria die dus
voor de hele stad van belang kunnen zijn. Dat zie ik dan goed?

Mevrouw Suijker: Dat ziet er goed.

De voorzitter: Mevrouw Pichel.

Mevrouw Pichel: Dank u wel voorzitter. Ik was toch ook wel benieuwd naar iets meer
verduidelijking naar aanleiding van de vraag van de heer Katif, want ik hoor dat het
antwoord, de aanleiding van dit plan dus gebaseerd is op uitspraken van ondernemers,
is dat dan in de vornn van een soort normatief onderzoek geweest of is dit gewoon van
horen zeggen?

Mevrouw Suijker: Het is dus vrij lastig. Zoals u ziet zit er al een enorme historie aan het
project en de visies en kaders zoals die nu ontwikkeld zijn daar zijn heel veel
gesprekken hebben daar plaatsgevonden. Die zijn helaas niet allennaal gedocumenteerd,
dus ik kan het heel lastig terughalen. Tanja.

De voorzitter: Wethouder De Jonge.

Mevrouw De Jonge: Dank u wel. Daar wil ik wel even aanvullend ook op reageren, want
er werd gevraagd: zijn er metingen? Er zijn natuurlijk bij de Merwelandenplas zijn wel
degelijk constateringen gedaan als het op de topdagen daar echt veel te vol is of
gewoon niet goed verdeeld meer was en dat is ook wel een van de redenen om te
kijken: hoe verdeel je dan de behoefte om te recreeren in dit gebied? U heeft ook een
plaatje gezien met de tussenzone die we bewust ook willen introduceren als overgang
van start via de tussenzone naar de Biesbosch met een Natura 2000, want ook dat
hebben we gezien natuurlijk in de coronatijd. U bent er waarschijnlijk zelf ook wel
geweest, want we wilden toch graag naar buiten, maar het was soms achter elkaar
aanlopen en daaronn willen we ook echt gebruik gaan nnaken van die tussenzone. We
hebben de Merwelanden, we hebben de Viersprong met De Elzen. We willen een mooi
tussengebied daar weer tussen zeg maar, precies daartussenin om te zeggen van: we
willen een plek hebben waar die mensen naartoe kunnen gaan als andere plekken te
druk worden, maar we willen voorkomen dat ze doorgaan om de kwetsbare Biesbosch
daarmee te belasten, dus vandaar dat we voor deze opzet kiezen, vandaar een
dagrecreatie en met de directe onnwonenden hebben we natuurlijk direct gesprek.

De voorzitter: Mevrouw Koene.

Mevrouw Pichel: Mag ik nog heel even reageren?

Mevrouw Koene: Ja, sorry dat ik tussendoor konn, nee sorry, maar het wordt voor een
beeldvormende sessie is dit best wel even een lastig verhaal zo, want wij mogen daar
dus niet op reageren.
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De voorzitter: Dat is een redelijk politiek antwoord. Zullen we het dan hierbij laten en
verdergaan met de resterende beeldvormende vragen en dit even laten voor wat het is?
Dat kan misschien in een latere sessie.

Mevrouw Pichel: Ja, nee, ik wilde eigenlijk wel inderdaad juist bedanken voor de
opheldering, want ik vond het juist wel heel fijn en mag ik nog even in aanvulling?

De voorzitter: Als het weer een beeldvormende vraag is over een ander stuk wel, maar
hierover niet meer, want dit wordt te politiek.

Mevrouw Pichel: Ik zit even te bedenken of dit meer politiek is of inderdaad ook
onderdeel van de beeldvorming. Sorry, ik dacht dat je wat zei. Sorry? Ja, ik ga toch
inderdaad Ik wil de bedanken voor de aanvulling, want mijn tip zou zijn dat als wij
Want ik ben op zich helemaal voorstander van nnooie ontwikkelingen, maar als we gaan
kijken naar de haalbaarheid van het plan of de uitvoering van het plan dan is het
natuurlijk heel belangrijk dat dit soort elementen gewoon duidelijk worden als we willen
dat daar vooral belanghebbenden mee akkoord gaan, dus het lijkt me vooral wel mooi
voor de haalbaarheid van de plannen.

De voorzitter: Het gaat vast allemaal nog verhelderd worden in de toekomst. Nog laatste
beeldvormende vragen? Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. De heer Tutupoly.

De heer Tutupoly: Ik had nog even een vraag, want als ik kijk naar die plannen, er is
natuurlijk wel met bewoners gesproken, maar er zitten nog pachtcontracten aan ten
grondslag daar. In hoeverre voorzie je daar nog problemen om dit plan te realiseren?
Want ik begrijp dat die gesprekken nog niet hebben plaatsgevonden met de pachters.

Mevrouw Suijker: Nee, de pachters weten hier wel vanaf en de grondeigenaren weten
ook dat dit in de plannen zit, maar het project is at zo lang uitgesteld dat we uiteindelijk
de echte gesprekken pas zullen gaan voeren als u echt heeft besloten om tot uitvoering
over te gaan.

De voorzitter: Dan kijk ik de connnnissie nog een keer rond, ook eventjes daarachter.
Toch nog twee nabranders. Dan begin ik bij mijnheer Groenewege.

De heer Groenewege: Het is niet echt een technische vraag, maar meer een procesvraag
of de wethouder misschien nog kan terugkomen op die bomen die eventueel gekapt
moeten worden voor dat wandelpad en mij ervan kan verzekeren dat dat niet het geval
is voor de volgende vergadering over dit onderwerp.

De voorzitter: Zullen we dat schriftelijk ...? Ja. De heer Okkerse.

De heer Okkerse: Ja, dank u wel voorzitter. U had het net over dat pad dat dan
misschien aangelegd zou kunnen gaan worden, dat dat niet geschikt was voor
nnindervaliden. Dat kwann vanwege de trap, maar ik begreep wel een beetje uit uw
woorden dat dat misschien later wel geschikt gemaakt kan worden of heb ik dat
verkeerd begrepen?
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Mevrouw Suijker: Dan ben ik daar niet duidelijk in geweest. Wat eigendom is van de
genneente is een stukje hier de dijk op, dus dat is waar de trap konnt te liggen en dat zal
niet veranderen. Waar we in de toekonnst rekening mee houden als we het hele gebied
willen gaan ontwikkelen dan kunnen we kijken naar de behoeftes van nnindervaliden
daar ook in. Dus dit pad zal naar alle waarschijnlijkheid, nooit wil ik natuurlijk niet
zeggen, maar is niet bedoeld als mindervalidenpad.

De heer Okkerse: Oke. Dank u wel.

De voorzitter: Voldoende antwoord? Is het een beeldvormende vraag hierover nog?

Mevrouw Kruger: Ja, nou ja, beeldvornnend, ik zou willen vragen om daar toch eens naar
te kijken naar de nnogelijkheid om te zien in hoeverre er toch wel lets ontwikkeld kan
worden, dus u heeft het over een trap. We hebben dan wel de trapliften, maar er
bestaan ook nog andere dingen om eventueel ergens naar boven te konnen, dus ik zou
toch graag willen dat dat in ontwikkeling wordt nneegenomen, want we hebben het er al
een keer eerder over gehad dat het bij dit soort projecten en dat er dan gekeken wordt
naar de mindervalidenkaart om dat mee te nemen en niet zomaar te zeggen: dat gaat
niet door, dus in die zin

De voorzitter: Ik ga hem heel even terugkaatsen naar JeIle, want die is toevallig ook
bezig met mindervalidenpaden. Toch? Of niet? Heb ik het nou verkeerd begrepen?

De heer Van Gogh: Daar konnen we op terug.

De voorzitter: De suggestie wordt meegenomen.

De heer Van Gogh: Het mindervalidenpad in de Hania's Polder, ik denk dat u die bedoelt.
Daar zijn we mee bezig en hier zullen mindervaliden ook de aandacht krijgen alleen is
dit nog een knelpunt.

De voorzitter: Yes. Dan heb ik deze vraag beschouwd als de laatste vraag van
vanavond, want we !open tegen de eindtijd aan en we nnoeten straks allemaal door. Ik
wil mevrouw Suijker heel hartelijk bedanken en mijnheer, wij hebben elkaar helaas niet
van tevoren gezien, nnijnheer van Gogh, een hele makkelijke achternaam om te
onthouden. Heel erg bedankt voor de presentatie. Comnnissie bedankt voor de vragen,
de beeldvormende vragen en de eventuele ondersteuning wanneer het te politiek werd.
Bedankt mevrouw Koene. En ik wens u allemaal prettige avond verder.

3. Gesprek met HVC over de toekomst van het warmtenet

Voorzitter: dhr. Safranti
Raadsgriffier: nnevr. Van Poppel
Verslag: NotuBiz

De voorzitter: Ja? Goedenavond allemaal. Welkonn mensen thuis, mensen op de tribune
en de raads- en commissieleden, maar in het bijzonder natuurlijk de drie heren van
HVC. Ik ga ze zo even voorstellen, maar ik wil even de aanleiding natuurlijk even
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aangeven waarom wij vanavond hier zitten. Ik heb drie redenen. 22 juni 2021 is de
transitievisie warmte 2021 vastgesteld. Wethouder Van der Linden deed toen de
suggestie om met HVC in gesprek te gaan en het derde punt was dat er diverse partijen
waren binnen onze raad die artikel 40 vragen hebben gesteld, dus vandaar dat er
vanavond een gesprek komt of een presentatie komt van de heren van het HVC. Ik zal
ze even voorstellen of willen jullie dat liever zelf doen? Misschien handig dat jullie dat
even zelf doen.

De heer Ten Elshof: Nou, dank om hier te mogen zijn. Ik zal even mijzelf voorstellen. Ik
ben Arjen ten Elshof. In de directie van HVC heb ik een aantal portefeuilles, maar de
portefeuille van waar ik vanavond hier zit is de duurzame energieportefeuille. Dat bevat
dan zon en wind, maar daar gaan we het vanavond niet over hebben, maar ook warmte.
Warmtebronnen nnaken, dus geothermie, centrales hier in Dordrecht en Alkmaar en ook
de warmteleidingen en warmte-uitsluitingen.

De heer Heussen: Goedenavond. Mijn naam is Willy Heussen. Ik ben de gebiedsmanager
in de Drechtsteden en vanuit die optiek ben ik samen met de gemeente en met de
woningcorporaties actief aan de gang om in de transitie Drechtsteden de stappen te
zetten.

De heer Brugman: En ik ben Luc Brugman. Ik ben binnen het warmtebedrijf van HVC
verantwoordelijk voor de strategie-afdeling. Dat houdt in dat we kijken hoe we
sannenwerken met de gemeente, hoe we dat organiseren, maar ook bijvoorbeeld het
programma wijkaanpak en dat is hoe wij onze rol willen pakken in het nnaatschappelijke
gedeelte van de warmte- en de energietransitie is daar onderdeel van.

De voorzitter: Heren, dank u wel. Wie kan ik het woord geven voor de presentatie?

De heer Ten Elshof: Voorzitter, dank u wet. Dan ga ik beginnen met de aftrap. Ze komen
alle drie aan het woord. Ik weet niet of mensen Marco van Soerland verwacht hadden.
Dat is een bekend gezicht. Volgens mij heeft hij eerder opgetreden in de raad, maar dat
weet ik niet zeker, maar Marco is helaas verminderd door priveomstandigheden en
daarom moeten we het vandaag zonder hem doen. Vorig jaar en de jaren daarvoor
waren er drie grote argumenten om het over van gas los te hebben of waarom wij van
gas af moesten en dat begon met Groningen dan altijd. Dat stond bovenaan. Het was
een populair sentiment dat wat we de Groningers aandeden niet konden doorzetten. Dan
was er CO2-uitstoot wat het verbranden van gas met zich nneebracht en dan als laatste
stond geopolitiek. Geopolitiek was toen een klein argument. Dat is sinds vorig jaar
omgedraaid. Ik zou zeggen geopolitiek staat bovenaan. Dat lijkt ook een belangrijke
drijver te zijn die langer blijft. Ik denk dat de meeste mensen, en ik denk dat hier ook
vaak discussies zijn geweest of sonns discussies zijn geweest over prijzen van energie,
ook van warmte. We hebben allemaal gedacht dat dat zo een half jaar zou duren, dat
dat in de eerste helft van 2020 nog het geval zou zijn en dan minder zou worden. Nou,
daar zijn wij innniddels met de voortschrijding van wat we allennaal gezien hebben niet
meer zo zeker van, dus het van gas los heeft een steviger fundament gekregen dan de
afgelopen jaren. Het is zeker niet alleen maar CO2 en Groningen. Dat is even mijn
inleiding. Ik blijf zitten. Ik zat even denken of ik moet gaan staan, maar dan sta ik een
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beetje te lopen voor de sheets, dus als u het goed vindt blijf ik zitten. Wij komen alle
drie aan het woord. Ik doe even de inleiding van HVC. Volgens mu j was het de afspraak
dat we zo ongeveer drie kwartier met een uitloop van een kwartier lets zouden vertellen,
dus maximaal een uur aan het woord wij en dan het gesprek het tweede uur. Is dat nog
steeds de goede agenda?

De voorzitter: Dat is prima. We hebben twee uur in totaal.

De heer Ten Elshof: Maar er is veel tijd voor vragen. We hebben de afgelopen jaren ook
met woningbouwcorporatiebestuurders hebben hun nek uit moeten steken voor wat er in
Dordrecht ...

De heer Kolkilic: Voorzitter?

De voorzitter: Mijnheer Kolkilig.

De heer Kolkilic: Kunnen we tussendoor wel vragen stellen?

De heer Ten Elshof: Ja, daar kom ik zo op terug. Wij hebben de afgelopen jaren ook met
de woningbouwcorporatiebestuurders, allerlei mensen geprobeerd de reis door te maken
van: wat betekent een warmtenet? En we konnen erachter dat het ook even tijd neemt.
Dus mogen er vragen tussendoor? Zeker als dingen niet duidelijk zijn. Is het ook zo dat
als dingen niet duidelijk zijn, voor een aantal van u zal het nieuw zijn en misschien komt
het antwoord verderop in het verhaal. Dus stel uw vragen, maar daar zullen we
verderop naar de sheets, als het over tarieven gaat, dat staat in de agenda, daar kom ik
zo op terug. Tarieven is natuurlijk een item dat in deze presentatie hoort. Dat hebben
wij achteraan gezet om daarmee ook aan te sluiten bij de discussie, maar voel u vrij om
vragen te stellen. Maar we zullen misschien verwijzen naar verderop. Bij de
woningcorporatie Tinka van Rood had ik gevraagd of ze vanavond hier aanwezig kon zijn
om lets te verdelen met ons van wat er bij hun in de woningcorporatie gebeurd is toen
ze nadachten over warmtenetten en ze zegt ook: ik heb echt jaren nodig gehad voordat
ik het helemaal doorzag zoals ik het nu doorzie. Dat heeft gewoon tijd nodig. lets lijkt
heel simpel, maar naarmate je erin verdiept wordt het altijd lets complexer en ook een
heel simpel warmtenet met een buis met warm water naar de woning en een lets
koudere buis of een buis met een lets lagere temperatuur water eruit is best complex als
je dat wil ontwerpen en aanleggen. Dit is mijn agenda. Die gaan wij doordoen. Tarief
reguleren en tarieven hebben we onderaan gezet, maar wij begrijpen dus dondersgoed
dat daar de aandacht voor nnoet zijn, een belangrijk thenna. Dit is een foto in het
Dordtse gemaakt, een doorgang onder een spoortunnel en wij vinden het een hele
stoere mooie foto van werkzaamheden onder de grond, maar dit is wel wat er gebeurt
als je onder een spoortunnel, onder een spoorlijn een warmtenet wil aanleggen. Warmte
is een grote infrastructuur. Het zijn twee buizen die vanaf een warmtebron naar een plek
moeten worden gebracht en dat is niet een gasleiding of een elektriciteitskabel. Het is
een grote infrastructuur en Rik van der Linden zei dat vroeger wel eens, ik heb heel
vaak mijn excuus moeten nnaken voor opbrekingen omdat de weg opgebroken was
omdat er lets met het warmtenet werd aangelegd. HVC, jullie zijn aandeelhouder, voor
een gedeelte aandeelhouder van ons. 44 genneente, acht waterschappen zijn onze
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aandeelhouders, die zitten in onze aandeelhoudersvergadering en wij zijn begonnen en
wij noemen ons een klinnaatbedrijf. Wij zijn in 1991 ook begonnen als een
klinnaatbedrijf. Toen moesten in Alkmaar de koeien op stal, was er allennaal dioxides die
uitgestoten werden en toen nnoest het afval verbranden van die tijd schoner gebeuren.
Dat nnaakt dat de installaties van HVC een enorme rookgasreiniging hebben. De helft
van het pand is gewoon het schoonmaken van de schoorsteen die de reststoffen afvoert
en daarmee zijn die dioxides van die tijd, die problennen zijn sinds 1991 weg. HVC heeft
zich tot doel gesteld om niet alleen maar die dioxides uit de lucht te halen, maar heeft
zich doorontwikkeld tot op meerdere domeinen klinnaat Bijdragen aan
klinnaatverbeteringen. Daar konn ik zo natuurlijk op terug. Kerntaken van 2021 is de
gemeenten en waterschappen te ondersteunen bij het verduurzannen van de afvalketen,
daar gaan we het vanavond niet over hebben, en een transactie, transitie naar
aardgasvrij. Voor winst of dividend, dat zijn wij niet van nature gewend te doen. Wij
investeren en wij houden ons hoofd boven water. Wij zijn een bedrijf. Als wij iets in
Dordrecht willen investeren, dan moeten we dat ook in Alkmaar en Den Helder kunnen
uitleggen net zo goed als dat wij in Heerhugowaard kunnen uitleggen aan Dordrecht
waarom we daarin investeren, dus daarmee zijn we wel echt een bedrijf dat nnoet
verantwoorden wat we doen, maar we doen dat niet per se om geld te verdienen of
dividend uit te keren. Wij werken alleen maar voor onze aandeelhouders. Dat is echt
heel anders dan andere deelnenningen die bij Dordrecht in het bestand hebben gezeten.
Ik noem maar even een oud werkgever van mu, Eneco. Die heeft op een gegeven
moment gezegd: wij gaan ook buiten onze aandeelhoudergebieden werkzaannheden
verrichten en hebben daarmee een andere koers. Dat doen wij niet. Wij werken alleen
maar voor aandeelhoudende genneentes of waterschappen. Onderaan staan wat
getallen, getallen van 2020. Dit zijn onze activiteiten. Grondstoffen dat noemen wij
afvalbakken. Vanmiddag hadden we nog even een gesprek over nnoeten het drie of vier
bakken zijn? Twee, drie, vier? Moeten het zakken zijn? Ik zag vanavond door Dordrecht
lopen dat de zakken aan de binnenstad in ieder geval aan de palen hingen. Dat is
onderdeel van ons bedrijf. Bekend in Dordrecht, dus dat is de inzameling, recycling,
hergebruik, meer openbare ruinntes, iets minder bekend slibverwerking, daar waar het
sub bij de waterschappen overblijft uiteindelijk wordt heel veel gezuiverd en
teruggebracht het oppervlaktewater in. Dat wat achterblijft noemen we sub en dat
verbranden we hier in het Dordtse. Daar kom ik zo op terug. Nou, dat wil ik nu ook wel
even zeggen. Aan het einde van het jaar gaan we uit die slibverbrander, dat wordt
verbrand, daar komt hitte vrij, van die hitte maken we weer stoom en dat wordt weer
gebruikt om het warnntenet te voeden, dus dat is weer een nieuwe warmtebron en daar
waar wij denken dat afvalverbranding nnisschien uiteindelijk Wij hopen dat dat niet
meer nodig is. Slibverbranding, sub, daar zit nog heel veel fosfaat in. Het verbranden
van sub daar is nog geen goede oplossing voor, dus het verbranden van sub blijft nog
enige tijd nodig en het is goed dat wij bij de verbranding waar hitte bij vrijkomt dat we
die hitte weer optinnaal gebruiken in de vorm van het verwarmen van woningen. Groen
gas, vergisting en aan de rechterkant duurzanne energie, dus dat zijn de duurzame
bronnen zonne-energie, grote zonneparken, windenergie en daar onderaan staat
warnntelevering en het leveren van energie. Je kan ook klant worden als consument van
HVC. Dat zijn de activiteiten van HVC en daarmee stop ik eigenlijk de introductie van
HVC. Is daar nog een vraag over? Anders ga ik door. Dan gaan we naar de warmte. Ik
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heb straks al aangegeven dat de warmte, de noodzaak daarvoor groter dan ooit lijkt.
Ook vandaag weer dat ook Duitsland wat minder gas schijnt te krijgen, dat maakt de
transitie naar lets anders dan gas noodzakelijk, ook voor Nederland. Wat zijn nou de
alternatieven? Wij proberen ze in drie grote categorieen onder te brengen. Groen gas en
onder groen gas staat ook waterstofgas. Vooralsnog is het ook nog zo dat we nog steeds
een beetje gas nodig zullen hebben. We zullen nooit helemaal gasloos zijn. Dus links is
groen gas uit biomassa. Dat is best een mooie oplossing alleen daar is heel weinig van.
Waterstof is echt een mooie oplossing, is waarschijnlijk nog een tijdje bij ons weg en als
het er komt op grote schaal, gaat waarschijnlijk de industrie het eerste daarvan
profiteren en gaan we daar geen huishoudens mee verwarmen, maar zonder meer een
grote beweging maar veel stimulering naartoe gaat. Het is ook belangrijk om in de gaten
te houden, maar wel voor tien jaar plus is nnijn inschatting of onze inschatting. En nog
steeds zullen we een stukje groen gas of ander gas overhouden als back-up voor de
binnensteden waar geen alternatief is. Twee is waar we het vandaag over gaan hebben,
dus laat ik dat even overslaan. Dan ga ik even naar rechts, All Electric, een alternatief
voor aardgas en ook een alternatief voor collectieve warmte. Het is een groot potentieel
en is ook nodig, want ik denk, de schattingen lopen uiteen. Er zijn allemaal onderzoeken
van CE Delft en andere bureaus en die schatten een beetje tussen de 25 en vijftig
procent kans voor een warmtenet en de rest is allemaal All Electric of met een
elektrische oplossing, dus een groot deel van de van gas losstrategie zou moeten
worden opgelost met All Electric-oplossingen en of dat nou vijftig procent wordt of 75
procent zullen we zien. Uitdagingen zijn daar wel dat er nog veel innovatie nodig is. We
hoorden netbeheerders klagen over de infrastructuur van elektriciteit die nog niet in
staat is om die enorme hoeveelheden elektriciteit te transporteren. We zien een
warnntepomp ook nog niet altijd zo efficient zijn. Met name voor oude complexen is het
heel moeilijk om ze elektrisch te verwarnnen, dus er zijn enorm veel uitdagingen ook
daar, maar volop steun ook voor ons. Warmtepompen zijn nodig voor de oplossing om
van gas los te komen. Dan de middelste, daar gaan we het nu over hebben, collectieve
warmte.

Mevrouw Boom-Vos: Voorzitter. Sorry, ik denk voordat u doorgaat naar de middelste, ik
begreep dat u ook voor Dordrecht een opsporingsvergunning van geothermie heeft.
Waar kan ik dat in dit rijtje plaatsen?

De heer Ten Elshof: Geothernnie is echt een bron die aan een collectief warmtenet hoort.
Dat ga ik zo uitleggen, maar een geothermieput is ... Je kunt ook achter in je tuin naar
vijftig tot honderd meter gaan en dan heb je een dure oplossing, dan heb je een eigen
oplossing en die is duur, voor de meeste huishoudens onbetaalbaar duur. Als we het
over geothermie hebben, dan hebben we het vaak over diepe putten. Die gaan
kilometers diep en dan haal je bijvoorbeeld op drie kilometer negentig graden water
omhoog en dat is dan de basis voor een collectief warmtenet, want je haalt 24 keer
zeven warm water naar boven en dan moet je eigenlijk 5000 woningen van warmte mee
kunnen voorzien, dus je hebt ook een net nodig van 5000 woningen, dus er is een
collectief warmtesysteem waar je een bron aan koppelt die geothermie heet, die
geothermiebron en geothermieput kost zonnaar tien, twintig miljoen, afhankelijk van hoe
diep die is en daar heb je veel aansluitingen voor nodig om die rendabel te kunnen
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maken, dus een geothermieput hoort bij nummer twee. Warmtenetten zijn eigenlijk al
heel oud. Ze bestaan eigenlijk al sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw. Hier zijn we
begonnen in 1991 volgens mu. Nee, 2000, 2005. 2011 zijn we gestart, maar de eerste
ideeen waren daarvoor, dus daarmee is er niets nieuws onder de zon. Het is ook een
beetje een ouderwetse infrastructuur met die twee pijpen, maar daarbij is het ook wel
robuust, het werkt. En hier staan onderaan de laatste bullet de nieuwe bronnen, want
uiteindelijk zijn de bronnen van een warmtenet ook hier een afvalcentrale geweest.
Vroeger was het ook vaak een elektriciteitscentrale waar de warmte uit gekoppeld werd,
dus het was een collectieve centrale bran die heel veel warmte uitstootte en dat werd
dan getransporteerd naar de woonwijken. Op dit moment zien we dat die ouderwetse
bronnen minder populair warden. Elektriciteitscentrales hoeven we niet uit te leggen,
veel CO2-uitstoot. Oak afvalcentrales hebben een eindigheid naar wij hopen en dan
moeten er alternatieve bronnen zijn. Dat zijn dan aquathermie, oppervlaktewater
gebruiken en dan oppimpen met een warmtepomp of een geothermiebron, maar ook de
bran die ik net noemde. Hij komt zo bij het verhaal van Luc, maar de koppeling aan de
slibdroger, de slibverbrander dat is ook een nieuwe bran. Die is minder populair. Als je
Ton Spek van Sliedrecht vraag die heeft het vaak over geothernnie, want geothermie
lijkt een knuffelbare warmte te zijn, maar een SVI is eigenlijk gewoon restwarnnte die de
schoorsteen uitgaat, dus die is eigenlijk veel duurzanner nog dan die geothermieput die
ook wel duurzaam is, maar het is nog steeds zo dat je eerst een gat moet boren. Dan
moet je daar een elektrische pomp in hangen en die moet dat warmte omhoog pompen,
dus die is nog net iets minder duurzaam dan die schoorsteen boven aan die slibdroger,
dus wij zien meerdere bronnen ontstaan. De slibdroger zien wij aan het eind van het
jaar komen. De geothermieput daar hebben we gewoon een groat net voor nodig. We
hebben een locatie in Sliedrecht waar we een put mogen slaan. Daar hebben we een
opsporingsvergunning en ook een stuk grand waar we zouden kunnen boren. Daar
hebben we onderzoek naar gedaan, dus die kunnen we daar maken, maar of die daar
komt is een beetje afhankelijk of we voldoende afzet hebben, maar alleen dan kunnen
we hem bedrijfsmatig bouwen. Ik ga toch de verkeerde kant op zie ik, toch de goede
kant op. Samenwerken met lokale partijen, de energiecorporatie Dordrecht is daar een
voorbeeld van. Daar doen we op grate schaal. Wij werken veel met andere samen. Wijk
aanpakken, al onze aandeelhouders daar zijn we over warmte in gesprek, vaak met de
gemeentes, maar ook nog veel vaker met woningbouwcorporaties die door de overheid
zijn aangewezen door kartrekkers van warmteontwikkelingen. Door middel van de tijd
ga ik daar maar even niet te veel op in, maar dat is wel de manier hoe wij het doen. Wij
werken samen met de gemeentes, lokale corporaties ook voor warmte. Dat was mijn
deel van de presentatie, dus even in het globaal HVC, even waar staan wij voor en een
eerste introductie van warmte. Het tweede stuk is techniek en bronnen en dan geef ik
het woord aan Luc tenzij er vragen zijn over mijn stuk.

De heer Brugnnan: Dan pak ik het bij deze even over. Ik zal jullie meenemen in
vogelvlucht door wat een warmtenet is en wat de afwegingen zijn hoe een warmtenet
gecreeerd wordt. Ik zal jullie alle techniek besparen, niet alle techniek, maar geen
diameters. Als daar wel behoefte aan is dan komen we dat ook graag een keer
uitleggen, maar wat ik ga proberen is een breed beeld te schetsen van wat dat allemaal
is, wat het niet is en wat de afwegingen zijn die erbij zijn. En zoals gezegd, tijdens en
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daarna is er ruimte voor vragen. Ja, de basis van wat een warmtenet is, is zoals Arjan
net al heeft aangegeven is een bron waar warmte wordt gecreeerd op verschillende
manieren. Dat wordt in een warme pijp vaak naar een onderstation gebracht. Dat wordt
via een onder station in een secundair netwerk gebracht in de wijk, de voordeur
ingebracht en dan bij een afleverset, het equivalent van een cv-ketel wordt het in een
warmtewisselaar gestopt zodat het in het verwarmingssysteem van een reguliere woning
zit. Het grote verschil met gas of elektriciteit is dat het afgekoeld is naderhand en dat
dat ook weer terug moet en datzelfde water wordt uiteindelijk veel opgewarmd en dat is
daarmee een cyclus. Pardon. Dit hele warmtenet, de temperaturen daarvan die
verschillen over het algemeen weinig. Er worden een aantal temperatuurregimes
gehanteerd. Een traditioneel warmtenet en een cv-ketel nnaakt negentig graden. Waar
wij vaak op mikken met duurzame bronnen is zeventig graden. Dat betekent dat je met
geen of beperkte isolatie en kleine aanpassingen aan je woningen nog steeds kan doen.
De reden dat we daarvoor kiezen is vaak om de investeringsdruk op de woningeigenaars
zo klein mogelijk te houden en omdat wij zien dat de duurzame bronnen waar wij op
mikken, en zeker in deze regio geothermie, aquathermie, slibverbranding allennaal die
zeventig graden bij de voordeur kunnen krijgen. Waar het net at over ging, we hebben
het over slibverbranding gehad, we hebben het over aquathermie gehad en we hebben
het over geothermie gehad. Wat belangrijk is om te beseffen, is dat een bron van een
warmtenet die bestaat eigenlijk altijd uit twee delen. Je hebt een basislast die stabiel
moet draaien en die op eigenlijk elke dag van het jaar warmte voorziet en je hebt een
achtervang nodig die zorgt dat als het min tien graden is, wind uit het noorden komt en
iedereen staat te douchen 's ochtends dat je dat warmtenet nog steeds warm kan
krijgen. Wat je in de praktijk ziet is dat warmtenetten op dit moment, zeker traditionele
warmtenetten, degene die sinds 1950 al bestaan, gevoed worden uit de restwarmte uit
een afvalverbrandingscentrale, uit een kolencentrale. Tegenwoordig zie je ook
bionnassacentrales zoals ze in Purmerend hebben, maar ook uit industriele processen,
maar dat er altijd nog een gasketel naast staat die op de koude dagen of wanneer het
systeem het op wat voor reden dan ook even niet doet zorgt dat er niemand in de kou
blijft te zitten. Dat is de oude wereld en wij zijn en zeker in Dordrecht als zeker stappen
aan het zetten naar de technieken van de toekomst. Slibverbrandingsinstallatie is net
genoemd, geothermie is een opsporingsvergunning inderdaad voor aangevraagd voor
heel Drechtsteden. Dat vraag je altijd voor vrij grote gebieden aan en onze
mijnbouworganisatie en het onderzoek dat we daarbinnen hebben uitgezet heeft
gewezen dat in Dordrecht zelf een relatief beperkt potentieel is. Er zijn breuklijnen, de
ondergrond is niet geschikt, maar in Papendrecht en Sliedrecht wet en veel nneer dan er
in die twee gemeente ooit gebruikt zou kunnen worden, dus alles wat er ooit gebruikt
gaat worden. Daar zien wij een hoeveelheid van bronnen, maar zeker geothermie als
een bron die op lange termijn naar de stabiliteit kan verzorgen. Thermische energie uit
oppervlaktewater of uit afvalwater, Theo en Thea, daar hoort tegenwoordig ook Ted bij
uit drinkwater, je moet iets doen om de afkortingen memorabel te maken, zijn zoals
Arjan net al aangaf grote industriele warnntepompen die extra efficient zijn, efficienter
dan de apparaten die je thuis neer kan zetten en uit oppervlaktewater of idealiter uit een
retour van bijvoorbeeld een rioolzuiveringsinstallatie temperatuur omhoog piekt en die in
een warmtenet stopt. En tegelijkertijd gaan we kijken hoe we die pieklast duurzamer
kunnen maken. In Dordrecht zijn we nu aan het bouwen aan een E -Board. Dat zorgt
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ervoor dat wij denk ik het eerste grote warmtenet in Nederland zijn dat die gaspieklast
niet meer nodig heeft omdat we dat met elektriciteit oplossen. Als we heel eerlijk zijn
wordt een gedeelte van die elektriciteit wereldwijd of in Nederland nog wel opgewekt
met gas, maar dat kan daar aangepast worden. We kijken naar opslag zo dat als je die
geothermieput hebt die je in de zonner bijna niet gebruikt dat je de warmte in de grond
opslaat en in de winter gebruikt op die koude dagen. Je zult nog steeds een achtervang
hebben van noodsituaties, maar het echte gebruik wordt veel minder en we kijken ook
of we die biomassacentrale en slibverbrandingscentrale, daar is heel weinig van, biogas
is heel weinig van, of we die alleen op de meest zeldzame momenten in kunnen zetten
en daarnnee aardgas kunnen verdringen. Dat is niet het eindbeeld. Dat zijn de stappen
die we nu aan het zetten zijn en in sonnmige gevallen al hebben gezet. Het
toekomstbeeld is dat we ook naar ondiepe geothermie, dat is potentieel wel nnogelijk in
andere delen van de Drechtsteden buiten Sliedrecht en Papendrecht, maar ook naar
ultratypen geothermie kijken en dan ga je gewoon naar grotere diepte, haal je hogere
tennperatuur of minder hoge diepte minder hoge temperaturen en wij denken dat de rol
van waterstof, synthetisch gas, wanneer dat er komt, wanneer er zoveel elektriciteit
opwek is dat we dat stabiel kunnen opwerken nadat het naar de industrie is gegaan dat
dit de toepassingen zijn waar het nuttig kan warden ingezet. Dit is de vraag of dit is de
bran en warmte heb je niks aan. Het is geen groot elektriciteitsnet waar je emmers met
warm water op kan afzetten, dus je moet echt je eigen net ontwikkelen en een net
ontwikkel je alleen als je daarmee een behoefte invult, dus wat wij eigenlijk altijd
zeggen is dat elk warmtenet groot of klein begint bij de vraag bij de huishoudens bij de
woningen en daar wordt sonns wel eens wat rechtlijnig over gekeken en wij zien in de
praktijk dat dat altijd per buurt gefaseerd gaat van in dit geval van links naar rechts en
de reden daarvoor is omdat wij in Nederland hebben gekozen dat elke gebouweigenaar
zelf daar zijn keuze in mag maken en dat betekent dus dat het organiseren van
collectiviteit, zorgen dat er op een moment een beslissing genonnen wordt, dat dat een
complex verhaal is en dat we dat in praktijk in stukjes op knippen, dus wat we zien is
dat we samen met corporaties en met gemeentes een startpunt creeren dat voldoende
volume heeft am een net te ontwikkelen en in de lucht te houden dat we zodra daar
afspraken over zijn met nieuwbouw, grootschalige innovatieprojecten mits interessant,
want soms zijn warmtepompen, vaak zijn warnnteponnpen daar de betere oplossingen,
en utiliteitsgebouwen gaan kijken hoe je dat kan verdichten zodat je dat ook kan gaan
aanbieden. De stap daarna is VVE's, een VVE van potentieel veel vraag
vertegenwoordigen, maar heeft natuurlijk een andere beslissingscyclus dan een
professionele corporatie of een utiliteitsgebouw. En tenslotte heb je individuele
woningeigenaar en daarin zien we dat er gewoon nu ook landelijker een aantal dingen
nog niet op orde zijn. Er zijn subsidieregelingen die er wel voor corporaties zijn die er
niet voor particulieren zijn, maar je ziet ook dat een particulier heel veel zelf moet
regelen wat hij niet gewend is, zoals het elektrisch koken, de kleine aanpassingen die je
in je installatie moet doen, potentieel meer isoleren, je gasafsluitingen regelen, het zijn
allemaal dingen die een professionele partner kan doen omdat daar professionele
mensen voor in dienst zijn, maar als particulier moet je het maar regelen en als dan het
vereiste is dat je niet alleen zelf regelt, maar ook tegelijkertijd met de buurman en de
buurman van je buurman dan is dat zo complex, dus vandaar dat wij het op deze manier
doen en dat wij zien dat we in Dordrecht specifiek een hele sterke focus hebben op die
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corporaties, ook al veel aangesloten hebben, dat nieuwbouw en grootschalige
renovatieprojecten daar gebeurt waar het opportuun is en dat we nu heel veel in
gesprek zijn met VVE's en utiliteitsgebouwen en individuele woningen het niveau van de
pilot nog niet ontstijgen. We zijn ons er wel op aan het inrichten en we zien ook gewoon
bewegingen op landelijk niveau dat die onnstandigheden gaan veranderen, dus daar
willen we klaar voor zijn, maar op dit moment is het, zeker een jaar geleden nog niet,
maar ook nu is het nog niet echt mogelijk om een aantrekkelijk aanbod te doen. En dan
Dordrecht, zoals gezegd gestart in 2008. Dat was toen uniek er volgens mu j nog steeds
uniek dat er echt een nieuw grootschalig warmtenet is gestart voor bestaande bouw,
niet voor nieuwbouw maar echt om bestaande bouw aan te pakken. Dat gaat langzaam
van start. In 2015 waren er 2000 woningen aangesloten, woningequivalenten, en in
2020 was dat een kleine 6000, 5800. Ik heb er een typfoutje in gezet. Er staat 2023
6000, want op dit moment zitten we op 6800, dus dat we er geen kwijtraken in de
tussentijd. Wat ook gebeurd is in 2020 wat belangrijk is, is dat er een subsidieregeling
aardgasvrij huurwoning was, de SAH en daar hebben wij samen met in dit geval
Dordrecht, maar eigenlijk collectief met alle corporaties in de Drechtsteden een hele
grote aanvraag gedaan en daarmee ook een vijfjarenplanning gemaakt. Dat was een
vereiste voor deze subsidie en daar is heel veel intensieve samenwerking geweest, maar
dat heeft een bepaalde mate van planbaarheid gecreeerd en die planbaarheid dat is
wederkerig, want de corporaties hebben dat durven en kunnen doen dankzij de
transitievisie warmteplannen die de gemeente gemaakt heeft, de richting die u gemaakt
heeft. Wij hebben dat kunnen doen doordat er in de RES bijvoorbeeld een warnnteladder
stond, voorkeurvolgordes voor bronnen en andersom nu kan de gemeente weer verder
met wijk aanpakken en kunnen wij weer verder met wijk aanpakken om uiteindelijk voor
andere gebouweigenaren dan corporaties lets aan te bieden die nooit een individuele
beslissing hadden kunnen nemen dat ze eigenlijk te klein zijn om alleen voor hun een
warmtenet aan te vragen. 177 nniljoen bruto geinvesteerd ondertussen.

De heer ...: En hoeveel SAH subsidie hebben we gekregen?

De heer Brugman: Ik weet alleen het totaalbedrag van de hele Drechtsteden en dat is
vijftig miljoen en dat is meer dan de helft van wat op dit moment toegekend is aan de
Drechtsteden, dus wij waren eigenlijk al met de Drechtsteden, en als ik wij zeg bedoel ik
niet alleen HVC, maar degene met wie we dat allemaal hebben voorbereid, de
corporaties, de gemeente waren we eigenlijk bang dat de pot van 200 nniljoen op zou
zijn op de dag van 1 juni, dus wij hadden op het moment van indienen, tien seconden
daarna hadden we alles ingediend, maar we bleken wat optimistisch over de ambities
van de rest van Nederland, maar dat heeft wel ertoe geleid dat we die vijfjarenplannen
met elkaar hebben gemaakt en het heeft ook heel veel voorspelbaarheid en
uitlegbaarheid gecreeerd en ook die lange termijn bronnenstrategie die kun je natuurlijk
nnakkelijker maken als je dit soort afspraken met elkaar maakt om dit ook visueel te
maken, het is niet alleen om een kleine evolutie van de huisstijI aan te tonen. Dit zijn
ook de plannen van de netten, maar wat misschien belangrijker is, is de lijn daaronder.
De rode lijn zijn de plannen die we in 2011 gemaakt hebben van het aantal
aansluitingen die we verwachtten te realiseren en twee dingen die echt heel erg opvallen
is dat we in het begin veel langzanner zijn geweest dan we dachten, maar dat we nu
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ondertussen in 2022 hoger zijn uitgekomen dan we oorspronkelijk verwachtten en dat
we nu verwachten dat gezien de volatiliteit van de gasprijs, de hoogte van de gasprijs
dat we denken dat het warmtenet nu voor veel meer plekken een goede oplossing is dan
we ooit in 2011 dachten. En dat staat niet op zichzelf, want de zwarte lijnen zijn wat is
aangelegd. Rood is wat aangelegd is. Dordrecht loopt niet alleen landelijk voorop, ook in
de Drechtsteden vanzelfsprekend voorop, maar je ziet dat er een samenhangend
systeenn wordt, en dat samenhangend systeenn is wat ons betreft de kracht van de
ontwikkeling, want dat betekent niet alleen dat we die planbaarheid en de
voorspelbaarheid hebben, maar ook dat je die robuustheid krijgt in de bronnen. Het
warmtenet in Dordrecht is ontwikkeld bij de gratie van een afvalverbrandingsinstallatie
waarvan we met zijn alien denk ik hopen dat er steeds minder afval is, dus steeds
minder warmte en energie beschikbaar is, maar als je daar een energievoorziening en
een warmtevoorziening van mensen op baseert, dan heb je natuurlijk alternatieven
nodig en door naar dit gebied te kijken waar vele Theo-bronnen zijn en mogelijk zijn
waar geothermie, sorry, de potentieel drie grote bronnen van Papendrecht en Sliedrecht
mogelijk zijn terwijI zij er hooguit een nodig zouden hebben, dan zie je dat het op een
gegeven moment zou kunnen dat Papendrecht en Sliedrecht eigenlijk de
warmteleverancier worden van Dordrecht. En die kracht die hier in de samenwerking zit,
die zie je niet alleen tussen de gemeenten, die zie je tussen de corporaties, maar we
zien veel andere maatschappelijke organisaties. Het energieakkoord dat enige tijd
geleden is afgesloten of in 2018 is afgesloten, dat geeft allemaal aan dat er veel partijen
zijn die hieraan nnee willen werken, want om daar nog even mee terug te kijken, de
route die ik eerst aangaf van 2008-2018 dat is een natuurlijke groei geweest op basis
van de beschikbare warmtebron die toen gewoon goedkoper was dan het alternatief. De
rest van de warnntenetten vanaf 2005 bestonden omdat ze goedkoper waren dan
aardgas en dat was in die situaties waar hele dichtbebouwde omgevingen waren en waar
goedkope warmtebronnen waren. Gas is duurder aan het worden, dus het wordt minder
aantrekkelijk, dus we zien ook echt sinds 2018 dat er op een andere nnanier naar de
toekomst wordt gekeken van ruimteverwarming en bouwverwarming en in de
Drechtsteden is dat begonnen met een heel breed energieakkoord, vrij kort daarna een
P&W-toekenning en een aantal dingen die ik al genoennd heb, de vaststelling van de
eerste transitievisie warmte waarbij het mogelijk werd voor partners in de omgeving om
te gaan anticiperen om plannen te maken waardoor het meer en meer een interactief
proces wordt, waar innpliciet dus heel veel gestuurd is door de gemeente op: waar wil je
wat hebben? Daar zijn intentieverklaringen uitgekomen. Daar is uiteindelijk die grote
SAH aanvraag van bijna 6000 woningen in de Drechtsteden uitgekomen en je ziet dat
dat allemaal ook is neergedaald, of andersonn, dat de RES en de transitievisie warmte
daarop hebben gestuurd qua vorm, maar dat is allemaal op papier. Dit zijn allemaal
overeenkomsten en aanvragen en dat is nnooi, maar er zijn ook werkorganisaties
uitgekomen. Er was natuurlijk al een bestaand net. Ik wil ook niet zeggen dat alles om
het warmtenet is opgetuigd. Er is van oudsher al een sterkere samenwerking in de regio
en daar hebben wij met zijn alien dankbaar gebruik van gemaakt, maar je ziet ook dat
echt een projectorganisatie in de regio is opgestart die zijn weerslag heeft gekregen in
elke individuele gemeente en dat heeft de gemeente Nou, ik loop in al onze
aandeelhoudende genneenten waar we met warmte bezig zijn rond. Het heeft ertoe
geleid dat hier veel ambtenaren zijn en veel bestuurders zijn die goed op de hoogte zijn
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van het dossier en dat maakt het nnogelijk ook wanneer er moeilijke keuzes gemaakt
moeten worden, oak wanneer er een keertje nee gezegd moet warden dat je wel een
goed gesprek met elkaar kan hebben, dat je dat voortijdig kan doen en niet als
verrassing kan doen. Ondertussen zijn we dus zoals ik at zei begonnen met het
meenennen van VVE's en utiliteit, dus er warden gewoon heel veel gesprekken gevoerd.
Specifiek proberen we de lessen uit de proef in Sliedrecht waar een eenmalige
rijkssubsidie bij is gekomen mee te nemen en oak mee te nemen naar Dordrecht en we
zijn bezig met we hebben zoals eerder gezegd die opsporingsvergunning. We zijn echt
aan het kijken: wanneer kunnen wij zo optimaal mogelijk met de laagst mogelijke
kosten die geothernnie en die aquathermie operationeel krijgen? En wat leren we daar
dan eigenlijk van? Daar zijn toch drie lessen waarvan ik hoop dat we die in de toekomst
met elkaar kunnen vasthouden. Transparantie, en dat is niet alleen transparantie in de
vorm van verantwoording afleggen, maar oak duidelijkheid aan elkaar geven, elkaar
kunnen vasthouden, voorspelbaarheid, maar oak elkaar kunnen aanspreken. Structurele
samenwerking. Ik heb laatst nog een onderzoeker toegesproken dat warmtenetten geen
projecten zijn. Dat was haar taalgebruik. Een warmtenet is geen project. Je legt het
systeem aan dat dertig jaar mee nnoet gaan. Dat is een hele grate verantwoordelijkheid.
Dat is een verantwoordelijkheid voor ons, maar oak een verantwoordelijkheid voor
gemeenten die daarop moeten toezien en die is aangewezen in allerlei beleidsstukken
als de regisseur van de warmteproductie. En tenslotte, we moeten lange termijn en
korte termijn met elkaar verbinden. Warmtenetten zoals gezegd gaan minimaal dertig
jaar mee. Warmtebronnen gaan minimaal vijftig jaar mee, maar de omgeving van die
bran dertig jaar. Je moet niet alleen keuzes maken die op de korte termijn het beste
zijn. Je nnoet ook bronnen aanleggen die op lange termijn zo een
afvalverbrandingscentrale kunnen vervangen wanneer nodig is en die op lange termijn
die duurzaamheid kunnen verzorgen. Die drie lessen die hangen natuurlijk nauw met
elkaar sannen en elk afzonderlijk kun je dit soort dingen niet oppakken. En dan wilde ik
eigenlijk een filmpje laten zien dat wij hebben gemaakt naar aanleiding van die grate
SAH-overeenkomst, want ik heb heel veel gepraat wat we samendoen, maar soms is het
beter am dat het andere mensen te laten vertellen. En als ze er daar niet bij kunnen
zijn, dan maar met een filnnpje.

Video: Dit is een frisse wind in de overgang van zaken. Waar we voorheen op hete kolen
zaten en vol gas gaven, warden we nu warm van het idee am te wortelen in de aarde. In
andere ternnen, het dichter naar de kern graven zorgt straks voor het licht in de kelder
tot in de bovenkamer. In de oppervlakte is geen water ons te diep. We sluimeren niet,
want we warden vrolijk van het opwekken van groene energie. Dit doen we voor
vandaag, terwijI we luisteren naar de toekomstmelodie. Dit is klaar voor de start staan,
het gladstrijken van alle kinken in de kabels, van gisteren naar nu reizen en een soepele
overstap maken. Zo kunnen we over een aantal jaren veilig onder de pannen helemaal
uit ons dak gaan. Vanuit vijf gebieden gaan we terug naar de bran en volgen we de
stroom tot we de schijnende zon op de waterlijn vinden met de belofte in de kosten
weinig wijzigingen, want per slot van rekening willen we dat we op den duur er samen
warmpjes bij kunnen zitten. Voor ons is warmtenet verbinden.
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De heer Brugman: Heel abstract misschien, maar het felt dat we er met zijn alien voor
gaan staan en dit soort uitingen doen, ik denk dat dat wel aangeeft dat er echt een
sannenwerking zit waar echt lang aan gebouwd is. Hier begin je een sannenwerking mee.
Het volgende onderwerp gaat meer over de governance en de mogelijkheden die er zijn
om te sturen op dit soort ontwikkelingen, maar voordat ik daarmee doorga wilde ik
vragen: zijn er nog vragen over het vorige stuk? Over warmteneten, onze rol en de
ontwikkelingen die hier hebben plaatsgevonden? Nee? Dan ga ik

De voorzitter: Ja.

De heer Brugman: Wel?

De voorzitter: Ik zie mevrouw Herwijnen van Partij voor de Dieren.

Mevrouw Herwijnen: Ja, dank u wel. Eigenlijk een beetje een vraag tussen wat we de
huidige situatie noemen en de volgende stap. Jullie zijn denk ik in de ontwikkeling om
het warmtenet uit te gaan breiden, dus zo veel mogelijk anderen erin aan te sluiten. Hoe
zit het dan met zeg maar wat je nu kan leveren in de huidige stap en hoeveel je nog aan
behoefte kan voorzien?

De heer Brugman: la, dank voor de vraag. Een logische vraag en ik kan hierop
antwoorden dat we in een relatieve luxepositie zitten in Drechtsteden omdat er een
theoretisch overpotentieel van bronnen is. Het is een dichtbebouwd gebied, maar omdat
je met aguathernnie en geothermie zo veel hebt en we voorlopig gewoon nog
overcapaciteit hebben van de afvalverbrandingscentrale, daar gebruiken we een van de
drie lijnen als het goed zeg. We hebben niet de ambitie om meer uit te gaan koppelen
voor warmte gebruiken, maar dat is voorlopig wat het is. We zitten niet krap met
warmte, dus we hebben juist eigenlijk meer behoefte om meer aan te sluiten omdat
daar het systeenn ook efficienter van wordt, dus dan gaat ook het energieverbruik per
woning over het hele systeenn gaat dan uiteindelijk omlaag.

De voorzitter: Ja? Duidelijk?

De heer Brugman: Governance en kaders, ik ga het eigenlijk

Mevrouw Boom-Vos: Voorzitter, sorry.

De voorzitter: Ja, mevrouw Boom.

Mevrouw Boom-Vos: Waarschijnlijk was ik lets te traag. U had het net over het
warmtenet, dan llet u een mooi beeld zien. Even meer vanuit de gemeente Dordrecht
gedacht, heeft de gemeente Dordrecht aan HVC concessies gegeven dat ze daar alleen
recht hebben om een bepaald deel te ontwikkelen of warmtenet aan te sluiten?

De heer Heussen: Ja, goedenavond. Dat klopt. Voor een deel van Dordrecht is een
concessiegebied en daar is eigenlijk de afspraak dat in principe wordt er aangesloten op
het warmtenet tenzij de ontwikkelde partij aangeeft dat die een duurzannere variant
heeft of een veel goedkopere in combinatie met duurzannere variant heeft en dan wordt
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dat besproken, maar in principe in het procesgebied is de voorkeurpositie voor het
warnntenet, maar dat is een deel van Dordrecht.

Mevrouw Boom-Vos: En welke concessiegebieden zijn dat? Is dat wat u in het zwart
aangegeven heeft? En zijn die concessies dan alleen voor de woningcorporaties? Dus de
startmotor die u net aangaf of ook voor particuliere woningen?

De heer Heussen: Op dit moment zijn we nog niets heel actief met particulieren, dus we
zien met name die utiliteitsbouw, maar ook de ontwikkelende partijen, de
woningcorporaties en er is een gebied inderdaad gecentreerd in het Dordtse, dus niet
het centrum, maar daaronder tot aan de bovenkant van de Amstelwijck en aan de
linkerkant van Dubbeldam. Dus misschien kan ik anders het plaatje eventjes tonen.

De heer Ten Elshof: En de vraag voor welke klant is dat, dat is voor alle klanten, dus
ook voor de particuliere woningbezitters, maar we hebben net proberen aan te geven
dat het heel moeilijk is om voor particuliere woningbezitters dat rendabel te maken,
maar in principe is die concessie niet bedoeld alleen maar voor woningbouwcorporaties,
maar die hebben met die startmotor een subsidie van de overheid gekregen die het voor
hen mogelijk maakt om in het begin eerst die startmotorrol te geven. Op het moment
dat het net er eenmaal ligt, wordt het voor de gebieden die er in de buurt liggen weer
goedkoper en makkelijker om aan te sluiten, dus die startmotor heeft echt de rol van
startmotor en daarnaast nnoet hij weer uitgebouwd worden, maar die concessie is voor
al die woningen die daar zitten. Dat is de bedoeling.

Mevrouw Boom-Vos: Volgens mu j als ik u goed begrijp zegt u van: voor particuliere
bewoners is het eigenlijk nog te duur, want je hebt de aansluiting richting je huis, je
hebt de aansluiting in je huis en ook al zijn daar STE+ subsidies, er is nog weinig, hoe
noem je dat

De heer Ten Elshof: En wat allemaal gaat helpen, de startmotor aan de
woningbouwcorporaties is een subsidie die alleen maar voor de huurwoningen is,
subsidie aardgasvrije huurwoningen en dat is niet voor de koopwoningen. Er is geen
SAK, dus daarom is het voor de woningbouwcorporaties mogelijk om met die subsidies
op bepaalde vlakken nu wel voor elkaar te krijgen wat vroeger niet kon. Er zijn allerlei
bewegingen en een ding is gas wordt een stuk duurder, maar ook een hybride
warnntepomp is 5000 euro daar waar de gemiddelde gasketel nu 1200/1300 euro kost,
dus als je straks aan de warnnteponnp moet, daar krijg je wel weer subsidie op, maar die
is een stuk duurder, dus die combinatie maakt dat het ook voor de particulier straks een
serieuzere afweging wordt als je in de buurt van een warmtenet zit en ook er komen
misschien nog andere subsidieregimes ook voor de koopwoningen. Daar wordt al heel
lang over gesproken, dus dat systeem gaat veranderen de komende jaren. Daar zijn we
van overtuigd. Hoe het zich gaat ontwikkelen, dat weten we niet. We zijn continu aan
het puzzelen van: hoe kunnen we het ook voor die particulieren mogelijk maken?

Mevrouw Boom-Vos: Dat is mooi om te horen en dan even nnijn laatste vraag, want
hebben wij als gemeente, want de subsidie die ik net noennde zijn rijks, hebben wij als
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gemeente in het verleden subsidies verleend aan die woningbouwcorporaties of andere
zaken?

De heer Ten Elshof: Niet dat ik weet nee. Ze hebben wel precariobelasting geheven,
maar dat is een omgekeerde geloof ik.

Mevrouw Boom-Vos: Dank u.

De heer Brugnnan: En als ik nog even mag nader ... Er is dus geen aansluitplicht van
individuele gebouweigenaren. Op het moment dat er gekozen wordt voor het warmtenet
dan zijn wij het warmtenet. In nieuwbouw mag het natuurlijk niet nneer op gas en dan
wordt er gezegd als dat in dit gebied gebeurt dan wordt het een warmtenet tenzij u kan
aantonen dat een alternatief duurzamer of even duurzaann en goedkoper is, maar een
particulier in de utiliteitsbouw, heeft nooit, ook een corporatie niet, heeft niet de
verplichting om aan te sluiten op ons warmtenet. Wat wel zo is, is dat het in dit gebied
dus niet realistisch is dat een andere partij parallel diezelfde twee buizen gaat
neerleggen. Dat is ook lets wat je niet zou willen. Dat is kapitaalvernietiging, want dat
impliceert een concessie.

De voorzitter: Mijnheer Van Dam.

De heer Van Dam-Tinnmers: Dank u voorzitter. Ik had een aansluitende vraag hierop,
dus ik dacht misschien is het goed om hem dan ook in dit blokje te vragen. Dan gaat het
over inderdaad concessies en ook HVC is natuurlijk een corporatie die wij gelukkig in
onze stad ook hebben en ook toch wel indrukwekkend wat jullie ook met de gemeente
en andere partijen hebben kunnen realiseren, maar ik vroeg me af welke kansen en
risico's zitten daaraan dat dat warmtenet hier ligt en door HVC uitgebaat wordt
eigenlijk?

De heer Ten Elshof: Dat is wel een hele grote vraag. Kansen en risico's. Ik denk wij
denken dat Dordrecht vooroploopt in Nederland als het gaat om het uitnutten van
bijvoorbeeld die subsidies, samenwerking van de woningbouwcorporaties, al warmte-
aansluitingen aan bestaande bouw hebben gerealiseerd, dus dat is echt in Nederland
echt wel iets nieuws. Dat hebben we nog niet zo heel veel gezien. Dat wij het hebben
over geothermie voor de gebouwde omgeving, dus voor die woningen is ook nieuw, dus
dat zijn de kansen. Dordrecht heeft een voorsprong en kan daarmee gebruik maken van
stinnuleringsnniddelen die vaak in het begin wat ruimer zijn dan naarmate ze
grootschaliger worden toegepast. Dat zijn de kansen. Zijn er risico's? Ja, risico's zijn
natuurlijk als je eennnaal gekozen hebt kan je niet meer terug. Als je eenmaal een
warmtenet hebt liggen kan je niet zeggen: we doen het maar even anders. Je zit er wel
voor de komende dertig jaar aan vast en misschien wel !anger. Als je kijkt naar
warmtenetten die in 1950 zijn aangelegd die doen het nog steeds, dus waarom liggen
die netten geen dus als je risico's hebt dan zou ik zeggen: het is wel een keuze, een
belangrijke keuze die je nnaakt, maar ik weet niet of dat een antwoord op je risico's is,
maar kansen zijn dat het echt aardgasvrij is. Er zijn bronnen die echt geen gebruik
nnaken van aardgas en daarmee vooroplopen in het aardgasvrij worden van gemeente
en dat is een kans denk ik. Een risico is, je hebt straks nog een plaatje met publiek-
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privaat, dat zijn allennaal vraagstukken van: voelt het connfortabel, die keuze? Heb je
nog ruinnte om te kunnen bewegen? Want als ik zeg een risico, je zit vast aaneen, maar
je zit wel vast aan een publiek warmtebedrijf waar jullie ook nog aandeelhouder zijn,
dus als je wil sturen, als je de wethouder naar onze aandeelhoudervergadering stuurt en
je zegt: ik vind dit, dan wordt er naar hem geluisterd en dan wordt er wat aan gedaan,
want hij is immers aandeelhouder. Uiteindelijk gaat hij over het bedrijf wel nog met 44
andere aandeelhouders, zo een 48, nog een heleboel andere aandeelhouders, maar je
hebt absoluut een stem en wat te zeggen en uiteindelijk bepalen jullie het beleid als
aandeelhouders, dus het is niet dichterbij dan een commercieel warmtebedrijf, een
rivaal warmtebedrijf.

De voorzitter: Duidelijk? Mijnheer Tutupoly.

De heer Tutupoly: Ja, als we het even over de risico's hebben, dan komt het ook gelijk
even bij mu j op, we hebben het hier over concessies en aansluiting. Zit je eenmaal
aangesloten, zit je er dertig jaar aan vast, maar dan zit ik eigenlijk te denken aan de
risico's van de bewoners zelf. Eennnaal aangesloten op het warmtenet zijn we van jullie
afhankelijk. Men kan niet zomaar overstappen op een andere energieleverancier.
Tarieven komen we later eigenlijk wel op, maar dan eventjes als overkoepelend geheel,
hoe nnoet je dat zien ten aanzien van tarieven, want am maar even lets aan te geven,
op het moment dat jullie de prijs zouden bepalen en men kan niet overstappen of men is
afhankelijk van HVC wordt het natuurlijk heel moeilijk voor een particulier am de weg
naar een ander te vinden.

De heer Ten Elshof: Zo is het. Zo is het. Het is natuurlijk wel zeker dat de
woningbouwcorporatiedirecteuren die net voorbijkwamen die voelen die
verantwoordelijkheid voor de huurders, want dat zijn de smalste schouders die zij
huisvesten. Heel dominant aan bad geweest is in alle discussies die we met hen gevoerd
hebben. Het antwoord dat we aan hen geven is: wat zijn nou de controlemechanismes
dat wij het monopolie dat wij hebben als we eenmaal zijn begonnen niet misbruiken,
want daar geldt de vraag denk ik voor. Een is een rendementscontrole door de ACM
leder jaar of er een rendement wordt gennaakt dat onevenredig hoog is en er wordt ook
een accountantsverklaring opgegeven wat het rendennent is. Dat staat in ons jaarverslag
en dat wordt getoetst door de ACM of dat een overrendement is. Als er een
overrendennent is, dan krijg je daar een opmerking over en dan nnoet je je prijzen naar
beneden brengen. Dat is een toets. Een tweede is, en dat komt straks in het verhaal van
Willy over de maximumprijs die door de overheid wordt bepaald iedere maand, ieder
jaar in december, daar mag je niet overheen gaan. Die prijs wordt op een goede nnanier
bepaald. Wij gaan straks uitleggen waaronn die in 2021 imperfect was, want die
gebeurde net op het verkeerde moment, maar je mag daar nooit boven. Dat is een
tweede beschernning voor en de derde, die is uniek voor HVC is dat wij aan alle colleges
waar wij warmtenet hebben liggen vorig jaar hebben nnoeten uitleggen wat er gebeurde
met de tarieven, dus wij krijgen vragen van u, van de raad die de bestuurders aan ons
stellen en daar gaan wij antwoord op geven. Daar moeten wij antwoord op geven. Daar
nnoeten wij verantwoording over afleggen, dus dat zijn de borgingen die je hebt am te
zorgen dat wij geen misbruik maken van onze monopolie positie. Het is zo dat het hele
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prijssysteem van warmte gebaseerd is op lets wat misschien wel breder bekend is, het
niet meer dan anders principe. De prijsvorming door die overheid van die maxinnumprijs
is een prijs waarvan ze zeggen: dit mag nooit meer zijn dan de aardgasprijs, dan een
klant, een bewoners zou betalen voor aardgas. Nou is dat een beetje ingewikkeld
geworden omdat de aardgas markt vrij is geraakt. Je kan een een jaar contract, een drie
jaar contract, dat is een beetje er zijn heel veel varianten, dus de overheid heeft daar
een mechanisnne voor bedacht en zegt ze: dit is voor mij dat niet meer dan anders
principe en er zijn best altijd klanten, ook in Dordrecht die zeggen: ja, kijk, als jij vorig
jaar juli, augustus een driejarig contract voor gas hebt afgesloten, heb je drie jaar geluk
dat je dan net op het juiste moment hebt afgesloten en dat is een hypotheekrente. Als
je de gelukkige, ik denk dat niemand de oorlog in OekraIne had voorspeld, maar dat is
ook een kwestie van geluk, dan heb je een voordeel ten opzichte van je buurman. Dat
vrije marktspel is er bij warmte niet. Er is een systeem en dat gaat Willy straks
uitleggen hoe dat systeem van bepaling van prijzen door de overheid in elkaar zit en dat
is een heel robuust systeem en in mijn oogpunt ook wel een fair systeem. Dat gaan we
straks uitleggen.

De heer Heussen: Mag ik daar nog een aanvulling op doen? Wat ook nog van belang is,
wij zijn begonnen met warnntenetten in de verschillende regio's, onder andere
Dordrecht. U gaf ook al aan we hebben ook een sociale opgave en op het moment dat
wij Draagvlak is daar een hele belangrijke. Als wij een start maken met het warmtenet
en we willen doorgroeien naar uiteindelijk voldoende massa om uiteindelijk die
duurzame bronnen te kunnen ontginnen, dan hebben wij ook draagvlak nodig bij
iedereen die al gestart is met de levering van warmte vanuit HVC, dus op het moment
dat wij daar onze job goed doen, is de kans dat wij kunnen groeien zoals we wensen is
ook veel groter en vanuit die optiek hebben we ook de woningcorporaties tegen ons
gezegd: ga samen met een klankbordgroep van de woningcorporaties, van de huurders
van de woningbouwcorporaties in gesprek om ook te volgen als we ergens een start
hebben gemaakt hoe dat product wordt ervaren, hoe zij vinden dat de dienstverlening
is, et cetera.

De voorzitter: Nog even, mijnheer Tutupoly.

De heer Tutupoly: Ja, nog even twee aanvullende vragen. Enerzijds hadden wij het net
even over een bovenmatig rendement waarop getoetst wordt, maar ik kan mij zo
voorstellen dat het afhankelijk is ook van je schaalgrootte, dus zit je als HVC misschien
wel als een wat kleinere partij ten opzichte van ik noenn maar wat Eneco of wat dan ook
maar misschien weer schaalgrootte is dat dat voor jullie misschien niet een bovennnatig
rendement hoeft te zijn gezien de kosten die aan de andere kant maakt, maar in
vergelijking tot andere energie leveranciers misschien wel, dus daar zit misschien het
verschil in. En even nog onze tweede vraag erbij vroeg ik mij ook af in hoeverre, want
die zit ook in een ontwikkelstadium, niet iedereen is aangesloten op dat warnntenet,
maar hoe worden die kosten verdeeld zal ik maar zeggen voor deze ontwikkeling? Is het
zo dat het op de grote hoop konnt? Met andere woorden dat jullie kern was eigenlijk het
afval om het maar zo te zeggen in eerste instantie dat op die manier de kosten ook
verdeeld worden over andere inwoners door heffing van afval als je zegt: nou ja, goed,
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daar konnen wij niet meer mee rond, dus daar moet meer voor betaald worden zodat
indirect zal ik maar zeggen andere bewoners ook meebetalen aan het warmtenet die
niet aangesloten zijn.

De heer Ten Elshof: Mag ik er twee vragen van nnaken? Een vraag is de regulering over
rendement, hoe werkt dat? De ACM vraagt bij ons gegevens op en die bepaalt
overrendement. Ik denk, mijn beeld is dat daar waar het rendement hoger wordt gaat
vaak gepaard met oude netten. Als je Eneco bent dan heb je een oud net van 1960
liggen en dat is in dertig jaar afgeschreven en niet in technische zin, maar in
economische zin, dus dan heb je afgeschreven netten, dus ik denk dat de eerste
bedrijven ... Maar er is nog geen bedrijf geweest dat een overrendement heeft gemaakt,
want het is geen hoogrenderende business, het is geen IT-bedrijf of het is geen cocaine.
Het is geen hoge rendement business. Het is echt heel lang heel weinig verdienen,
stilzitten, niet bewegen. Dat soort business is het, dus er is nog niemand bij nnijn weten
veroordeeld voor overrendement, maar de eerste die aan bod komen zijn de partijen die
een heel oud net hebben, dus een bruggetje naar het tweede van: is er kruissubsidiering
binnen HVC voor bijvoorbeeld uw afvalstoffenheffing of bijvoorbeeld de vergoeding die je
betaalt voor het inleveren voor afval? HVC heeft in haar jaarverslag en ook in haar
verantwoording naar de aandeelhouders een drietal businessunits erkend en binnen die
businessunits vindt geen kruissubsidiering plaats, dus wij subsidieren het warnntebedrijf
of het hele duurzame energiebedrijf, warmte, zon, wind, dat is een cluster. Eigenlijk is
dat een vrij domein. Alle private bedrijven mogen daar ook in functioneren. Daar mag
geen geld naartoe van het verbrandingsbedrijf en dat laten wij controleren door de
accountant. Hij geeft daar een verklaring voor af. Wij vinden het belangrijk om met
name dat te geven, want wij zijn voor de gate fees, de afvalstoffenheffing, ook dat
nnonopolie bedrijf en wij vonden het belangrijk om aan te geven dat dat niet van die
kant naar die kant stroomt en daarmee alle burgers in hun afval een beetje bij betalen
voor die 2000 aansluitingen die wij in Dordrecht voor warmte hebben. Is dat een
antwoord op de vraag?

De heer Tutupolv Een hele kleine vraag nog.

De voorzitter: Heel klein nog.

De heer Tutupoly: Ja. Met andere woorden, dat kunnen we uiteindelijk straks teruglezen
in het jaarverslag dat daar gescheiden geadnninistreerd wordt?

De heer Ten Elshof: Ja, er wordt een verklaring voor afgegeven. Ja, dat staat in het
jaarverslag en er wordt gecontroleerd. Dat wordt ook besproken in de
aandeelhoudersvergadering waar bestuurder van Dordrecht bij zit nannens Gevudo en
vaak is het de Dordtse afvaardiging die daarbij zit en Maarten Burggraaf heeft daar altijd
gezeten. Ik weet niet of het nu Peter Heijkoop wordt, dus die weet dat en die zit erbij en
die hoort dat de accountant zeggen.

De voorzitter: Dank u wel. Wij hebben drie vragen. Ik begin bij mijnheer Kolkilig.
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De heer Kolkilic: Dank voorzitter. Een korte vraag. Wat is het rendement van een
warmtenetaansluiting bij een niet goed geisoleerde woning? Want we wonen in een stad
natuurlijk met nog heel veel oudere woningen, niet goed geisoleerde woningen. Wat zijn
de kosten dadelijk voor nnij als particulier zijnde als ik een aansluiting wil? Moet ik
daarbij ook mijn woning gaan verduurzamen am meer rendement op te wekken?

De heer Ten Elshof: Ja, de vraag wat voor rendement, ik dacht dat het even een
technisch antwoord is en dan kijk ik gewoon naar links en dan zeg ik: dan moet Luc het
antwoord geven, maar het is zo dat een warmtenet eigenlijk de enige oplossing is voor
niet geisoleerde woningen. Als je een warmtepomp wil hebben dan begint het
nadrukkelijk met isoleren, want hij produceert te weinig warmte of heeft te veel
elektriciteit nodig onn het huis te verwarnnen, dus eigenlijk voor bestaande bouw, met
name oude bouw, is de enige bran waarmee je negentig graden je woning in krijgt of
met zeventig graden je woning kunt verwarmen, dus eigenlijk is het minst isoleren nodig
bij een warmtenet, alleen het is nog steeds enornn handig am het wel te doen. Wij
zouden zeggen: van gas af begint bij isoleren en niet bij warmtenetten. Het begint met
isoleren. Heb minder nodig, besparen, besparen, besparen, maar als je een oude woning
hebt en je hebt natuurlijk in iedere stad, maar zeker ook in dit gebied en dan is een
warmtenet vaak de enige oplossing.

De heer Kolkilic: Maar als ik naar het plaatje kijk dan zie ik bijvoorbeeld random de
binnenstad zie ik geen warnntenetleiding en nnerendeels gaat het am monunnenten. Dan
is eigenlijk toch juist dit de oplossing in de binnenstad?

De heer Brugnnan: Daar past het helaas niet in de ondergrondse. Het is te druk in de
straten en zoals gezegd, het zijn relatief grate huizen en dat past daar helaas niet.

De heer Ten Elshof: Ik heb wel de wens am het zwennbad een keer aan te sluiten. Dat is
een grate verbruiker en als de gemeente Dordrecht nou eens wat CO2 wil besparen, dan
zou het zwembad enorm helpen. De ijsbaan oak, maar ik kreeg vandaag de vraag:
wordt daar veel warmte verbruikt? Dat antwoord wist ik niet. Het lijkt mij dat het ijs niet
met warmte wordt

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Katif, Beter Voor Dordt.

De heer Katif: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb een vrij financiele vraag en dat gaat
namelijk over onze aandeel als genneente Dordrecht die staat ergens op 15,3 am precies
te zijn als aandeelhouder en u had het over risico's en die risico's die waren er volgens u
niet, beperkt, maar wat ik ook zie is nannelijk dat wij een gemeentegarantie van een
kleine 30 nniljoen en hoe nnoet ik dat rijmen met datgene wat u zegt?

De heer Ten Elshof: HVC is begonnen met nul eigen vernnogen. Wij moesten naar de
bank. De gemeentes zeiden: wij willen een afvalverbrander hebben, ga maar geld lenen
bij de bank en wij staan daar garant voor. Zo is dat begonnen. Toen Gevudo erbij kwann
is datzelfde systeenn nog steeds, dus daarom is dat garantstellingsprincipe al heel lang
bestaand bij HVC. Inmiddels heeft HVC in haar bestaan vanaf 1991, en ik ben niet
helemaal Ik denk lets van 120.000.000 euro aan eigen vermogen opgebouwd en we
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hebben een plan al vijf jaar geleden met alle aandeelhouders gemaakt dat als er dan
geld verdiend wordt, die vijftien nniljoen die hier in deze presentatie staat, dan voegen
we die toe aan de algemene middelen om daarmee in 2028 voor de gemeente die
garantstelling een keuze te maken. Wij denken nog steeds dat de genneentes dat
misschien wel willen doen, want wij betalen een procent aan beschikbaarheidsprovisie.
Je hoeft het niet te lenen en je krijgt toch al een procent. Konn daar maar eens voor bij
de bank vandaag. Ja, vandaag misschien wel, maar het afgelopen jaar deden we dat
ook, maar het gaat om dat principe dat bestaat al heel lang en het plan is om in 2028,
en we lopen op dit moment iets voor op de planning, de garantiestelling een keuze te
maken voor aandeelhouders en daarmee dus financieel nog robuuster te worden. Wij
zitten op die lijn en dat ziet er goed uit, maar dat is iedere keer ook in die
aandeelhoudersvergadering weer een onderwerp en wij houden vast aan die afspraken.
Wij komen die afspraak ook na. Ja, wat kan ik daar meer over zeggen? Hoge
energieprijzen helpen daar ook een beetje bij moet ik zeggen, dus ik zou zeggen, het
risicoprofiel bij HVC Ik zou zeggen, maatschappelijk zijn we allemaal niet blij met deze
beweging, ook wij niet. Voor het bedrijf HVC maakt het die financieringen wat robuuster.

De voorzitter: Dank u wel. Duidelijk. Mijnheer De Heer.

De heer De Heer: Ja, voorzitter, dank u wel en dank u wel ook heren van HVC voor de
boeiende presentatie. We zijn in Nederland natuurlijk flink aan het verduurzamen. We
gaan van het gas af. We doen onze stinkende best om veel warmtepompen te plaatsen
en ook het warmtenet is een hele mooie oplossing. Wat ik ook begrijp is dat hoe meer
aansluitingen we hebben hoe meer rendabel het ook wordt, dus daar zijn we dan
allemaal bij gebaat, maar ik vraag me dan een beetje af in hoeverre dat dan ook met
elkaar concurreert dat we aan de ene kant proberen om heel veel warmtepompen te
plaatsen met ook subsidie van de overheid en aan de andere kant ons best doen om dat
warmtenet populair te maken. In hoeverre is dat concurrentie van elkaar? Concurrentie
is niet altijd slecht ook, maar in hoeverre bijt dit elkaar voor de toekomst?

De heer Brugman: In het diagram waar je beide kunt doen is er een kleine overlap en
daar is die concurrentie en dat kan tot suboptimale keuzes leiden. Een heel concreet
voorbeeld dat relatief dicht hier in de buurt is, is dat we samen met de genneente en de
ontwikkelaar hebben gekozen om aquathermiebron in Hendrik-Ido-Ambacht aan te
leggen voor een nieuwbouwwijk waar warmtepompen ook een goed alternatief waren
geweest en wel in dezelfde orde van grootte, dus daar was er sprake van concurrentie.
De reden waarom er gekozen is voor het aquathermienet dat zowel Zwijndrecht als bij
Hendrik-Ido-Ambacht eraan hebben bijgedragen, is dat de warmtepompen alleen goed
waren voor de nieuwbouw, maar dat de aanpalende bestaande woningen niet geschikt
waren voor warmtepompen, dus toen is toch gekozen voor een aquathermienet wat
even duurzaam was als de warmtepomp wat iets duurder was in de
aanvangsinvestering. Dat wilde de ontwikkelaar niet dragen waardoor de bestaande
woningen in eerste instantie de flats van de Trivire en Rhiant, de
woningbouwcorporaties, daar aangesloten kunnen worden, dus er is soms sprake van
concurrentie. Het is een markt. Gebouweigenaren hebben een keuze wat ze doen. Wat
het optimale is voor de kosten ergens dat is soms afhankelijk van de schaal waarop je

42



het beschouwt en dat is een van de dingen waaronn ik denk dat een gemeente hier ook
een regierol in nnoeten hebben, want als individuele keuzes ertoe leiden dat andere
mensen geen keuze meer hebben of enorme investeringen nnoeten doen, dan loont het
om daarop te sturen, maar dat is altijd een geval dat je per geval per regio moet
bekijken. Daar moet je op verdiepen en daar zijn helaas geen ezelsbruggetjes of
algemene antwoord op te geven van waar wat goed is.

De voorzitter: U had nog een aanvulling? Nee? Oke. Mevrouw Pichel.

Mevrouw Pichel: Dank u wel voorzitter. Inleidend voordat ik mijn vraag stel wil ik even
laten weten dat het niet zozeer Dat het echt een persoonlijke opmerking is maar niet
van mijn partij, maar ik vind het persoonlijk wel heel goed dat er wordt gezocht naar
alternatieve oplossingen en andere bronnen die we kunnen gebruiken om gewoon te
kijken wat er nog meer mogelijk is om dingen te verbeteren. Daar heb ik dan wel
eigenlijk een bedrijfskundige vraag bij. Ik kom uit het bedrijfsleven en als we gaan
kijken dat we dingen gaan willen veranderen en we willen van situatie A naar situatie B,
dat doen we met een bepaalde reden, dat doen we met een bepaald doel en vervolgens
gaan we dan ook kijken van: wat kost het om van A naar B te gaan? En wat levert het
op? En natuurlijk kost het wat en het kan goedkoper zijn, dat wordt soms gezegd,
onderaan de streep is goedkoper. Het hoeft natuurlijk niet altijd goedkoper te zijn. Het
mag best duurder zijn, maar dan moet het daarnaast ook gewoon wel wat meer
opleveren en dan moet het een waarde hebben. En wat ik dus eigenlijk in dit verhaal
graag nog zou willen zien is wat is nou dat resultaat als we van A naar B gaan en we
doen dat en ik snap dat dat een heel complex verhaal is, want het is natuurlijk niet het
enige, maar wat is het resultaat? Wat bereiken we hiernnee ten aanzien van onze
doelstelling om van A naar B te willen gaan?

De heer Ten Elshof: Een lastige vraag, maar ik denk dat ik toch even teruggrijpt naar
begin van mijn presentatie dat ik zei van: wij willen van het gas af en eigenlijk is gas te
goedkoop geweest. Toen wij in Groningen gas vonden hebben wij dat wat daar gemaakt
is miljoenen jaren hebben wij eruit gehaald en dat hebben we gebruikt om woningen op
twintig graden te brengen. Als ik heb mijn moeder vraag, mijn moeder is 84 en mijn
moeder heeft in 1960 die transitie toen wij in Nederland massaal gas uitrolden, als ik
aan mijn moeder vraag: wat was jouw motivatie om het te doen, dan zei ze prijs. Ik
dacht als het comfort zou zijn of misschien lets anders, duurzaam, maar het was gewoon
prijs. Gas was altijd goedkoop geweest, dus als de vraag is: wat lossen we op? Ja,
eigenlijk lossen we iets op wat niet meer acceptabel is, maar dat is dan wel een beetje
mega en groot zal ik maar zeggen, maar denk dat gas uiteindelijk, ondanks dat er nog
350 jaar gas in Rusland is maar dat willen we niet meer, maar uiteindelijk is lets wat
niet meer kan, dat niet meer nnocht, dat voorzien we van een alternatief, maar het
vervelende van het alternatief is dat het bijna altijd duurder is dan dat goedkoop gas,
dus we lossen het ... De vraag: wat lossen we het probleem op? We maken ons minder
afhankelijk van de brandstoffen van delen van de wereld waar wij niet van afhankelijk
willen zijn en we stoten geen CO2 meer uit. Dat is uiteindelijk ... Of minder CO2 uit voor
het verwarmen van onze woning. Dat is wat we ernnee bereiken en we proberen dat op
een zo goedkoop mogelijke, zo bedrijfseconomische nnanier te doen en we proberen
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daar de gasprijs zo dicht mogelijk te benaderen, maar dat lukt niet altijd of dat lukt vaak
niet als we niet een extra zetje krijgen van de overheid op dit moment. Als gas duurder
wordt, wordt dat steeds makkelijker.

Mevrouw Pichel: Mag ik nog even?

De voorzitter: Ja, tuurlijk.

Mevrouw Pichel: Ja, dank u wel daarvoor, maar dat is ... Dus wat is dan U zegt:
minder CO2-uitstoot dat is het doel, maar wat is dan het resultaat hiervan? Want we
hebben het heel vaak over percentages minder. Oke, maar wat wordt dan het mindere
percentage en wat is dan daadwerkelijk het effect op het milieu? Eerlijk gezegd, die prijs
maakt mu j niet zo heel erg veel uit, maar het maakt mu j meer het effect.

De heer Ten Elshof: Hoeveel stikstof we niet meer uitstoten, kijk, wat we dus niet meer
doen is uitstoten van wat we allemaal thuis doen die cv-ketel stoot stikstof, CO2 uit en
op het moment dat je een collectieve bron hebben die dat niet doet of minder doet is dat
de besparing en ik weet niet of Luc getallen heeft als het gaat om tonnen CO2 of over
kilo's stikstof.

De heer Brugnnan: Pardon, die nennen toe in totaal een naarmate je Het is moeilijk om
het op een huis te zeggen, want een huis is te vergelijken met de oude situatie en elk
huis is net iets anders. We hebben niet in deze presentatie opgenomen. Als nodig dan
kunnen we gewoon echt alle CO2 overzichten wel ook van Dordrecht wel doorsturen,
want die moeten we ook gewoon verantwoording voor afleggen om
duurzaamheidsverklaringen te krijgen, dus dat is allemaal beschikbaar. Dus als het
gewenst is dan sturen we dat gewoon na.

Mevrouw Pichel: Nog een laatste vraag als het mag.

De voorzitter: Ja.

Mevrouw Pichel: Dank u wel. Het zal inderdaad heel verhelderend zijn om inderdaad dan
te kijken wat daarin het resultaat in is. En wat ik me ook afvraag is: zijn er geen andere
dingen die wellicht ook kunnen komen? Het verbranden van afval kan ik mu j voorstellen
dat daar ook het een en ander van vrijkomt, dus het is niet alleen we gaan lets
reduceren, maar welke andere dingen ... Er is altijd een soort van als we dit weghalen,
dan gaat er daar lets ontstaan. Ik bedoel, je ziet het op verschillende nnanieren om
inderdaad een totaalbeeld te krijgen van: maar wat is dan daadwerkelijk hetgeen wat
we gaan bereiken? Dat vind ik persoonlijk heel belangrijk.

De heer Ten Elshof: Het is nog maar vier jaar geleden dat wij met Rik van der Linden in
Dordrecht van het gas dat wij vaak op die containers hadden in het warmtenet overal
hadden staan, ik weet niet of sommige mensen het nog herinneren, dat we overal van
die subketels hadden, dat we over zijn gegaan op de afvalverbrandingsinstallatie. Dat
hebben we denk ik vier jaar geleden met een opening gedaan, maar Dordrecht is wel
het enige net nog waar wij op de afvalcentrale zitten. In het Westland zitten wij op
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geothermie. In Alkmaar zitten wij op de bio-energiecentrale, dus ook in Dordrecht, maar
dan heb je straks een plaatje van, ook hier willen wij uiteindelijk af van die
afvalcentrale. Uiteindelijk voorzien wij dat wij niet over dertig jaar nog diezelfde
afvalcentrales hebben. In Scandinavie zijn ze zover dat ze afval alleen nog maar
verbranden in de winter. Kan je voorstellen dat als je een afvalcentrale zou hebben die
alleen maar gebruikt wordt voor warmte? Dan probeer je in afval energie te verzannelen
die alleen maar gebruikt in de winter en als een afvalcentrale is afgeschreven, is dat
eigenlijk wel bedrijfseconomisch verantwoord, dus uiteindelijk, de bronnen die worden
steeds duurzamer, steeds minder CO2-uitstoot. Beantwoordt dat de vraag? Dus steeds
minder CO2 en Dordrecht is de enige waar nog op de afvalcentrale zitten en daar willen
we ook vanaf.

Mevrouw Pichel: Dat is grotendeels antwoord op de vraag, maar dank u voor de
uitgebreide toelichting.

De voorzitter: Dank u wel.

De heer Brugman: Ik had nog een deel van nnijn verhaal.

De voorzitter: Ja, inderdaad ja. Inderdaad.

De heer ...: De tarieven hebben we nog niet gehad.

De heer Brugman: De tarieven hebben wij nog niet gehad. Er is wat minder gras voor de
voeten, maar dan kunnen we er ook wat sneller doorheen. Even toch nog even dus de
wettelijke kaders waarbinnen wij opereren, want er zijn vragen over sturing. Een
warmtenet is een natuurlijk nnonopolie en daar moeten regulering op plaatsvinden en die
bestaat eigenlijk uit drie niveaus: kaders die op landelijk niveau vaak worden
meegegeven, keuzes die op regionaal of lokaal niveau worden plaats gegeven en de
actie, de fysieke werkzaamheden die moeten plaatsvinden en die landen in de
warnntewet 2.0 zoals we hem vaak noemen, maar eigenlijk de wet collectieve
warnntevoorziening. Dat is de wet waar we het net over hebben gehad wat Arjan
toelichtte over de tarieven dat staat daarin geregeld. De opvolger zal dat ook regelen
maar dan ook met andere reguleringsnnechanisnnen die niet op aardgas gebaseerd zijn,
maar het regelt ook de leefzekerheid en de verplichtingen die een leverancier heeft
richting de klanten. Dat wordt in de toekonnst ook nog verplichting om te verduurzamen
en daar komt een heel marktordeningsvraagstuk bij, daarover zo direct iets nneer. De
regionale energiestrategie die jullie hier in de regio hebben opgesteld, wat wel goed is
om te zeggen dat de gemiddelde energiestrategie, regionale energiestrategie heeft een
hele grote focus op zon en wind. Op deze regio is er bovengemiddeld veel gedetailleerde
aandacht gegeven aan warmte, dus de voorkeursvolgorde, de warmteladders zoals die
in de regionale energiestrategie staat, daar is ook onze bronnenstrategie aan getoetst.
En tot slotte staat dat in de transitievisie warmte die door de raad wordt vastgesteld
waarin eigenlijk twee hoofdpunten staan: wat is het alternatief met de laagst
maatschappelijke kosten voor aardgas in welke wijk en waar verwacht je voor en na
2030 aan de slag te gaan? Ook niet geheel raar dat dat echt overeenkomt met de
plannen met de corporaties die wij hebben, want het is natuurlijk in goede afstemnning
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gegaan en tenslotte is er de actie en dat is nu nog de startmotor. Er wordt gewerkt aan
wijkuitvoeringsplannen, maar wij verwachten oak dat er andere
ondersteuningsmechanismen komen, andere manieren komen. Er wordt gewerkt aan
wetten die kunnen zorgen dat de gemeente hier nog nneer mandaat in krijgt. Casus
Drechtsteden, ik heb het denk ik al genoeg gehad over de ... Ja, dit is misschien nog wel
even goed am toe te lichten, hoe een warmtenet, hoe een warmtebedrijf opereert. Er
wordt vaak over gesproken als publiek-privaat. Wij zien eigenlijk dat er vier assen op
zijn. Je hebt publiek en privaat, dat is een hele belangrijke. Wat is de
eigendomssituatie? Dat betekent echt hoe een gemeente of een eigenaar kan sturen,
integraal versus gesplitst. Heb je een bedrijf dat de verantwoordelijkheid en de risico's
van de totale ontwikkeling en de verantwoordelijkheden draagt of leg je het bij een
separaat warmteproductie- en leveringsbedrijf neer en een netbeheerder, de opstelling
die een gemeente kan doen, op zich kan nemen, kader stellend, richting gevend, meer
via beleid sturen of echt heel erg directief proberen te zijn en als laatste neem je een
risico financieel of neem je volledig geen risico of neem je het helemaal? En wat wij zien
is dat je met een keuze voor HVC eigenlijk zegt: we zijn honderd procent publiek. Dat is
niet nnakkelijk am te veranderen. We zijn voornamelijk integraal, niet honderd procent,
want in Dordrecht bijvoorbeeld is er wat negotiated third party access heet. Dat is
destijds afgesproken als een partij met een bran aankomt en die kan leveren tegen de
druk temperatuur en prijs, duurzaannheid waar een net aan voldoet, dan moeten wij
daar verplicht nnee in eerlijke onderhandeling gaan. De gemeente heeft zich wel heel erg
kader stellend opgesteld wat ik altijd vertaal als er een heipaal door een van onze buizen
gaat dan is dat een probleenn wat wij moeten oplossen, maar alle kaders,
voorkeursvolgorde van bronnen, transitievisie warnnte, dat is waar eigenlijk de
gemeente en de regio ons stuurt. En het risico van de gemeente dat is niet helemaal nul
zoals eerder aangegeven. En wordt garant gestaan. Dat is een beperkt risico dat gelopen
wordt wat anders is dan wanneer je net zoals sonnmige andere gemeenten je eigen
warmtebedrijf opricht waar je direct alle financiele risico's hebt.

De heer Ten Elshof: Ik zie mijnheer Katif een beetje knikken. Ik weet niet, maar u staat
natuurlijk met die garantstelling garant voor het hele bedrijf HVC, dus voor het
warmtestuk dat is maar een klein deel van onze balans, dus daarmee met de
garantstelling staat u oak garant voor de afvalverbranding waarvoor opgelegd zijn.

De heer Brugnnan: Tot zover en dan denk ik dat we zeker nog op de tarieven in moeten
gaan.

De heer Ten Elshof: Het nnakkelijkste stuk voor Willy. Daar hebben we Willy voor
meegenomen.

De heer Heussen: Ja, dankjewel Luc.

De heer Ten Elshof: Wij gaan het oak met u natuurlijk bespreken. Dit gesprek hebben
wij, en volgens mu j oak Willy en ik sannen met zeven woningbouwcorporatiedirecteuren
op 24 december gehad. Volgens nnij was dat am 8:00 uur 's ochtends moesten
Woningbouwcorporatiedirecteuren zijn hier heel erg mee bezig geweest vorig jaar. Wij
gaan het oak weer uitleggen hoe het werkt, maar oak woningbouwbestuurders zijn heel
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erg begaan met het effect van huurders op wat er gebeurd is vorig jaar wat u krijgt,
nnaar ook anderen zijn voorgegaan in het willen begrijpen en door leven wat er met
prijzen van HVC gebeurt.

De heer Heussen: Ja, dankjewel. Als we kijken naar deze plaat, en dat is al eerder
gennennoreerd dan gaan er heel veel buizen de grond in. Er wordt een bron ontwikkeld
en uiteindelijk ga je ook kijken van: hoe ga je dan de investeringen, ook de kosten die
jaarlijks nnaakt onn dat allemaal te onderhouden, hoe ga je dat zodanig inrichten dat wij
zoals we dat zeggen onze eigen broek op een gezonde manier kunnen ophouden zonder
dat winstoognnerk te verlaten? Als je dan kijkt naar hoe zo een tarief is opgebouwd heb
je dus een aantal elementen die te maken hebben met die investeringen. Dat gaat
enerzijds over de bronnen. Hier wordt het voorbeeld gegeven van een aardwarnntebron,
nnaar dat ook kan ook de afvalcentrale zijn, dat kan ook een aquathernniebron zijn. Dan
gaan die grote buizen via de hoofdstraten eigenlijk in de gemeentes richting de wijken
naar de overdrachtsstations waar eerder over gesproken is. Daar wordt in geinvesteerd.
Vervolgens ontwikkelt zich dat tot een fijnmazig net in de wijk en komen we de woning
in tot een afleverset. Dat is allemaal aan de investeringskant van HVC. Dat blijft dus ook
eigendom van HVC. Die hele spullenboel moet onderhouden worden. Wij maken kosten
om de warmte op te wekken. Wij hebben afspraken met de nutsaansluitingen die ons
van gas en elektriciteit voorzien. We hebben natuurlijk ook een financieringselennent en
we betalen natuurlijk ook gewoon met zijn alien de belasting aan de overheid. Aan de
andere kant, aan de inkomstenkant en de opbrengsten kijken wij zoals eerder is
aangegeven welke subsidies kunnen wij de regio intrekken? Dat heeft enerzijds te
maken met bijvoorbeeld STE subsidie rondom de slibverbrander. Daar kunnen we een
stuk onrendabel net kunnen we daarnnee financieren. We kijken naar EIA, de
investeringsaftrek voor de netten en die pakken we ook op daar waar mogelijk. Er is
gesproken over de SAH voor de huurwoningen, de PAW, de proeftuin aardgasvrij wijken
en zoals die bijvoorbeeld in Sliedrecht is. Dat zijn de inkomsten kansen die we eenmalig
de regio proberen in te brengen. Anderzijds, net zoals bij gas en ook bij elektriciteit aan
de opbrengstenkant, de uiteindelijke contractant die betaalt jaarlijks een vaste
component en een variabel tarief, het gigajoule tarief, dat is een equivalent van de kuub
gas op het moment dat je gas afneennt en dan staat er nog een andere post en dat zijn
eenmalige inkonnsten. Die brengen wij in rekening bij degenen die uiteindelijk de
warmte-aansluiting van ons verlangt en dat is een soort van restpost, dus we kijken
naar het rendennent dat wij nodig hebben, niet meer niet minder en dat wat wij nodig
hebben dat brengen we dus eennnalig in rekening op het moment dat die aansluiting
wordt gerealiseerd. Nou, hoe werkt die vaststelling dan van het warmtetarief? Er is
aangegeven er zijn twee componenten waarbij er wordt nneegekeken wat
warnntebedrijven doen. Enerzijds door de tariefstelling die de ACM elk jaar vaststelt en
maximeert en het heeft een gigajoule component en een vastrechtconnponent en daar
wordt dus eigenlijk gekeken wat zo een klant die op gas zit jaarlijks kwijt is met de
kosten die hij betaalt aan de netbeheerder, wat hij betaalt aan zijn huidige
gasleverancier. Hij moet een ketel aanschaffen, dus er zijn ook afschrijvingskosten en de
onderhoudskosten. Die componenten allemaal die worden meegewogen en uiteindelijk
bepaalt dat het nnaximunntarief. Tegelijkertijd ziet u ook staan de STE subsidie die is ook
weer gekoppeld aan die gasprijs. Wat doen wij vervolgens? Wij kijken op basis van die
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tarieven die in december worden vastgesteld en daar wordt dus eigenlijk gekeken naar
de grootste gasleveranciers wat de prijzen zullen zijn voor het jaar daarop, eenjarig
contract. Daar de grootste gemiddelde deler wordt daarvan gepakt en dat wordt het
maximumtarief. HVC zit altijd onder dat maxim umtarief en traditioneel gezien, dat laat
ik dadelijk nog even in het plaatje zien, zaten wij tot voorkort altijd zo een vijftien
procent onder het maximumtarief en als we kijken naar het vastrecht dat zit eigenlijk op
het niveau van vorig jaar terwijI als we naar de gigajoule ontwikkeling kijken hebben we
eigenlijk vanaf 2021 naar 2022 toe die vijf procent losgelaten en hebben we eigenlijk
gekeken: wat hebben wij nou nodig als ik kijk naar de gasprijsontwikkeling? wat
betekent dat voor onze kostprijs? En wat hebben we dan aan rendement nodig? En die
prijs hebben we bepaald. Dan konnen we op 27 procent onder het maximumtarief van
ACM en dat is wat Arjen ook aangaf in die periode in 2021 dat die gasprijzen zich
ontwikkelden echt met forse stappen omhoog. Daar kwamen de wethouders, maar ook
de bestuurders van de woningcorporaties ook bij ons om toch even te voelen: wat is het
sentiment binnen HVC? Hoe ga je daarmee om? En toen hebben wij ook aangegeven:
wij gaan voor het eerst eigenlijk die vaste koppeling met ACM gastarief gaan we loslaten
en we gaan kijken wat onze organisatie nodig heeft om energie betaalbaar te houden en
daar zijn wij dus op die 27 procent uitgekomen. Ik laat dadelijk nog even zien dat het
nog steeds een forse stijging is ten opzichte van de 21. Daar zijn wij qua betaalde prijs
zeker niet blij mee, maar we hebben wel gekeken wat we zouden kunnen doen binnen
de mogelijkheden die er waren binnen HVC. En dan wat eerder ook gennennoreerd is, de
ACM kijkt nnee met de rendementen die we ma ken op totaal warmtenet niveau en op het
moment dat we dan toch in een bepaald jaar boven die rendement zouden uitkomen dan
is ook de verplichting om het jaar daarna dat te verdisconteren in de nieuwe tarieven
voor het nieuwe jaar. Ja? Nou, hier ziet u de plaat. Aan de linkerkant zien we de kuub
prijzen van het gas. Aan de rechterkant zien we de gigajoule prijzen in euro's en dan
zien jullie eigenlijk de afgelopen tien jaar een relatief stabiel patroon als het gaat over
de prijzen van gas en de bovenste lijn is het tarief dat is vastgesteld door de ACM. Daar
zaten wij dus die tien jaar lang ongeveer vijf procent onder. Dat is de rode lijn. Alles
bewoog zich als je het vanuit het gasperspectief bekijk gezond, die 60/65 cent per kuub,
tien jaar lang met een lichte stijging, maar vanaf 2021 naar 2022 toe dat is een stijging
van meer dan honderd procent aan de gas kant en daar hebben wij gekeken: wat zijn
nou elementen binnen de HVC die de kostenprijs bepalen van warmte? En dat zijn een
paar linkjes die toch te maken hebben met de gasprijsontwikkeling. Dat was enerzijds
de STE subsidie. Als voorbeeld, stel dat een duurzame bron honderd kost en gas kost
zestig, dan is de STE subsidie in dat geval veertig, dus we worden gecompenseerd voor
die hoge kostprijs. Nu zagen we dat die gasprijs, een fictief voorbeeld van zestig naar
tachtig naar 95 ging. Dan zie je dus dat die subsidie aan de STE kant nagenoeg is
opgedroogd. Dat is kostprijsverhogend geweest voor HVC. Het tweede element is, dat
speelt wat minder voor Dordrecht, maar zeker voor de andere nieuwe gemeentes waar
we zijn begonnen met een warnntenet en dan begin je heel vaak met een tijdelijke
warmtecentrale op gas. Dan moet je dus ook gas inkopen. De kostprijs stijgt en dat
heeft dus ook consequenties voor onze totale kostprijs. En de derde component heeft te
maken met elektriciteit. Dat deel wordt heel vaak opgewekt ook nog met gas. Wij
hebben die elektriciteit nodig om het water door de buizen te brengen en dat is ook weer
kostprijsverhogend geweest, dus die drie elementen maken dat wij die gasprijsstijging
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niet konden negeren. Gelukkig hoefde we hem niet een op een door te leggen, want dan
zaten we op hetzelfde niveau ook als de ACM of orde van grootte op dat niveau. Daar
zijn wij zoveel mogelijk bij vandaan gebleven.

De heer Katif: Voorzitter? Mag ik een verhelderende vraag stellen?

De voorzitter: Mijnheer Katif. Ja.

De heer Katif Ik vroeg mij even af in hoeverre de tarieven zeg nnaar in de Drechtsteden
gelijk zijn, want als je kijkt bijvoorbeeld naar Sliedrecht wat recentelijk de geothernnie
uitgerold heeft, hoe die tarieven vergelijken met die van Dordrecht hoe die dan
verschillen. Of dat nou als je het hebt over solidariteit onderling waarbij Dordrecht als
eerste begonnen is met toch even, hoe zeg je dat in het Duits, forscher, je bent een
leider

De heer Een initiatiefnemer.

De heer Katif: Precies. De vraag is: is er een verschil van prijs onderling? En als die er
is, hoe wordt die dan gecompenseerd? Ik heb het nu over jaarrekeningen overigens.

De heer Heussen: Ja. Het antwoord is dat we dezelfde tarieven hanteren in alle
verschillende gebieden binnen HVC, dus ook in Sliedrecht per gigajoule, ook at is die nu
op gas, straks op de warmte van de slibverbrander, op termijn misschien aardwarmte, is
hetzelfde tarief als in Dordrecht.

De heer Ten Elshof: En de vraag heeft Dordrecht nou omdat ze de initiatiefnenner waren
een voordeel of een nadeel? Als wij aan onze 44 aandeelhouders zouden vragen of ze
heel blij zijn met wat wij allennaal in Dordrecht geInvesteerd hebben, ik denk dat het 70
miljoen is, dan denk ik dat Den Helder en Hoorn en Alkmaar wel eens denken: wanneer
krijgen wij nou wat? Wanneer stoppen ze nou met nog meer investeren in Dordrecht?
Dus ik denk dat daar een groot voordeel al is voor Dordrecht. De voorsprong die ze
hebben, hebben ze ook een beetje te danken dat de andere aandeelhouders hebben
toegestaan dat wij het geld van die balans, van die !ening hebben gebruikt voor
Dordrecht. Die solidariteit daar gaan zij straks ook in mee. Westland is vandaag een
gebied waar wij veel in investeren. Geothermieputten dat leren we daar om het in
Sliedrecht te doen. Daarmee profiteert nu het Westland lets meer van. Zo kunnen we
natuurlijk nooit helemaal iedereen in hetzelfde moment gelukkig maken.

De heer Brugman: En dan zal ik nog aanvullen. Er zijn natuurlijk verschillende kosten,
maar zoals aangegeven de aansluitbijdrage dat is de sluitpost, dus de verschillen die er
zijn per kosten per net die belanden in de aansluitbijdrage die betaald wordt en die zijn
traditioneel in Dordrecht heel erg laag omdat de afvalverbrandingsinstallatie voor een
relatief goedkope warnnte zorgt in vergelijking met meer duurzame bronnen die uit het
niets ontwikkeld moeten worden.

De heer Ten Elshof: Want dat is een aansluitbijdrage? Dat is even wat die particulieren,
ik kijk even naar jou, dat is iets wat tussen de 5.000 en 15.000 euro per aansluiting. Dat
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zijn de bedragen. Dat kan zelfs nog wat hoger zijn. Soms kan het ook iets lager zijn,
maar dat zien we niet zoveel meer, maar dat is dus de sluitpost en daar wordt vaak die
subsidie op gegeven, maar dat zijn indrukwekkende getallen voor een genniddelde
particulier is dat heel fors en daarom is de particulier ook niet makkelijk over te halen.

Mevrouw Boom-Vos: Ja, daar heeft u helemaal gelijk in, maar daar is vaak ook die
proeftuin uit gastvrije wijken voor bedoeld en die zou je ook in kunnen zetten of kunnen
kijken als gemeente kunnen we die voor particulieren ook kunnen gaan ontwikkelen?

De heer Ten Elshof: Ja, alleen het doel van die proeftuin uit gastvrije wijken en in
Purmerend hebben ze dat het meest geprobeerd, is er nou een schaalvoordeel? Is er iets
te leren? Is het nou zo op het moment dat als je het honderd keer gedaan hebt, is dan
de volgende honderd goedkoper dan die eerste honderd? En daar zijn we wel een beetje
teleurgesteld in dat wat er uit de proef gekomen is, het heeft gewerkt in de wijk waar hij
is uitgekeerd, alleen hij heeft niet geleid tot een innovatie die maakt dat het de volgende
keer goedkoper wordt en dat maakt dat je altijd voor iedere woning zo veel zou moeten
subsidieren en dat is even in ieder geval, dat was niet voorstelbaar de afgelopen jaren.
Inmiddels zijn we over miljarden anders gaan denken dan vroeger, maar dat is nog
steeds redelijk onvoorstelbaar. Ja.

De voorzitter: Oke. Ja? U had nog een aanvullende vraag?

Mevrouw Boom-Vos: Ja, nog een aanvullende vraag niet hierover maar over het tarief
gewoon even voor mijzelf onn het beeld goed te krijgen. Want u beschrijft hier het
landelijke tarief en u zei eerder ook van: we gaan naar een nieuwe
warmtewetvoorziening en daar gaan we eigenlijk de gasprijs loskoppelen van de
warmteprijzen. Wat voor invloed heeft dat dan voor een Dordtse bewoner? Want wij
gebruiken nog gas voor het warmtenet. Begrijp ik dus goed dat dat bijna geen invloed
voor een Dordtse bewoner gaat krijgen?

De heer Ten Elshof: Onze stelling is dat in 2022 de koppeling tussen gas en
warmteprijzen is losgelaten en dat is in dit voorbeeld. Als wij de gasprijs hadden
gevolgd, dan waren wij op de donkergrijze lijn gebleven, alleen wat Willy probeerde uit
te leggen is dat geldt dus voor Waar het debat gaat van Jetten. Beroep doen op dat
loskoppelen gaat het met name over die STE voorziening, dus aan die bronnenkant dat
wij voor onze bronnen gesubsidieerd worden voor die honderd euro en die zestig euro
dat we die veertig euro krijgen, maar op het moment dat gas duurder wordt krijgen wij
ineens nog maar vijf euro subsidie en dat maakt het aan die bronnenkant, dus waar je
het water warm in maakt wij minder subsidie krijgen en die prijs omhoog moeten doen.
De overheid houdt daar dus in die STE pot ook heel veel geld over. Dat is ook zo en
volgens mu j is dat ook die funding van die 400 euro die aan alle burgers is uitgekeerd
voor compensatie van hoge prijzen, want ze houden gewoon heel veel geld over aan
toegezegde subsidie onndat ze allemaal gerekend hadden dat ze aan ons nog veertig
euro per gigajoule per voorbeeld in het voorbeeld zouden moeten betalen en die hoef ik
niet meer te betalen, maar dat betekent wel dat waar moeten wij het krijgen? Dan
zeggen ze: ja, niet meer dan anders. De gasprijzen gingen omhoog, dan moet je bij
jouw klanten ook maar die warmteprijs gaan verhogen. En wij zeggen: aan de klant kant
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hebben we dat al een stuk minder gedaan, dus daarmee is hij al losgekoppeld. Hij zou
nog meer op dat niveau blijven zitten als wij gewoon veertig euro subsidie zouden
blijven krijgen. Dan zou het gat veel groter worden. Dat is die oproep van ... Ja.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Tutupoly.

De heer Tutupoly: Ja, wat ik nnij even afvroeg, we zitten natuurlijk bij somnnige
installaties wat gewoon op de verbranding over zit. We zijn steeds meer bezig natuurlijk
met afval te scheiden. In hoeverre speelt dat een rol? Moet er nog afval daardoor
ingekocht worden extra om van die warmte te voorzien? En wat is de invloed daarvan op
die prijs?

De heer Ten Elshof: Wij verbranden ongeveer een miljoen ton afval en ik denk dat we
nog geen tien procent van het afval, nog minder dan tien procent van dat afval nodig
hebben voor onze warmtenetten, dus we hebben nog lang geen tekort van afval voor
onze warmtenetten. Wij zijn wel bezig met meer aandeelhouders krijgen. We hebben de
afgelopen jaren de Avalex gemeentes, dat zijn de vijf in Delft, Wassenaar, Pijnacker-
Nootdorp, nog twee, we zijn nog in Haarlem bezig in Noord-Holland. Het model HVC
spreekt op een aantal redenen aan en dat doen wij onder andere om meer zekerheid te
krijgen dat we dat afval krijgen en we willen dat het liefst niet kopen en al helemaal niet
innporteren.

De voorzitter: Dank u wel. Ja, aanvullend.

De heer Tutupoly: U zegt het liefst niet kopen, dus er wordt wel ingekocht hiervoor?

De heer Ten Elshof: Wij zijn ontstaan vanuit de gemeentes die zeggen
gemeenschappelijke regeling en we bouwen een hele grote installatie in Dordrecht of we
bouwen in Alkmaar zijn we begonnen en die installaties waren te groot voor het afval.
Het scheiden helpt dan niet meer en wij zijn erg groot fan van scheiden. Bronscheiding
is ook ons model om uiteindelijk te zorgen dat we met het afval nuttige dingen gaan
doen, dus wij hopen ook dat we meer gaan scheiden en minder afval krijgen, alleen
onze ovens waren te groot gedinnensioneerd, dus wij vullen dat aan het bedrijfsafval.
Nou is het wel zo toen wij ontstaan zijn in 1991 waren die verbrandingsovens niet alleen
maar gemaakt voor huishoudelijk afval, nnaar ook voor bedrijfsafval van de regio, dus
alleen wij krijgen het huishoudelijk afval standaard en moeten het bedrijfsafval kopen,
want die installaties waren ook bedoeld om in Zuid-Holland ook het bedrijfsafval, nnaar
dat moeten we tegenwoordig kopen bij de PreZero, Renes en daar kopen we het, dus ik
denk dat wij zo ongeveer zestig procent van al onze ovens vullen met afval uit eigen tuin
noemen we dat, huishoudelijk afval van onze aandeelhouders. Dat groeit een beetje en
dat willen we ook graag onndat we meer aandeelhouders krijgen. We zouden het liefst
niet meer, nnaar dat vullen we aan met bedrijfsafval wat ook in de regio gewoon
ontstaat. Het is gewoon afval dat ook afval is en ook ergens een weg moet vinden, dus
daarom vinden we het ook redelijk dat we dat nog verbranden. Liever zouden we daar
minder van afhankelijk zijn, nnaar we kopen of verkopen, we moeten dat betalen, dus je
betaalt tachtig euro. Ze moeten gewoon betalen voor het brengen van het afval bij ons.
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De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Pichel.

Mevrouw Pichel: Dank u wel voorzitter. Er werd net ook gezegd wij, en daarbij bedoel ik
jullie willen van het gas af, maar er is nog wel gas nodig voor, u geeft ook aan, er blijft
altijd gas nodig ook onn dit te realiseren. Het is misschien een typische vrouwenvraag,
maar waar konnt dat gas vandaan?

De heer Ten Elshof: Gas konnt uit de hele wereld. Wij kregen het vroeger, wij kregen in
Nederland veertig miljard kuub gas en vroeger hadden we dat voor de helft uit
Groningen en kochten we dat voor volgens mij vijftien miljard kuub uit Rusland en de
rest kwam uit Katar, de Noordzee, andere delen. Nu wij gestopt zijn in Groningen zijn
wij ... En we exporteerden nog gas zelfs naar andere landen en we zijn net importeur
geworden. We zijn dus afhankelijk en dat merken we nu omdat wij zijn dus Slochteren
hebben we dichtgezet en volgens mij andere gasbronnen, ik weet niet of jij de aantallen
kent, Luc, maar ik denk dat wij in de buurt van vijf miljard nnisschien van die veertig
miljard uit eigen bronnen krijgen en de rest kopen we in en dat willen we dus niet meer
uit Rusland inkopen en het kopen we dan uit Amerika, dat is schaliegas. Dat wordt door
stimulering, andere mensen noemen dat wekking, stimuleren klinkt prettiger, maar dat
wordt dan met hogedrukwater ingespoten of chemicalien. In Amerika doen ze dat groot,
maken ze daar met min 170 graden NHG van, varen ze met die schepen naar
Rotterdam, halen het leeg. Dat is een bron. Die is alleen duur. U kunt voorstellen, dan
nnoeten we daar uit de grond halen, stimuleren, op een boot hiernaartoe varen,
vloeibaar maken hier weer. Dus dat is allemaal duur. Dat maakt het allennaal duurder,
maar naarmate het duurder wordt komen er ook weer andere landen die het kunnen
doen, maar Katar is een groot leverancier, Amerika is een groot leverancier, Rusland is
vandaag nog groot en wij hebben veertig miljard nodig. Duitsland heeft zestig miljard
kuub nodig, dus waar komt het vandaan? In onze gasvoorraden in Nederland hebben wij
denk ik zo een 38 miljard kuub aan gasvoorraden vandaag liggen. Een jaar houden we
het geloof ik vol alleen daarna we hebben natuurlijk als we echt van het Russische gas
af willen moeten we echt nog veel nneer doen om van het gas af te komen. In Rusland is
nog voor heel veel jaar gas. Ze hebben daar heel veel Slochterens en hebben nog geen
enkel plan omdat dicht te doen, dus wij hebben ons gewoon afhankelijk laten maken van
die enorme hoeveelheid gas die daar goedkoop beschikbaar was.

De voorzitter: Dank u wel.

Mevrouw Pichel: Nog een vraagje nog.

De voorzitter: Ja, oke.

Mevrouw Pichel: Maar hebben we dan al die jaren onze prijs laag gehouden vanwege
compensatie omdat Rusland dan veel goedkoper was en die andere bronnen die wij
gebruikten dan veel te duur waren?

De heer Ten Elshof: Ik denk dat wij in de jaren zestig vorige eeuw dat wij heel goedkoop
gas hebben verkocht omdat wij bang waren dat kernfusie en kernenergie de
gasvoorraad heel snel op zou maken, dus maar heel gauw verkocht in hele grote
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aantallen naar Italie. Daar zijn we natuurlijk na het einde van de eeuw wel anders over
gaan denken, dus het is duurder geworden, maar uiteindelijk is er een gezonde
concurrentie geweest tussen wat er uit Slochteren ... Gas uit de grond halen, als je het
gat hebt gennaakt dan konnt het spontaan omhoog, dus het is niet duur om te nnaken en
er was gewoon een balans. Er was in Slochteren gas, er was in Rusland gas, dus dat was
met elkaar aan het concurreren en dat heeft gas heel lang goedkoop gehouden. ben wij
besloten om Slochteren dicht te zetten waren we afhankelijk van anderen en die oorlog
heeft echte wereld doen veranderen. Daarvoor was er nog voldoende concurrentie en
deed Rusland gewoon mee met het aardgasspel en was gas nog steeds niet zo duur. Op
dat blaadje je ziet ook dat de gasprijs in 2020 en 2021 eigenlijk nog heel laag was. De
overheid heeft, en dat hebben we niet allemaal zo gemerkt, heeft belasting op aardgas
verhoogd, maar gas was in 2021 erg goedkoop doordat er concurrentie was, maar
Rusland fors aan meedeed en toen ineens is wat er wordt gezegd, ik weet het niet zeker,
dat Rusland het gas heeft geknepen voor de oorlog en daarmee, dat heeft gebruikt in
het begin van deze oorlog. Dat wordt gezegd. Ik weet niet of het waar is.

De voorzitter: Heel veel internationale politiek. Mijnheer Van Dam-Timmers.

De heer Van Dam-Tinnmers: Ja, dank voorzitter. Ja, inderdaad enornn indrukwekkende
presentatie tot nu toe en ook alle geopolitiek die erbij konnt. Enorm informatief in ieder
geval voor mijzelf. Want ik ga toch nog even terug naar eerder punt. Als het gaat over
de koppeling van de prijzen, dan denk ik dat we toch even nnoeten markeren dat die
loskoppeling waar we het nu over hebben, daar hebben we het natuurlijk vaak over
gehad in deze raad, dat het toch eigenlijk weer iets heel moois is en dat we dat als goed
nieuws vandaag ook kunnen nneenemen en ook wel echt even nnogen nnarkeren denk ik
van dat is in eder geval goed nieuws. Het is niet goed nieuws dat het zo erg stijgt, maar
wel dat dit natuurlijk mogelijk is en ik wilde toch even als opmerking plaatsen omdat in
alle zurigheid moeten we dat toch ook soms als toch heel goed nieuws zien.

De heer Katif: Voorzitter.

De voorzitter: Mijnheer Katif.

De heer Katif: Ik heb nog wel een hele korte vraag. Van die 6800 woningen die in totaal
aangesloten gaan worden vroeg ik mij eigenlijk af hoeveel zijn het in Dordrecht? Dat is
een. En twee, dit is niet een politieke discussie, want ik ben het met de heer Van Dam
eens dat de prijzen zoals die losgelaten zijn dat die laag zijn en dat die voor de
Dordtenaren een acceptabel tarief zijn, dus wat dat betreft Nou goed. Een
verhelderende vraag. 6800, hoeveel zij daarvan in Dordrecht worden uitgerold?

De heer Brugman: Op dit moment 6800 aangesloten woningequivalenten, dus daar
zitten ook panden bij reeds aangesloten in Dordrecht. De bijna 6000 woningen die door
de hele regio zijn aangevraagd dat zijn er 15.000 van, sorry, 15.000, 1500 door Trivire
aangevraagd, dus Woonbron heeft nog niks aangevraagd.

De heer Katif: En verwacht u dat binnenkort als ik vragen mag?
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De heer Brugman: Van Woonbron helaas niet. Niet grootschalig in ieder geval.

De heer Ten Elshof: En we hebben het over 6800 woningequivalenten, dat zijn grote
gebouwen. De hoeveelheid rekeningen die wij sturen dat zijn er denk ik 2100 of zo. Er
zijn 2100 panden, gezamenlijk 6800.

De voorzitter: Oke. Dank u wel. U gaat nog verder?

De heer Heussen: Ja.

De voorzitter: Ja, we hebben een ruim kwartier nog.

De heer Heussen: Ja, als je dan kijkt naar de tarieven zoals HVC die hanteert in de
markt en het vergelijkt met andere aanbieders in andere regio's en ook afzet tegen wat
de ACM als maximum heeft ingevoerd dan zien we aan de linkerkant de
verbruikstarieven, gigajoule prijzen. ACM zit daar op een kleine 54 euro per gigajoule
inclusief BTW, dus wat de particulier moet betalen. HVC zit op de 39/49, daarmee een
van de goedkopere warmteleveranciers. Sinds jaar en dag is dat ook zo. Dit jaar is daar
ook stadsverwarming Purnnerend bijgekomen. Die hebben een forse dating laten zien ten
opzichte van eerdere jaren, nnaar structureel zijn HVC en Vattenfall de wat goedkopere
aanbieders in de markt voor de gigajoule prijs. Kijken we naar de vaste kosten daar
zitten wij als laagste in de markt, dus degene die echt op het verbruik met door de
woning goed te isoleren of in het verbruik daar rekening mee te houden, die is bij HVC
eigenlijk goed bedeeld omdat wij dan met relatief lage gigajoule prijzen en een laag vast
recht tarief dan de goedkoopste in de markt zijn. En hier zie je dus ook een fors verschil
nog tussen het vastrecht. Dat ligt meer dan honderd euro boven het niveau dat wij
hanteren, dus het ACM zit daar zo een 130 euro boven, dus ook daar hebben wij
geprobeerd te kijken welke stap wij kunnen zetten om het betaalbaar te kunnen laten
zijn.

De heer Ten Elshof: Wij begrijpen ook niet altijd de ACM. De ACM vertelt ons dingen en
wij weten niet hoe zij rekenen. Het spreadsheet van ACM is een black box.

De heer Heussen: Vragen hierover nog verder?

De voorzitter: Mijnheer Tutupoly.

De heer Tutupolv: Ja, nog even een vraag ten aanzien van die prijzen die je daar
berekent. Zijn dat gewoon variabele prijzen die gewoon automatisch meeliften of worden
die ook vastgezet?

De heer Ten Elshof: Het is eigenlijk als je het vergelijkt, en ik probeer uw vraag een
beetje te duiden als zijnde van: hoe werkt het nou ten opzichte van de
gasindexatiemarkt. Eigenlijk heeft de ACM doordat ze op november de prijzen bepaalt
Je moet eigenlijk voorstellen je moet het vergelijken met iemand die jaar op jaar in
november een nieuwe jaar contract afsluit. Dat is eigenlijk vergelijkbaar wat hij doet.
Eigenlijk worden wij verplicht doordat het systeem van november, je wil eigenlijk zoveel
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mogelijk dicht bij die maximumprijs bij het moment van bepaling van de ACM prijs
zitten, want daar mag je niet boven een je wil niet Wij denken niet: laten we nou eens
slimmer zijn dan de ACM. Nee, wij zeggen als de ACM Nederland, de ACM overheid vindt
dat we in november een eerlijke prijs moeten vaststellen, dat doen we dat. Je moet het
vergelijken alsof iennand in november naar zijn leverancier stapt en weer een nieuw
jaarcontract afsluit. Dat doen wij voor warnnte dus ook, want dat is eigenlijk een
wettelijk regime zoals de ACM kijkt zoals ze de warnntewereld willen reguleren.

De heer Tutupolv: Nog even een aanvullende vraag, dus met andere woorden je kent
voor het warmtenet geen langere periodes?

De heer Ten Elshof: Nee. Je kunt geen driejarig contract afsluiten. Als er straks landelijk
dekkende warnntenetten zijn, dan moet je je helemaal voorstellen dat warm water
natuurlijk ook afkoelt, maar je begint niet ook elektriciteit en gas is niet begonnen met
een concurrerende markt. Als dat net er eenmaal ligt over twintig jaar kan het best zijn
dat ook splitsing en liberalisering mogelijk is, alleen vandaag is het gewoon echt niet
mogelijk. Ja, je zet het systeem vast als je nu allerlei driejarig, vijfjarige, dat kan niet
meer. Dat kan nog niet, nnaar nnisschien over twintig jaar wel.

De heer Heussen: Maar misschien even aanvullend daar ook nog, de ACM bepaalt dus de
maximale tarieven. Op het moment dat we dit jaar een driejarig contract zouden
afsluiten met u bijvoorbeeld en de gastarieven zouden onnlaaggaan dan zou eigenlijk ons
tarief boven het maximumtarief van ACM uitkomen en dat mag wettelijk niet. Het is ook
gezien de fluctuaties in de gasprijs kunnen wij geen langjarige contracten afsluiten
omdat dan het risico zou bestaan dat wij wettelijk boven een prijs uitkomen die we
zouden nnogen vragen.

De heer Tutupoly: Maar dat zou dus eigenlijk inhouden dat er een soort van manco in
die markt zit, want je zegt eigenlijk van: juist die particulier die nnisschien meer op
zekerheid geent is heeft die zekerheid eigenlijk niet, want hij is ieder jaar afhankelijk
van wat die prijs gaat doen.

De heer Ten Elshof: Ja, of het nou voordeel of een nadeel is, in Nederland hebben we
het zo geregeld en het is helemaal niet zo een slecht model om in november ieder jaar
prijzen vast te zetten. Het kan alleen soms mee- en soms tegenvallen. Het is natuurlijk
als je echt toevallig vorig jaar augustus een driejarig contract had afgesloten denk ik dat
het toch echt meer geluk is dan visie. Als jij in januari een driejarig contract moet
afsluiten, dan was echt helemaal niet blij, dan was je liever warmteklant geweest. Als je
nu een driejarig contract of een jaarcontract afsluit, ben helemaal niet blij, dus zo
hebben we het geregeld in Nederland en dat valt soms in je voordeel uit en soms in je
nadeel uit. Die vrijheid die je bij gas hebt, heb je niet bij warmte, nnaar lang niet
iedereen profiteert van die vrijheid, want dan niet iedereen heeft dat geluk gehad, wat ik
dan geluk noem, om op het juiste moment achteraf gezien een gelukkig moment die
prijs vast te zetten. Ik denk dat het merendeel mensen met geuren in hun broek zitten
bij die hoge gasprijzen vandaag.

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Boom had nog een vraag.
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Mevrouw Boom-Vos: Ja, de laatste, maar ik ga u in eerste instantie bedanken voor de
mooie presentatie en fijn dat u hier vandaag bent en dat geeft een heleboel helderheid.
U presenteert hier heel nnooi de gigajoule prijs ten opzichte van ACM en de vaste
kostenprijs. Er zijn vaak ook door ACM projecten rendement prijzen, projecten
rendement percentages vastgezet. Hanteren jullie die ook of zitten jullie daaronder of is
dat een hele ...?

De heer Ten Elshof: Ze toetsen op een rendement waarbij zij proberen en dan hebben
ze het over zes procent toegestaan rendement en kijk, wij zijn een bedrijf dat inderdaad
als wij een aansluiting, als wij een nieuw project in een nieuwe wijk moeten aansluiten,
dan is de prijs een gegeven. Die projecteren we naar de toekomst toe en dan moeten
wij naar een bepaald rendement toe en dat proberen wij zo laag mogelijk te houden, dus
als de rentes laag zijn, zitten wij ook onder de zes procent. De sluitpost daarvan is die
aansluitkosten, en wij moeten natuurlijk onze RVC die uiteindelijk de aandeelhouders
steunt in het bedrijf ons bedrijf gezond te houden, stelt ons van: wat is de kosten voor
jullie rente? Wat kost het krijgen van geld voor jullie? Wat is jullie rendement om risico's
te dekken? En dat proberen wij zo laag mogelijk te houden. Wij zitten onder de zes
procent qua rendement wat wij ongeveer proberen na te streven. De ACM toetst of je in
de hele breedte in de buurt van de zes, zeven procent zit. Wij hebben zes procent
gezegd. Volgens nnij nnag je tegenwoordig ook zeven procent maken. Als de rente stijgt
zal de rente mee stijgen.

Mevrouw Boom-Vos: Ja, dank u wel. Ik snap ook wel dat de schoorsteen moet draaiende
blijven, maar dank u wel voor de toelichting.

De voorzitter: Bedankt. Mijnheer Katif heeft nog een vraag.

De heer Katif: Dank u wel voorzitter. Bedankt HVC voor de aanwezigheid. Overigens, de
twee grafieken die staan hartstikke mooi alleen daar heb ik niks aan, want ik zit in
Dordrecht en Dordrecht is alleen maar HVC en geen andere leveranciers, dus die
vergelijking gaat wat mu j betreft niet helemaal op.

De heer Ten Elshof: U had liever bij ‘...' gezeten, ja.

De heer Katif: Maar dat geeft niet. Dat geeft allemaal niks. Wat wilde ik nou vragen? Ik
was hem kwijt.

De voorzitter: Je mag hem zo even nog stellen. Waar jullie trouwens al klaar?

De heer Ten Elshof: Nee, we hadden de laatste zin.

De voorzitter: Nog een laatste zinnetje.

De heer Ten Elshof: Dit is vooruitkijkend. Wij staan aan de vooravond van een
schaalsprong in Dordrecht, in Nederland en van gas af is nooit zo sterk geweest als nu.
Dordrecht loopt voorop en is in de positie om dat te blijven doen. Daarnnee zijn wij blij
om het in Dordrecht te mogen doen en wij hopen dat Dordrecht ook een beetje blij is
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met ons. De wet collectieve warmtevoorziening gaat inderdaad over de onderwerpen die
we net besproken hebben. Die ontkoppeling van de prijs, verduurzamingseisen, dat we
gewoon verplicht worden om andere bronnen te gebruiken dan de CO2-uitstotende
bronnen en marktordening en er wordt heel veel energie gestopt in
nnarktordeningsdiscussies, netbeheerders, het gaat er in ons beeld te veel over.
Dordrecht doet daarin mee en heeft daar volgens mij een hele goede houding. Het is wel
zo, en ik weet niet of mijnheer Van Dam-Timmers dat straks bedoelde, Dordrecht is wel
in de gelukkige situatie, dat zei Rik van der Linden altijd: ik hoef niet nneer te kiezen, ik
heb nannelijk al HVC gekozen. Dat is een publiek bedrijf, het staat dicht bij me. Ik ben
content. Als ik zou nnoeten kiezen, als je genneente bent en er is nog geen warmtenet
moet je kiezen tussen wil ik het publiek, privaat, wil ik het van de netbeheerders? Want
dan wordt het vraagstuk wat lastiger. Dordrecht heeft ook het geluk ik heb al gekozen,
dus ik kan mij nu focussen op die snelheid en die schaalsprong maken binnen het
domein van HVC, dus daarom heeft Dordrecht ook de rust van het besluit wat het in het
verleden genomen heeft. We zien dat er steeds nneer subsidiering komt door aangepaste
STE's om geothermie te doen, subsidies, investeringssubsidies, ISTE's voor
infrastructuur, dus wij denken dat Dordrecht een enorm mooie uitgangspositie heeft om
haar voorlopersrol, koplopersrol verder door te zetten en ook een voorbeeld is voor
Nederland. Er komen veel DG's kijken hoe het hier gaat en een mooie samenwerking
tussen gemeente, u, maar ook de ambtenaren hier, woningbouwcorporaties in de
startmotor en de leverancier denk ik HVC die daar een uitvoerende rol speelt.

De voorzitter: Hartelijk dank voor uw lovende woorden, maar ook voor de brede uitleg,
echt waar. Ik vond het echt persoonlijk dan, maar namens mijn collega's ook hartelijk
dank alle drie voor de brede uitleg. Daarom is er volgens mij ook heel weinig vragen
gesteld, want anders hadden we allemaal wel een vraag, maar u heeft dat echt heel
goed verwoord, dus nogmaals dank. Ik ben trouwens wel iemand vergeten en dat is, ik
moet even spieken Kristie van Damme, u bent beleidsadviseur, u heeft meegeluisterd,
dus ook de vragen meegenomen. Mijnheer Katif, weet u het nog.

De heer Katif: Ik weet het nog.

De voorzitter: Ja, want we nnoeten echt afsluiten.

De heer Katif: Ja, het daalt. Nee, ik had een vraag aan HVC. Wij willen graag dat de
Dordtenaren inderdaad een zo laag mogelijke prijs nnoeten betalen voor energie. Zo
simpel is dat en ik vroeg mij even in alle eerlijkheid af: wat zouden wij nou als
genneente kunnen doen als aandeelhouder in HVC om zo een energieprijs omlaag te
krijgen? Uiteindelijk zijn we aandeelhouder voor 15,3 procent en dat is een vraag aan
Ja, ik slinger hem maar even.

De heer Ten Elshof: Dan zeg ik toch geen precario gaan heffen, maar verder, ja, ik denk
dat wij schouder aan schouder staan in diezelfde wens. Wij willen het echter niet alleen
voor Dordrecht maar vooral onze warmte klanten en daar zijn die twee plaatjes waarvan
u zegt: ja, die betekenen voor mij niet zoveel, maar wij zijn ook blij met dat plaatje, zijn
ook blij dat we in Alkmaar goedkope warmte kunnen leveren. Ik zou wel eens zeggen
van: laat de bestuurder dat ook in de aandeelhoudersvergadering blijven zeggen, dan
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blijft die druk erop, maar die druk voelen we al en wij willen dat ook. Wij zijn echt een
verlengstuk van de genneente. Wij zijn een uitvoeringsorganisatie van u en daarmee
staan we ook ten aanzien van die doelen schouder aan schouder en anders moet ik toch
eens even aan Tinka van Rood vragen of ze het ook zo voelt, want wij kunnen het wel
roepen, maar laat een ander het ook eens zeggen of ze voelt dat wij het daarnnee eens
zijn en wij kunnen de werkelijkheid Wij hebben ook een bedrijf te runnen, maar aan
de andere kant is het ook wel zo dat we dat belang dat u duidt ook zwaar wegen, wat
niet wil zeggen dat Eneco dat niet doet. Laat ik ook niet Iedereen probeert dat wel te
doen, maar

De voorzitter: Oke. Nogmaals dank u wel. Keurig binnen de tijd. Ik wil jullie bedanken,
mensen thuis, maar ook zeker de sprekers. Hartelijk dank. Fijne avond allemaal.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE DORDTSE DINSDAG
SESSIE 2 D.D.14 juni 2022
Vergaderkamer 3

3. Zienswijze Begroting 2023 en Jaarrekening 2021 Gemeenschappelijke
Regeling Dienst Gezondheid & leugd - Raadsvoorstel

Voorzitter: dhr. Boersma
Raadsgriffier: mevr. Van Poppel
Verslag: NotuBiz

De voorzitter: Goedenavond allemaal. Het is half acht, dus we gaan beginnen vanavond.
Iedereen welkonn, allereerst de kijkers thuis natuurlijk. Die in groten getale met ons
meekijken, als het goed is. Mensen op de tribune, er zit niemand op de tribune dus daar
zijn we snel mee klaar. Ja, het zit allemaal thuis. Wethouder Van der Linden is namens
het college aanwezig met zijn annbtelijke ondersteuning. En natuurlijk welkonn aan alle
raadsleden en connmissieleden. Vanavond gaan we het hebben over de zienswijze
begroting 2023 en de jaarrekening 2021 van de gemeenschappelijke regeling Dienst
Gezondheid & Jeugd. Dat is een raadsvoorstel. Op 24 mei heeft de commissie na een
technische sessie besloten onn het raadsvoorstel te bespreken met de politieke vraag:
kan de comnnissie instennmen met de concept zienswijze? We hebben toen ook
afgesproken dat we nog terug zouden konnen op de regionale raadswerkgroep jeugd, die
er in de vorige periode was en waarvan de vraag was of we die voort gaan zetten. Ik
stel voor dat we die na het debat doen over de zienswijze. Nou, we zitten hier bij de,
wat is het, ik wou zeggen de beeldvorming maar dat is niet zo. We zitten hier bij de
oordeelsvorming. Dat betekent dat we met elkaar in gesprek gaan over wat we van de
zienswijze vinden. En nou, ik stel voor onn in de eerste termijn alle fracties de
gelegenheid te geven onn daar een voorlopig standpunt naar voren te brengen. Dat we
gezien, nou, we hebben een uur en we hebben ook nog een tweede termijn. En in de
tweede termijn kan dan het onderling debat ontstaan. Maar dat we de eerste termijn
kort en helder doen en elkaar dan ook niet interrumperen, als het even kan. En dan
vervolgens de wethouder de gelegenheid geven om op de eerste termijn te reageren. En
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dan in de tweede termijn oak het onderling debat met elkaar kunnen voeren. Dus als u
dat akkoord vindt, dan gaan we dat zo doen. En dan kunnen we aan het eind van de
politieke bespreking als connmissie bepalen wat we met dit voorstel gaan doen, of het
een hannerstuk wordt of dat het een bespreekstuk voor de raad wordt. Maar daar komen
we na afloop van het debat nog op terug. Dus ik wou nnaar gewoon een rondje doen.
Dat doe ik niet op grootte van de partij, maar dat doe ik gewoon op hoe u zit, dat lijkt
me het meest praktisch. En mijnheer Safranti die wijst dat ik graag aan de rechterkant
ga beginnen, dus bij deze. Dan ga ik gewoon het rijtje af en dan is het de bedoeling dat
per fractie hebben we een woordvoerder, zoals u weet. Dus dan kijk ik straks bij de
fracties die hier met twee of meer nnensen zitten zie ik vanzelf wie het woord gaat
voeren. Maar ik heb wel een vernnoeden meestal. Maar eerst mijnheer Portier.

De heer Portier: Ja, voorzitter, ik zal heel kort zijn. Het is voor mij oak nog een beetje
een nieuw onderwerp, dus ik ga oak een beetje af op de expertise van de andere
fracties. Maar wat ik vanuit de vorige bijeenkomst meegenonnen heb is dat de ideeen am
een aantal punten aan de orde te stellen, zoals twijfels inderdaad bij bepaalde
functionarissen am die aan te stellen en dat soort zaken, die kon ik wel delen. Dus
vooralsnog kan ik mu j vinden in de ideeen die er zijn am een zienswijze in te dienen.
Dank u wel.

De voorzitter: Ja, dank u wel. Ik was een ding vergeten, am nog even een
voorstelrondje te doen voor het verslag, nnaar oak nnisschien voor de nnensen thuis. Dit
was mijnheer Portier. Misschien dat we even heel snel dan het rondje doen, even uw
naam en de partij waar u voor zit.

Mevrouw Vol -van der Hoist: Danielle Vol -Van der Hoist van de Partij voor de Dieren.

De heer Kleinpaste: Gert-Jan Kleinpaste, Gewoon Dordt.

De heer Kwaak: Peter Kwaak, Dordtse VVD.

De heer Van Ballegooijen: Luca van Ballegooijen.

De heer Van der Spoel: Wouter van der Spoel, Partij van de Arbeid Dordrecht.

De heer Van der Linden: Rick van der Linden, wethouder.

Mevrouw Smit: Gemma Smit, ambtelijke ondersteuning.

De heer Versluis: Pieter Versluis, Forum voor Dennocratie.

De heer Den Dulk: Antony den Dulk, Partij voor de Vrijheid.

De heer Van Dam Timmers: Jan van Dam Timmers, CDA Dordrecht.

De heer Burakcin: Necdet Burakcin, GroenLinks.

Mevrouw Van Vugt: Franciske Van Vugt, CDA Dordrecht.

59



Mevrouw Striebeck: Bernadette Striebeck, VSP.

De heer De Vries: Andre de Vries, VSP.

De heer De Heer: Robert de Heer, ChristenUnie/SGP.

De heer De Boer: Robbert De Boer, Op Ons Eiland.

De heer Safranti: Mehmet Safranti namens DENK Dordrecht.

De voorzitter: Ja, dank u wel allemaal. En dan mevrouw Vol mag als tweede de
woordvoering doen.

Mevrouw Vol: Ik heb eigenlijk geen woordvoering en ik sluit mu j aan bij nnijnheer Portier
dat ik onder de indruk was van de voorgaande bijeenkomst en dat ik het gevoel heb dat
ik beter even goed kan luisteren wat anderen gaan inbrengen. Dank u wel.

De voorzitter: Prima, dank u wel. Mijnheer Kleinpaste.

De heer Kleinbaste: Ja, voorzitter, het wordt een buitengewoon snel rondje. Het is voor
mij ook een nieuw onderwerp, nieuwe thematiek waar ik me nog in ga verdiepen verder.
Ik sluit me bij de voorgaande sprekers aan en heb verder op dit moment geen
aanvullende vragen hierover. En ik kijk wel hoe het debat verder verloopt. Luisteren is
ook waarde voor de zaak.

De voorzitter: Prima, dank u wel. Ik weet niet wie namens de VVD, ik denk mijnheer
Kwaak.

De heer Kwaak: Dank u wel, voorzitter. Voor ligt eigenlijk de politieke vraag, die wil ik
eerst even terugkoppelen naar de jaarrekening. De jaarrekening 2021 van de Dienst
Gezondheid & Jeugd laat ons zien dat het gat tussen de uitgaven jeugdhulp en de
begroting op basis van de Rijksbijdrage weer aanzienlijk hoger is. De COVID-19
pandennie is hier op vele onderdelen de oorzaak van. Minder huisbezoeken, meer
aanvragen, dus extra kosten. Per saldo is het effect van onze gemeente neutraal, dus
heeft in regionaal verband geen resultaat ten gunste van onze reserve gebracht. De SOJ
is nog steeds te laag geIndexeerd met een wout van zorgaanbieders, waarvan bij velen
de declaratie te laat ingediend wordt. Wij vragen het AB of DB hier sterk op toe te
sturen. De nee, tenzij-regeling juichen wij toe. Ook de controle op de PGB nnoet zeker
doorgang vinden. Een ander pluspunt wat zeker benoemd mag worden is de 74 procent
van de uitvoering die in de wettelijke termijn wordt behaald. Al met al zien wij door de
pandemie en de extra onkosten een beleid dat grotendeels is uitgevoerd. En dan nu de
politieke vraag die er voor ons ligt: kunnen wij instemmen met de concept zienswijze?
Het is ons ook opgevallen dat de onderbouwing meldpunt en Veilig Thuis niet helemaal
klopt. Als raad gaan we over de zienswijze en wij vragen ons af waarom de zienswijze
door het ambtelijk apparaat is gedaan. Ook uiten wij onze zorgen over de SOJ.
Realistisch begroten, stevig sturen en sterk monitoren, dat is toch ons doel? We zien een
beweging uit het Rijk dat de complexe jeugdzorg, die zeker niet bij gemeentes
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thuishoort. Hoe verhoudt dat zich tot de ambitie, zoals gesteld in de begroting? De
afgebouwde solidariteit in 2023 wordt nauwelijks benoennd in de begroting. De vraag
naar zorg, iedereen die zorg nodig heeft moet op ons kunnen rekenen zeggen wij altijd.
Dat zal alleen maar toenemen. Cijfers laten ons zien dat doordat voor de decentralisatie
een op de 27 kinderen gebruik maakte van jeugdzorg en jeugdhulp. Nu is dit een op de
zeven, dit zegt ons genoeg. We missen ambitie, los van de percentages, om de zorg te
verbeteren, te versnellen en ...

De heer Kleinpaste: Voorzitter.

De voorzitter: Mijnheer Kleinpaste.

De heer Kleinpaste: Ja, ik probeer heel veel te leren vandaag, daaronn maar even een
vraag aan de VVD. Want de sprong van een op de 27 naar een op de zeven zegt u
genoeg. Het zegt mu j lets minder, het zegt nnij alleen dat de vraag enorm toeneennt.
Maar als het u genoeg zegt, dan ben ik benieuwd waardoor die vraag toeneemt.

De heer Kwaak: Ik zou het helaas niet kunnen zeggen waarom de vraag toeneennt. Dit
zijn concrete cijfers en die zien wij gewoon. Voor de decentralisatie maakte een op de 27
mensen gebruik van jeugdzorg en nu is het een op zes of een op zeven. Dat moet ons
toch wel aan het denken zetten?

De heer Kleinpaste: Ja, maar u zei: dat zegt mu j genoeg. Dus ik was benieuwd wat het u
zei.

De heer Kwaak: Daar geef ik geen antwoord op. Tot zover mijn bespreking, dank u.

De voorzitter: Ik heb u nog niet een antwoord horen geven op de politieke vraag of uw
fractie akkoord is met de zienswijze.

De heer Kwaak: Wij zijn niet akkoord met de zienswijze.

De voorzitter: Oke, dan zijn we bij mijnheer Van der Spoel.

De heer Van der Spoel: Dank u wel, voorzitter. Om maar gelijk te beginnen: we zijn
akkoord met de zienswijze. En dat heeft er deels ook wel mee te maken omdat ik
gisteravond te horen heb gekregen dat ik voortaan de woordvoerder ben namens de
PvdA over dit onderwerp. En ik mij nog niet goed genoeg heb ingelezen, dus mijn
excuus daarvoor. Maar ik beloof u dat we daar in de toekomst wat beter mee omgaan.
Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Dat is in ieder geval een eerlijk antwoord. Mijnheer, dan
moet ik even kijken, Versluis.

De heer Versluis: Versluis. Excuus, mijn bordje staat nog in zaal 1. Wij gaan niet
akkoord met de zienswijze. Wij zien een grotere stijging en vooral het stuk realistisch
begroten wat wij continu zagen terugkomen op de slides die door de griffie is
beantwoord. En wij vinden ook dat die rechtspositie van Dordrecht, het zijn natuurlijk
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veel stukken die uit de voorgaande periode al uit de besluitvorming gekomen zijn, maar
vooral het stukje rechtspositie Dordrecht in het AB zouden wij heel interessant vinden
hoe dat toch kan dat toch de realistische begroting niet goedgekeurd werd, terwijI dat
wel meerdere malen gevraagd is de zienswijze. En dat lijkt ons essentieel om wel een
realistische begroting op te stellen. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Den Dulk.

De heer Den Dulk: Ja, ik heb die stukken gelezen. En ik zie niks heel vreemds daarin. Ik
heb wel vragen over bijvoorbeeld of die budgetten nog goed, aangezien de huidige
stijging in de kostprijs van alles. Ik heb ook vragen over de vaccinaties, maar dat is
meer buiten het budget. Maar het wordt al genoemd in het budget.

De voorzitter: Prima, dank u wel. Ja, mijnheer Burakcin. Maar ik denk dat mevrouw Van
Vugt de woordvoering doet.

De heer Burakcin: Ja, mevrouw Van Vugt is als het goed is de volgende woordvoerder.
Ja voorzitter, eventjes stapsgewijs over het realistisch begroten. De redenatie van het
college om op basis van de voorgaande jaren rekening te houden met een sterkere groei
begrijpen wij. En de scenario van zes, vier en twee procent in 2022, 2023 en 2024
vinden wij in ieder geval het meeste reeel. Dus daar kunnen wij in ieder geval mee
instemmen. Aan de andere kant, voorzitter, ja, we kunnen het nu wel niet eens zijn met
de begroting, maar de SOJ kan korten wat die wil maar volgens mij gaan wij vanaf
volgend jaar gewoon over ons eigen budget. Dus wat die voor meerwaarde heeft, ja, dat
mag de wethouder zo meteen nnisschien nog eens aan ons eventjes aangeven. En dan
over Veilig Thuis, daar hebben wij wel een kritische noot bij. Ja, Veilig Thuis geeft aan
dat de taken die dus overgenomen zijn, even kijken. Het lokale veld heeft in ieder geval
bepaalde taken overgenomen van Veilig Thuis. Dit gaat zo beter als ik het uit mijn hoofd
doe. En dat gaat dus met het veilig opgroeien is teamwork, daarnnee ondervang je dus
bepaalde taken van Veilig Thuis. En het college vraagt dus daar een nadere
onderbouwing op. Dus onze vraag daarbij is: heeft het college of de genneente
voldoende ondervangen zeg maar met die opgroeien is teamwork? Dus die
doorlooptijden, daar nnaken wij ons wel een beetje zorgen over. Dus er wordt daarmee
zeg maar voldoende gedaan om dat in ieder geval te voorkomen dat dat in ieder geval in
de knel loopt. Dat is de vraag zeg maar over Veilig Thuis. Ja, meldpunten zorg en
overlast, daar wordt ook nog een onderbouwing op gevraagd. Ja, zorg met verward
gedrag, dat is natuurlijk wel een ding waar we ons zorgen om nnaken. Die meldingen
worden alleen maar meer. We zien daar natuurlijk ook de politiecijfers heel erg
omhooggaan van personen met verward gedrag. Dus ook daarin willen wij toch het
college vragen om daar attent op te zijn. En of dat het gevraagde van die onderbouwing
zeg maar zo snel mogelijk komt, zodat dat in ieder geval niet in de knel komt dat we
daar niet kunnen zorgen dat daar voldoende aandacht voor is. Dat was hem zover.

De voorzitter: Ja, dank u wel. Mevrouw Van Vugt.

Mevrouw Van Vugt: Als antwoord op de politieke vraag, we gaan als CDA Dordt akkoord
met het raadsvoorstel. We willen wel graag meegeven dat er continu gemonitord wordt
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dat die genonnen maatregelen ook echt bijdragen aan de voorgenomen kostenbesparing.
En ja, dat ze ook concreet genoeg zijn. Het is best nog wel een beetje lastig lezen: wat
gebeurt er nou echt? Dus dat is het.

De voorzitter: Ja, dank u wel. Vanuit de VSP, mevrouw Striebeck.

Mevrouw Striebeck: Dank u, voorzitter. De VSP gaat niet akkoord. Het blijft een feit dat
er toch veel te veel aanbieders zijn, waardoor de overheidskosten veel te hoog zijn. Tot
zover, voorzitter.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer De Heer.

De heer De Heer: Voorzitter, ik zou willen beginnen met het uitspreken van onze grote
waardering voor de Dienst Gezondheid & Jeugd en ook voor de tomeloze inzet de
afgelopen periode. De periode die ook echt werd gedomineerd door corona. Vanuit vele
kanalen hebben we ook echt positieve reacties ontvangen van bewoners uit de regio
voor de inzet van ook specifiek de GGD. Want ondanks dat het voor iedereen een hele
nnoeilijke periode is geweest willen we ook die positieve kant graag benoemen.
Voorzitter, we beseffen ons dat er echt een verandering aankomt nu er vanaf 2023 geen
onderlinge financiele solidariteit is. En dat juichen we echt ook toe. Toch nnaken we ons
zorgen over de verwachte stijging van de kosten ook in de nabije toekonnst. En zoals
ook eerder in eerdere zienswijzen bepleit pleiten we er nu voor om vooral realistisch te
begroten. En daarom kunnen we dan ook niet instemmen met de voorgestelde
groeipercentages van vijf, 2,5 en nul procent, maar ondersteunen we het voorstel van
het college van zes, vier en twee procent voor de periode 2022, 2023 en 2024. En wat
we in deze zienswijze echt missen is dat we als raad niet akkoord gaan met de begroting
2023, onderdeel SOJ Zuid-Holland Zuid, mits onze voorgestelde groeipercentages ook
worden overgenomen. Dus we vragen de wethouder onn een toezegging dat dit alsnog
wordt toegevoegd aan de zienswijze, zodat deze eis van de raad ook met de juiste
zwaarte kan landen in het bestuur van de DG&J. Dank u wel.

De voorzitter: Ja, dank u wel. Mijnheer De Boer.

De heer De Boer: Dank u wel, voorzitter. Ik heb de erfenis overgenonnen van nnijn
voorganger Ludy Nijhof. Ik wit het een keer noemen vanavond, zij was de kennisbank
zeg maar op dit gebied. Dus dat is best wel een hele uitdaging voor mijzelf. Ik heb wel
mogen meekijken natuurlijk de afgelopen jaren. Ik ga een heel stuk mee met mijn
buurman, mijnheer De Neer. Ik had een aantal dingen die wilde ik daar ook over
noemen, maar ik moet eerlijk zeggen dat wij nog een beetje twijfelen over: gaan we nu
wel of niet instemmen met de zienswijze? Nou, ik ben zelf ook aanwezig geweest een
aantal weken geleden bij de Bankenstraat, daar waren een aantal aanbieders ook. Nou,
dat was een hele leuke avond, een hele interessante avond. En dan hoor je ook zeker
wat er, nou ja niet wat er misgaat, maar waar de behoefte ligt vooral. Ik heb het de
vorige keer ook genoennd, maar ik wit het toch nog een keer meegeven: een hoofdpunt
daarin is de preventie, daar doen we natuurlijk at aan, alleen die mag wat ons betreft
toch nog wat krachtiger. En nnisschien kan je dat doen met het inzetten van echte
professionals. En ik noem maar even misschien 50-plussers. Dat nnag ik nnisschien niet
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doen, want dat is leeftijdsdiscriminatie. Maar ik denk dat mensen die echt kennis hebben
van zaken, dat die heel goed aan de voorkant kunnen kijken van: welke kant sturen wij
een casus op?

De heer Portier: Voorzitter.

De voorzitter: Ja, mijnheer Portier.

De heer Portier: Ja, ik vroeg me af of mijnheer De Boer reden heeft om te twijfelen aan
de professionaliteit van de mensen die nu ingezet worden.

De heer De Boer: Voorzitter, ik twijfel daar absoluut niet aan. Aileen ik zie ook, ik werk
zelf ook in de zorg, dat er heel veel jonge professionals aan het werk zijn. En natuurlijk
zijn die goedgeleerd, hebben een goede theorie, maar hebben nog niet altijd die
levenservaring. Wat mu j betreft neemt iemand een ervaren kracht neemt gewoon een
aantal jongeren aan de hand mee voor een aantal jaren, om zo te zorgen dat die ook
gewoon goed worden opgeleid. Nognnaals, niks ten nadele van goed opgeleide
professionals, absoluut niet. Wat ik ook hoorde was de doorstroming. De doorstroming
die stokt. Ik bedoel, er zijn natuurlijk mensen die door moeten naar eventueel een
opvang binnen een huisvesting. Daar hebben we het ook over gehad, die is er niet. Nou
ja, dat is best een groot probleem. Maar goed, als er mensen blijven hangen en er
konnen elke keer weer nieuwe mensen bij, dan wordt die groep natuurlijk wel erg groot
aan de voorkant. Ja, wij zijn ook voor een casushouder per gezin. Want wij weten ook
dat er veel instellingen over de vloer konnen, zeker bij gezinnen waar heel veel speelt.
Wat ons betreft komt daar gewoon echt een casushouder die natuurlijk niet alles weet,
maar wel goed alles uit kan zetten. Nog een kritisch dingetje, die eigen bijdrage. Dat
heb ik ook genoennd de vorige keer, dat is vanuit de overheid is aangegeven: we gaan
niet die 300 nniljoen bezuinigen, maar we willen wel gaan kijken of er eventueel een
eigen bijdrage mogelijk is. En misschien moeten we wel bepaalde onderdelen schrappen.
Nou ja, ik weet niet of daar inmiddels in het tijdspad van een aantal weken of daar al
lets nneer over bekend is. Maar goed, ik ga er wel vanuit als dat bekend wordt, dat we
dat ook snel te horen zullen krijgen. Ik wil het even hierbij laten, voorzitter. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Safranti.

De heer Safranti: Dank u wel, voorzitter. We hadden twee punten, die zijn toevallig ook
genoemd door mijnheer Burakcin van GroenLinks. De stijging van verward gedrag, dat
was voor ons eigenlijk een zorgelijk punt, en het lokale veld. Voor het cijfermatig
gedeelte sluit ik me aan bij mijn collega's van Op Ons Eiland en van de
ChristenUnie/SGP. En dat maakt dus dat wij nog twijfelen om wel of niet eens te gaan
met de zienswijze.

De voorzitter: Dank u wel. Dan hebben we de eerste ronde gehad. Even kort
samenvattend, ik hoor een aantal fracties eigenlijk op voorhand al akkoord geven. Ik
hoor een aantal fracties die niet akkoord zijn. En ik hoor nog een aantal fracties die de
wethouder misschien straks nog kan overtuigen. Daar zit nog wat twijfel. Eerst
misschien even richting de portefeuillehouder, er zijn een paar dingen specifiek
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genoemd. Dat begon met het missen van ambitie, de onderbouwing van Veilig Thuis is
apart genoemd waar wat zorgen over zijn, het meldpunt zorg en overlast is daar
voldoende duidelijkheid op? Er werd een opnnerking gemaakt over, even kijken,
monitoring, vanuit het CDA van: houden we ook goed bij dat dit ook allemaal gaat
werken? Er is vanuit de ChristenUnie/SGP om een toezegging gevraagd om ook de brief
zeg maar af te sluiten met het duidelijke standpunt dat als het punt over die verwachte
stijging niet wordt aangepast, de raad niet akkoord gaat. En er zijn nog opnnerkingen
gennaakt over preventie, over ervaring van professionals. En daar was eigenlijk, ja, de
vraag over de eigen bijdrage is eigenlijk een technische vraag. Maar goed, misschien als
de wethouder hem zo uit zijn mouw kan schudden, dan laat ik hem toe. Dus dan is het
woord aan mijnheer Van der Linden.

De heer Van der Linden: Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, dank ook voor de inbreng, voor
somnnigen van u een eerste keer op dit connplexe dossier waar heel veel aandacht voor
is geweest de afgelopen acht jaar, eigenlijk nog langer. Want de transities die zijn in
2010-2011 tot 2014 voorbereid en daar werken we nog steeds mee. Met een nieuwe
wet, ook op een aantal andere sociaal domein gebieden trouwens. Een wet die ook zal
worden aangepast binnenkort als het gaat om die eigen bijdrage. Er wordt nu nagedacht
over een wetsaanpassing die het, nou ja, die in eder geval de ongebreidelde groei, zoals
die door sonnnnigen wordt beleefd, van wat je allemaal onder jeugdhulp kunt laten vallen
en of je daar een grens aan moet stellen. Nou, de wet gaat dan zeggen: daar gaan we
een beperking aan zetten om ook een aantal financiele doelstellingen te behalen. Hoe we
dat gaan doen, dat weten we nog helemaal niet. Want daar hebben we nog te weinig
informatie over. Maar dat gaat de konnende tijd wel gebeuren. Een onderdeel van die
discussie is ook geweest het standpunt van het kabinet, ik dacht dat het een standpunt
was. Of er wordt in ieder geval over nagedacht over een eigen bijdrage voor somnnige
vormen van zorg. Daar kun je veel van vinden, dat heeft uw raad in de vorige termijn
ook gevonden bij een klein onderdeel van de zorg die we een aantal jaren geleden
wilden aanbieden. Wij zijn daar toen niet in meegegaan, op voorspraak van uw raad, en
dat is later ook door de rechter op basis van de huidige wet op die manier van
toepassing verklaard voor andere gemeenten. Natuurlijk een nieuwe wet kan nieuwe
dingen voorschrijven of mogelijk maken, of een aangepaste wet kan dat doen. Dus dat
moeten we afwachten en daar is natuurlijk de komende jaren het overleg met de VNG
voor nodig om daar nog goede dingen in te doen. Die wetswijziging komt voort uit het
gegeven dat we al heel lang alle gemeentes, op ik dacht zes of zeven na, geld
tekortkomen als het gaat om jeugdzorg. En heel veel discussies die we over jeugdzorg
hebben gevoerd de afgelopen jaren gaan dus ook over geld. Dat is goed, maar het is wel
jammer. Want natuurlijk moet er voldoende geld zijn, natuurlijk moet je een wet hebben
die ook ruimte geeft aan gemeentes om voldoende zorg te kunnen leveren. En eigenlijk
is er een W-fout, dat is niet door mu j of door u geconstateerd, maar ook door een
arbitragecommissie vorig jaar. Die zegt van: je kan een wet opstellen zoals die is
opgesteld, met heel veel open eindes. Wat nodig is, dat moet worden geleverd door
gemeentes. Maar wat in 2014 niet is gedaan is daar voldoende geld bij organiseren. En
die onafhankelijke arbitragecommissie heeft gezegd: alle gemeentes in Nederland
opgeteld komen per jaar 1,6 tot 1,9 miljard euro tekort. Dat is verder geen debat waard,
dat is gewoon een feit. Ja, dus dan zie je dat als we het over jeugd hebben in
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gemeentelijk Nederland, dat het altijd gaat over geld. Wij doen het relatief gezien best
goed, wij horen bij de laten we zeggen 15 procent relatief best presterende gemeentes
als het gaat om redelijk binnen het budget blijven. We denken dat dat door een aantal
factoren konnt. Dat heeft ook te maken met toch vrij dicht bij je zorg organiseren,
proberen preventief te werken. Nou, de tomeloze inzet van de professionals in de sociale
wijkteams en bij de aanbieders, beleid helot dan ook. Je kan nooit een op een zeggen:
het komt hierdoor of het konnt daardoor. We hopen wel dat we de komende jaren wat
meer rust kunnen organiseren. En dan helot het als de wet ook wordt aangepast, maar
dan helot het ook als er voldoende middelen zijn. Nou, dit even als inleiding. Ik ga even
kijken, de VVD gaf aan niet akkoord te gaan omdat het ook ingewikkeld is. Ik citeer
even mijnheer Kwaak: de zienswijze door het college gedaan. Maar dat is natuurlijk niet
zo. We doen een voorstel en u kunt daarop bijzetten, aanvullen of corrigeren wat u zelf
wil. Het leek ons goed om vanuit de ambtelijke organisatie een voorzet te doen. En u
gaat erover, het is uw zienswijze. Mocht u niet akkoord gaan en dat geldt voor een paar
fracties, dan kan het betekenen dat de zienswijze niet wordt ingediend. Dan wordt onze
mening dus niet meegenomen straks in de algennene vergadering, in het AB, waar we de
begroting vaststellen. Dus ik zou u willen aanbevelen om sowieso een zienswijze vast te
stellen want dat helot natuurlijk wel om onze opinie mee te geven aan het AB. Mijnheer
Kwaak zei ook van ...

De heer Burakcin: Voorzitter.

De voorzitter: Ja, nnijnheer Burakcin.

De heer Burakcin: Toch nog even voor de duidelijkheid, misschien ook voor de collega's
die dit nog niet goed van op de hoogte zijn. Maar de zienswijze die wordt dus opgesteld
bij de GR, bij de AB en het DB ingediend. Maar goed, daar bent u dus zelf bij. Als het
goed is bent u daar akkoord mee gegaan en vervolgens wordt hier dus ook binnen het
college wordt er vervolgens daar weer een zienswijze op gegeven en daar mogen wij lets
van vinden. Of kunt u nnisschien even vertellen hoe dat precies gaat? Want het is
allennaal wel een beetje ingewikkeld zo.

De heer Van der Linden: Het AB van de dienst heeft een voorlopige begroting
vastgesteld een paar maanden geleden. En het AB heeft de wettelijke verplichting om op
15 juli, dat is toevallig mijn verjaardag, maar dat is geen causaal, hooguit correlatie, een
begroting vastgesteld te hebben en in te dienen bij de provincie. Want die nnoet daar
toezicht op houden. Dat doet het AB gehoord de raden, want jullie zijn de baas van de
gemeente. Jullie zijn ook de baas over wat wij doen. En natuurlijk heeft die begroting
een aantal kanten waar je van zegt: dat is sowieso goed. Maar ook een aantal dingen
die we ingewikkeld vinden of waarvan we zeggen: oei, gaat dit wel goed? Nou, vanuit
het college doen we u het aanbod om dit als zienswijze in te dienen. Het kan zijn dat u
zegt: nou, daar zijn we het helemaal mee eens. Dat heb ik van een aantal gehoord. Het
kan ook zijn dat u zegt: nou, ik wil er nog een dingetje bij. Daar heb ik ook een paar
dingen over gehoord. En dat wordt dan de zienswijze vanuit Dordrecht in het AB. Wij
hebben niet de meerderheid van stemnnen in het AB. Dat is nu eennnaal zo, als je met
tien gemeentes in een AB zit dan heb je een stenngewicht. Wij zijn natuurlijk wel de
grootste genneente. Meestal gebeurt er ook ongeveer wat wij willen. Op een punt is dat
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altijd lastig. Een aantal gemeentes, waaronder wij, zeggen: ga nou realistisch begroten.
Stop met altijd maar zeggen: nou, volgend jaar lukt het hoor om binnen de kosten te
opereren. Onzin, dat lukt niet. Tenzij je heel streng gaat zijn, waarna een rechter zegt:
dit mag niet, de wet geeft meer ruimte. Of tenzij je draconische maatregelen verzint om
wachtlijsten juist wel te organiseren. Dat moet je niet willen. Een deel van de gemeentes
zegt: we gaan het toch proberen. En ik snap dat, want voor veel van de gemeentes is de
nood thuis ook heel hoog. En dan is het heel vervelend als je zegt: ja, het AB besluit
weer een realistische begroting vast te stellen en wij nnoeten thuis misschien wel het
zwembad dichtdoen op de bieb de openingstijden vernninderen. Dus ik snap dan dat
sommige gemeentes zeggen: wij willen niet realistisch begroten, wij willen streng
begroten. En andere gemeentes, waaronder wij, zeggen meestal: ga nou realistisch
begroten. Dat geeft spanning. Je komt altijd in het midden uit waar het niet werkt. Voor
sommige gemeentes is het dan al te veel en andere gemeentes zeggen: het is te weinig.
Daarom hebben wij besloten twee jaar geleden om die financiele solidariteit die we
hebben eraf te halen. En zo meteen leggen de tien gemeentes dus allemaal een eigen
bedrag in die begroting. Er komt dus wel een begroting, maar die is opgeteld uit tien
deelbedragen. En ons deelbedrag wordt, en ik hoor dat daar veel applaus niet, maar
veel waardering voor is, onze bijdrage wordt realistisch. Wij stijgen zes procent. Ik weet
zeker dat sommige gemeentes gaan zeggen: wij gaan zitten op het voorstel, vijf
procent, mooi in het midden. En er zullen misschien ook gemeentes zijn die zeggen:
nou, dat vinden we veel te veel, nul procent. Dat kan ook. Wat je dan volgend jaar gaat
zien is, zoals ik het mij voorstel en dat nnoeten we nog goed inregelen, niet meer dat er
een zienswijzeproces komt waarbij we constateren: er is een tekort, stort geld bij.
Waarna alle raden chagrijnig worden, wat logisch is. Maar dat het gesprek per gemeente
gaat plaatsvinden. En dat gemeente X een tekort loopt op zijn begroting of op zijn inleg.
En dan wordt er gezegd: beste gemeente X, u moet een beetje geld bijstorten. Of in uw
eigen verordening aangeven hoe u het anders wil, want wij voeren alleen maar uit wat u
wil. Dus je kan de 503 nooit de schuld geven, het is te wijten aan de lokale verordening
die is vastgesteld. Nou, dan kan gemeente X of die verordening bijstellen of geld
storten. En ik denk dat wij als we iets ruimer gaan zitten minder snel in dat gesprek
belanden. Lang verhaal, maar zo werkt dat dan. Dan konn ik ook op een toezegging.

De voorzitter: Ik zie een interruptie van mevrouw Van Vugt.

Mevrouw Van Vugt: Ja, meer een vraag ook eigenlijk. Waaronn is het dan nog wel nodig
om gezannenlijk op te trekken?

De heer Van der Linden: Ja, wij zitten nog steeds bij het agendapunt zienswijze
natuurlijk.

De voorzitter: Ja, dus nnisschien een beetje kort houden.

De heer Van der Linden: Ja, dat is een goede. Twee redenen. A, je moet natuurlijk wel
een beetje weten wat je volgend jaar aan geld hebt om de zorg in te kopen. En het is
ook weer niet zo dat de ene gemeente bijna niks geeft en de andere gemeente
superveel. Je wil gewoon een bepaalde bandbreedte hebben. Dus we hebben, natuurlijk
hebben we ook een gezamenlijk stuk wat we sowieso samen moeten opbrengen, om al
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die zorgpartijen die we hebben te voorzien van de financiele ruinnte om de zorg te
leveren. Twee, op inhoud werken we natuurlijk wel degelijk sannen. Want jeugdzorg is
niet per definitie anders in een volgende gemeente. Het is wel zo dat we steeds meer
zelf de lokale verantwoordelijkheid ook proberen in te vullen, omdat een oude stadswijk
in Dordt kan echt een ander profiel hebben dan een kleine genneenschap in de polder.
Daar kun je ook andere samenwerkingsrelaties mee hebben met je lokale zorgveld, als
het gaat om de WMO of om de participatie of om de preventiekant. Dus we proberen dat
wel lokaal te doen, wel in het besef dat we elkaar echt wel nodig hebben op die
expertisegebieden. Zeker als het gaat om de complexere zorg. Dus vandaar. Even kijken
hoor. Nou, dan heb ik al een paar dingen gehad. De monitoring, daar vroeg onder
andere mevrouw Van Vugt naar. Ja, monitoring is heel belangrijk en wij weten ook goed
een aantal dingen te monitoren. Wij kunnen vrij goed voorspellen hoeveel we aan het
eind van het jaar tekortkomen of overhouden. Daar zijn we goed in. Uitrekenen of
aangeven hoe goed een maatregel werkt, dat is in eigenlijk in heel het sociaal donnein
maar zeker in jeugdzorgland best lastig. Je weet nooit wat er was gebeurd als je niks
had gedaan, want die test heb je niet kunnen doen. En je weet ook niet altijd zeker of
een methode of een interventie heel goed werkt of nog een beetje beter had gewerkt als
je het nog lets meer had gedaan. We zien wel een aantal dingen die werken en dat leren
we ook van elkaar. Bijvoorbeeld de inzet van praktijkondersteuning bij huisartsen. Nou,
dat werkt. Dat werkt vaak heel goed om hele dure zorg af te buigen naar andere zorg.
Dat is in een aantal gemeentes geprobeerd, daar zijn we ook mee bezig. Het helpt om
bijvoorbeeld de ruinnte binnen de sociale wijkteanns wat te vergroten. Dat kost geld,
maar je voorkomt er vaak mee dat de wachtlijsten te lang worden. le voorkomt er soms
ook mee dat de zorg aan het eind van die wachtlijst dan heel complex wordt en daarmee
veel duurder wordt. Je moet wel investeren. Nou, dat hebben we ook gedaan. Dat heeft
ook gewerkt, betere triage noemen we dat aan de voorkant. Zo zijn er een aantal dingen
wel aan te geven. En de monitoring daarvan vinden we heel belangrijk, omdat we daar
ook wel steeds nieuwe stappen in willen zetten. Dus daar wordt u ook van tijd tot tijd
over bijgepraat. Ik hoor de VSP en ik denk ook de VVD zeggen: ja, er zijn wel heel veel
aanbieders. Er zijn inderdaad veel aanbieders, relatief gezien. En daar hebben we in de
vorige raadsperiode het ook wel over gehad. We vonden het belangrijk dat er
keuzevrijheid was. Soms gaat dat op basis van geloofsovertuiging, soms gaat het op
basis van bepaalde aanpakken en nnethodieken. Soms gaat het op basis van hele andere
overwegingen. Het klopt dat in sommige vormen van zorg de overheadkosten groot zijn,
maar in andere helennaal niet. En dat heeft soms ook te maken met de vorm van zorg.
Het voorbeeld is vaak genoennd, als je een instelling hebt waar een kind in een bed
wordt verzorgd en ook allerlei therapie krijgt, dan zijn daar natuurlijk veel meer
faciliteiten voor nodig en daarmee ook overheadkosten dan wanneer je een vornn van
zorg levert die je achter een bureautje met een stoel en nog een stoel kan leveren. Dan
heb je vaak veel minder overhead. Dus overhead is een heel goed, maar ook best een
ingewikkeld begrip. In de nieuwe contracten die vanaf vorig jaar zijn gaan lopen hebben
we wel afspraken gemaakt over: hoe worden zorgbestuurders nou beloond? Wat voor
percentage kun je onderscheiden op winst?

De heer De Boer: Voorzitter.
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De voorzitter: Mijnheer De Boer. la, ik dacht: ik laat hem maar even uitpraten, maar het
duurde te lang.

De heer De Boer: Ik vroeg naar de vele aanbieders. Ik ga ervanuit dat die heel goed met
elkaar samenwerken, elkaar weten te vinden en elkaar goed kunnen aanvullen.

De heer Van der Linden: Waar nodig wel. En soms, heel vaak heb je een kind wat een
vorm van zorg nodig heeft en dan is dat helemaal niet ingewikkeld. Soms heb je
natuurlijk huishoudens, gezinnen, waar nneerdere nnensen zorg nodig hebben, waar ook
hele connplexe thematiek heerst op schuld en soms op overlast-gevend gedrag en op
ontwikkeling en misschien op participatie. Daar heb je natuurlijk allerlei aanspraken op
zorg of op ondersteuning vanuit verschillende wetten. Nou, dan is de ambitie die we
hebben om een gezin, een plan, een regisseur te hebben. Die is soms heel lastig. En dan
zie je ook waar we in Dordt echt trots op zijn, de sociaal pontonniers soms optreden.
Want dan wordt het zo ingewikkeld en zijn er zoveel dingen nodig, dan zie je: ja, hier
gaat heel veel geld in een gezin, in een adres, maar werkt dit nog wel? Nou, dan kan die
sociaal pontonnier onder andere helpen om dat iets beter inzichtelijk te krijgen. Sonns
helpt het dan ook om sonnnnige dingen even niet te doen. Dat gaat wel verder dan
jeugdzorg hoor, maar dat kan ook helpen. Dat je even een aantal dingen niet doet. Dat
over het aantal aanbieders en de overhead. Dan nog eventjes over de concrete punten
die worden benoemd in de concept zienswijze over Veilig Thuis en het meldpunt. Ja, u
ziet staan bij het meldpunt dat we de onderbouwing nnissen op die extra FTE. Natuurlijk
zien we ook, dat heeft mijnheer Burakcin goed opgemerkt, dat er wel steeds meer zorg-
en overlastnneldingen nodig zijn. Daar is niet alleen dit meldpunt van, er zijn natuurlijk
meer zorgaanbieders en ook onder andere de politie wordt daar vaak bij betrokken. We
willen een betere onderbouwing zien. We zien wel dat dit waarschijnlijk best een heel
goede investering is, maar we willen het wel goed onderbouwd zien. Want het is wel
weer geld wat je uitgeeft. Bij Veilig Thuis speelt dus een net lets andere vraag. Veilig
Thuis is een regionale voorziening en veilig opgroeien is teamwerk, dat zijn de sociale
teams die het oppakken. Op zich is de gedachte: pak het lokaal op, dat is heel goed.
Aan beide kanten, zowel regionaal als in de lokale teams, zit je wel met de druk op het
veld. Veel aanmeldingen, vaak ook wel veel zorg op zo'n adres. Even kijken, we houden
ons, ja daar zijn wettelijke ternnijnen voor. Sonns vallen we daar net buiten, maar
volgens mu j gaat het nu weer aardig, zijn we nu weer aardig op orde. Wij stellen voor,
nou ja, het is voor ons dus nu niet duidelijk of het financieel nneerjarig effect wel of niet
verwerkt is in de begroting die we voor hebben liggen. Het is natuurlijk een dik stuk, dat
hebben we niet kunnen constateren. Nou, daar willen we meer duidelijkheid over.
Tenslotte, mijnheer De Heer vraagt om een toezegging: wordt het percentage van zes
procent verwerkt in de begroting? In letterlijke zin dus niet, omdat het heel goed kan
zijn dat een paar gemeentes zeggen: wat wij inleggen dat is maar vijf procent groei. En
ik weet zeker nog een paar gemeentes en wij gaan dan zeggen: wij leggen zes procent
in. Daarmee heb je dus niet meer een probleem, dat zou het wel zijn geweest in de oude
situatie. Want dan gaat die gemeente met vijf procent gaat te kort lopen en dat hadden
wij kunnen bijpassen. Ja, dat willen we natuurlijk niet. Dat is nou eenmaal de afspraak,
je wordt aangeslagen voor wat je !evert. Dus op die manier.
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De voorzitter: Ja, mijnheer Burakgin heeft volgens mu j nog een interruptie op het vorige
punt denk ik.

De heer Burakgin: Ja, dat klopt, over dat Veilig Thuis. Want nnijn vraag is niet echt, in
ieder geval niet helder beantwoord. Ik vroeg zeg maar wat nu opgevangen wordt zeg
maar door het lokale veld, wat dus door Veilig Thuis niet nneer gedaan wordt. Heeft dat
invloed op die doorlooptijden?

De heer Van der Linden: Nou, dat is een goede maar wel een moeilijke vraag. Kijk, het
kan dus in ieder geval niet zo zijn dat Veilig Thuis lets wel zou moeten doen maar denkt:
we hebben het te druk. Hier is het voor veilig opgroeien is teamwork, dat kan niet
gebeuren. Er kan niennand blijven zweven tussen Veilig Thuis en veilig opgroeien is
teamwerk. Dat we veilig opgroeien is teamwerk hebben verzonnen met elkaar heeft wel
te maken met het felt dat er heel veel meldingen zijn. En ook met het felt dat een aantal
van die meldingen, en een aantal signalen die je dan soms krijgt, heel goed opgepakt
kunnen worden in het lokale veld. Dat verschilt echt per zaak. Soms is het ook helemaal
niet aan de orde, dan moet het echt bij Veilig Thuis blijven. Maar voor een deel van de
zaken geldt dat ze kunnen worden afgewikkeld na indicatie door de VOIT-teams, door de
veilig opgroeien is teamwerk mensen. De exacte druk die er nu is, daar heb ik nu geen
gegevens over en die fluctueert ook wel.

De voorzitter: Ja, mijnheer Safranti heeft ook nog een vraag.

De heer Safranti: Voorzitter, ter aanvulling op deze vraag. Want het was terecht ook van
mijnheer Burakgin net. Maar hoe is die samenwerking tussen Veilig Thuis en het lokale
veld? Want dat vergemakkelijkt nnisschien uw vraag ook. Kijk, wat ik zelf weet uit
ervaring dat er dus heel snel afgeschoven wordt naar elkaar toe, naar elkaar toe wordt
geschoven zo'n casus. Weet u daar lets over? Over die samenwerking? Het bieden van
maatwerk bijvoorbeeld, maar ook juist bijvoorbeeld niet. Is daar lets nneer over
duidelijk?

De heer Van der Linden: Nou, vanuit de begroting heb ik daar niet veel meer tekst op
dan wat ik nu heb geleverd. Kijk, wij willen echt voorkonnen dat mensen het idee
krijgen: we worden een beetje van het kastje naar de muur gestuurd. Want dat mag
echt niet de bedoeling zijn. Je wil juist snel en adequaat hulp kunnen leveren en als het
mogelijk is het ook weer lokaal laten gebeuren. Want dan kun je afschalen en dat maakt
het vaak sneller. Misschien goed om daar de volgende keer nog eens te kijken van: hoe
is het nou met de meldingen, hoe ontwikkelen die zich? En die samenwerking, daar is
ook in de vorige raadsperiode wel een paar keer op doorgevraagd en ook op gemeld hoe
het toen stond. We merken aan beide kanten dat het heel erg wenselijk is, maar ook
soms wel klem komt als de werkdruk oploopt. En ja, we hebben wel een
verantwoordelijkheid onn daar de middelen voor te reserveren.

De voorzitter: Mijnheer De Heer.

De heer De Heer: De wethouder die noemde net inderdaad die zes procent. Ik begrijp
inderdaad heel goed dat daar geen toezegging op kon worden gegeven dat die zes
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procent wordt gehandhaafd in het bestuur. Waar onze vraag vooral zit is dat het wat
voorwaardelijker in de zienswijze wordt opgenomen, omdat er een aantal punten zijn
van: we gaan daar niet mee akkoord op deze manier. Bij dit punt, wat voor ons best wel
heel belangrijk is, toch sturen op dat realistisch begroten. Dat wordt nu nog wat
vrijgelaten. Dus de vraag die we vooral aan de wethouder hebben is: kan dat
voornamelijk worden opgenonnen in de zienswijze?

De heer Van der Linden: We kunnen er best een ander zinnetje omheen zetten. Maar het
zal dus zo zijn, ook al zijn wij de enige zegt zes procent en zegt de rest nul, voor ons
geldt dan zes procent. Dat is onze inleg. En dan maakt het dus ook niet uit dat de
andere gemeentes nul procent doen, bij wijze van spreken maar dat doen ze niet. Dan
zullen zij dus eerder het gesprek nodig hebben waarschijnlijk met de SO) die dan zegt:
he, jullie inleg is op of dreigt op te raken, er moet gepraat worden over het ophogen
daarvan of over andere maatregelen. En dat zal je als je realistisch begroot zoals wij
beogen te doen minder hebben. Dus we kunnen nog even kijken naar de omschrijving,
maar strikt genomen is het dus niet meer nodig om een niveau van stijging vast te
leggen. Omdat we die solidariteit kwijt zijn. Volgens mu j ben ik door de vragen heen,
voorzitter.

De voorzitter: Ja, mijnheer De Boer heeft nog een vraag.

De heer De Boer: Voorzitter, sorry. Ik had nog geen antwoord gehad op de vraag over
de doorstroming, want die vraag komt echt vanuit de zorgprofessionals als noodkreet.
Bij die ene bijeenkomst op de Bankenstraat van: ja, clienten blijven hangen. We willen
ze doorzetten naar de volgende professional of ze nnoeten naar een huisvesting en die is
er niet. Ik begrijp dat u daar niet 1, 2, 3 een oplossing voor heeft, maar het is wel lets
waar we wel met zijn alien serieus naar moeten kijken.

De heer Van der Linden: Ja, er is niet een wachtlijst, er is ook niet een doorstroming.
Het verschilt echt heel erg per een beetje de periode. In ieder geval als je je aanmeldt
heb je snel contact en als er even wachttijd nodig is dan wordt er in ieder geval
overbruggingszorg geleverd vanuit het sociale wijkteam. En als je dan doorgezet wordt
naar een vornn van zorg vanuit een van de aanbieders, dan verschilt dat een beetje per
soort van aanbieder. Er zijn ook per categorie wel normen voor. Dat heten de
treeknormen, hoe lang moet iets duren. Nou, sommige vormen van zorg zijn natuurlijk
unieker en daar kan soms een wachtlijst voor zijn. Voor andere geldt dat minder snel.
Het is eigenlijk al door of een knelpunt of een potentieel knelpunt, dat is zo. We vinden
met zijn alien, ik denk dat u dat ook vindt, dat een te lange Kijk, een wachtrij kan
zinvol zijn. Je gaat niet zoveel zorg organiseren dat je allennaal duimen zit te draaien.
Maar er zit natuurlijk wel een grens aan wat je van mensen mag vragen en ook van wat
je financieel mogelijk wil maken. We zoeken naar een optimum en als het nodig is dan
komen we dus bij u terug. En als we dat horen vanuit het veld ook en als we die nornnen
overschrijden, dan gaan we bij u terugkomen. En zeggen: we komen echt tekort, we
hebben meer ruimte nodig. En dus ook vaak meer financiele middelen. Dat is wel eens
gebeurd de afgelopen jaren. In principe geeft de jeugdwet zelf heel veel ruinnte om op
maat zorg te organiseren. En natuurlijk probeer je ook wel te voorkomen dat die
zorgvraag groeit, want daar zijn die preventiennaatregelen voor. Daar zijn ook al die
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lokale inzetten voor, die we ook al hebben besproken net eventjes. De POH, meer
capaciteit bij sociale wijkteams. Maar in principe geeft de wet daar best veel ruimte
voor. Voor nu voldoende? Ja, een vraag gaat natuurlijk over huisvesting. En dat is
natuurlijk geen jeugdwet, maar die heeft wel vaak te maken met onder andere 18-/18+,
of soms nog iets ouder. Als het gaat over huisvesting, nou ja, dat knelpunt kennen we
allennaal. U weet ook die nieuwe huurstudio's van 2F op het Leerpark, die waren binnen
twee weken allemaal, ze moeten nog gebouwd worden, er wordt aan gebouwd, maar dat
was al ingetekend. Dus huisvesting is natuurlijk, dat is echt een knelpunt wat we vanuit
de jeugdwet niet simpel kunnen oplossen.

De voorzitter: Hartelijk dank voor de beantwoording. Ja, zoals u ziet dit is echt een
onderwerp, voor je het weet zitten we helemaal in de inhoud. Dat is op zich goed, het is
altijd lastig om dan de boel een beetje in de hand te houden. Maar dat lukt ook. Nog
even een opmerking over die percentages van zes, vier procent en twee procent. Het
antwoord op de vraag van mijnheer De Heer. Er staat een zinnetje in de zienswijze en
mogelijk dat dat zinnetje wat verwarring geeft. Daar staat mogelijk dat we op basis van
de cijfers in de eerste bestuursrapportage 2022 onze mening bijstellen. En dat geeft zeg
maar een soort opening en een soort ruimte van: mogelijk dat we hierop terugkomen.
Dus ik denk als we die laatste zin er niet uithalen, want dat kan in principe altijd. We
kunnen altijd op punten van de bestuursrapportage zeggen van: joh, we scoren tien
procent minder. Dan zal ik hem eruit halen.

De heer Van der Linden: Zal ik hem eruit halen? Ik haal het zinnetje eruit, als u akkoord
bent.

De voorzitter: la, en dan begrijp ik uit het antwoord dat wij gewoon die zes procent
gaan en dat de Dienst Gezondheid & Jeugd dat gewoon in de begroting op moet gaan
nennen.

De heer Van der Linden: In de optelsonn die de begroting is. En het zal dus altijd zijn, je
hebt ook dingen die je met zijn alien doet. We houden niet als Dordrecht een
voorziening in stand met bedden, dat doen we met zijn alien. Maar dat deel waar je zelf
over gaat of waar je eigen zorgindicatiestellers verantwoordelijk voor zijn, daar leveren
wij onze eigen begroting dan op. En die optelsom levert de begroting van de Dienst op,
daar kunnen ze ook de zorg voor inkopen enzovoorts. En nou, dan zal je wellicht dat
verschil gaan zien. Maar dan haal ik dat zinnetje over dat mogelijk dat we op basis van
de cijfers in de eerste BURAP 2022 onze mening bijstellen, die haal ik eruit. Want dan is
dat, ja.

De voorzitter: Mijnheer Safranti had daar nog een vraag over.

De heer Safranti: Nou ja, geen vraag. Maar ik gaf net aan dat ik twijfelde, maar dat doe
ik nou niet meer.

De voorzitter: Dat is heel mooi, dan heeft u al een fractie overgehaald. Dan bedank ik in
ieder geval de wethouder voor de beantwoording. Voordat we naar de tweede ternnijn
gaan en mevrouw Simon -van Waardhuizen van Beter voor Dordt is inmiddels ook
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aangesloten. We hebben een eerste termijn gehad en even kort allemaal een voorlopig
standpunt neergezet. Nou ja, misschien is het voor u het handigst om in de tweede
termijn gewoon mee te liften, als er nog behoefte is aan een tweede termijn. En ik denk
dat we de tweede termijn vooral even in moeten gaan op, nou, even naar de politieke
vraag: kunnen we instennnnen met deze zienswijze? Zeker nu we de opmerking van de
wethouder gehoord hebben. Er zijn nog een aantal fracties die hebben in de eerste
termijn aangegeven van: we zijn niet akkoord met de zienswijze. Nou, misschien dat het
goed is om in de tweede termijn even daarop in te gaan wat dat betekent. Want er zijn
twee opties volgens mij. Of we gaan als raad niet akkoord met de zienswijze en dan
dienen we geen zienswijze in. Dan hebben we dus ook niks in te brengen. De tweede
optie is dat een fractie zegt van: deze zienswijze wil ik gewoon op een aantal punten
aangepast hebben. En misschien dat we daar in de tweede termijn dan even op kunnen
focussen. Mijnheer De Boer.

De heer De Boer: Dank u wel, voorzitter. Nou ja, de wethouder heeft mu j in ieder geval
voldoende kunnen overtuigen. Volgens mu j heeft u voldoende expertise, het is ook niet
de eerste keer dat die aan tafel zit hier. Maar ik geloof ook in de expertise van zijn
buurvrouw, de annbtelijke ondersteuners. Ik zie dit met vertrouwen tegemoet, dus wij
zullen dit ook inderdaad door willen zetten naar de hamerraad.

De voorzitter: Oke, dank u wel. Even kijken, ik zie mevrouw Striebeck.

Mevrouw Striebeck: De VSP kan ook akkoord gaan.

De voorzitter: U bent ook akkoord innniddels. Prima. Mevrouw Van Vugt.

Mevrouw Van Vugt: Het CDA is akkoord.

De voorzitter: CDA akkoord, ja. Mijnheer Burakgin.

De heer Burakgin: Ja, in principe kunnen wij ook akkoord gaan. Maar we willen wel
meegeven dat in ieder geval, ja, die onderbouwing wat dus van Veilig Thuis gevraagd
wordt zo snel nnogelijk deze kant opkomt. Zodat we kunnen monitoren of dat niet, ja,
hoe heet dat, in de drang konnt met die doorlooptijden. Dus daar willen we wel op
wijzen. En dan heb ik nog een andere vraag die ik eigenlijk misschien al in de eerste
termijn had moeten stellen. We hebben vorige periode hebben we heel vaak gevraagd
om een verordening te maken binnen het sociaal domein. Dat is toegezegd dat dat zou
komen en volgens mu j juni of juli nneen ik dat dat een eerste aanzet zou konnen. Dus de
vraag is: wanneer kunnen we dat verwachten vanuit het college? En mijn tweede punt
is: we merken dat dit een onderwerp is dat voor veel van onze collega's nieuw is. Is het
een idee bijvoorbeeld om een keer een themasessie te organiseren over Veilig Thuis of
jeugdbeschernners, zodat we misschien wat meer inzicht krijgen in het werken van dit
soort organisaties?

De voorzitter: Ja, dank u wel. Ik kijk nog even naar de VVD en Forum. En dan kom ik bij
mijnheer Portier.
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De heer Portier: Ja, ik heb nog steeds de vraag eigenlijk niet beantwoord gekregen over
de verhouding van de positie van Dordrecht in het AB. Dus er zit een bijlage in het
beleidsstuk waarin zeg nnaar de positie van Dordrecht met 21 procent van de stennmen
geborgd wordt. Met als voorzitterschap en portefeuillehouder duidelijk voordeel. Echter
vertaalt zich dat nog niet naar het toch doorduwen van de realistische begroting. De
tweede kanttekening die we hebben is: zijn de voorgestelde eigenlijk verhogingen die
gedaan worden zijn al een stap in de goede richting. Wij denken dat die ontwikkelingen
nog verder omhoog zullen gaan. En is dat dan echt realistisch wat u voorstelt? Dat zijn
eigenlijk de twee dingen die wij nog graag aangevuld willen zien.

De voorzitter: Oke. VVD nog?

De heer Kwaak: Ja, dank u, voorzitter. Ik heb de wethouder aangehoord en ik kan wel
aardig meegaan met hem. Ik wou zeggen dat we redelijk positief zijn, nu we de
antwoorden gehoord hebben van de wethouder. Ik kan met mijnheer Burakcin kan ik
meegaan over de verordening die we zouden krijgen. Dat zou voor het zomerreces
komen, hadden we afgesproken. En ik wil graag dat er nog sterker gemonitord wordt,
dat zou ik graag willen horen. Vooral in '...' straks.

De voorzitter: Oke. Mijnheer Kleinpaste. 0, ik dacht dat u net aangaf van: ik wil nog wat
zeggen. Oke, mevrouw Simon -van Waardhuizen nog wat toevoegen?

Mevrouw Simon -van Waardhuizen: Nou, voorzitter. Ik heb eigenlijk geen opmerkingen.
En de zienswijze in concept die kunnen we vanuit Beter voor Dordt ondersteunen. Dus
wat mu j betreft geen tweede termijn.

De voorzitter: Prima. Dan geef ik de wethouder nog de gelegenheid om op de tweede
termijn 0 natuurlijk, u had uw hand opgestoken. Mijnheer Portier.

De heer Portier: Ja, ik wilde eigenlijk gewoon een algemene opmerking maken. Ik had al
gezegd dat we akkoord waren met de zienswijze zoals die er ligt. Maar eigenlijk is het
heel vreennd vind ik dat we het hebben over het inkopen van zorg, wat gewoon een
maatschappelijke nutsvoorziening zou moeten zijn. En ja, dat brengt ook een heel groot
gedeelte natuurlijk van die overhead met zich nnee en ook belangentegenstellingen.
Want ja, een hele dure zorgaanbieder die heeft er natuurlijk ook belang bij dat eigenlijk
de kinderen of de jeugd die ze onder hun hoede hebben zo lang mogelijk blijven, want
dan verdienen ze er zo veel mogelijk aan. Maar ik denk dat we na moeten denken van
hoe we zowel lokaal als zeg maar in regionaal niveau, op Zuid-Holland Zuid niveau, de
marktwerking gewoon zo veel mogelijk terug kunnen brengen. En daarmee ook de
overhead, dat wou ik in ieder geval nog even meegeven.

De voorzitter: Dank u wel. Ja, daar bent u heel consistent inderdaad in, in dit punt.
Wethouder, nog reageren.

De heer Van der Linden: Ja, ik reageer allereerst even op het laatste punt, want dat is
een consistent punt van u. Het roept ook wel de vraag op: hoe wil je het nou
organiseren met elkaar? Kijk, ik denk dat het best ingewikkeld zou zijn als je als
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overheid zou zeggen: alles wat je aan zorg zou willen en kunnen aanbieden, dat moet je
allennaal in overheidshand hebben. En dan kun je ook een debat voeren hoe het in de
jaren '70 ging of '80 en dat je toen een hele omslag hebt gehad enzovoorts. Ik denk dat
een deel van de innovatie die je nodig hebt zit in de markt. Een deel van de flexibiliteit
die je nodig hebt zit ook in de markt. Ik ben het wel met u eens als je constateert dat
een ondernemend zorgaanbieder, ja, die zal altijd een winst- en verliesrekening hebben.
Een deel van het risico leg je ook daar neer. Dus dat er winsten worden gemaakt en dat
er soms ook prikkels in het systeem zitten om iemand lang in zorg te houden, dat risico
loop je. Afgelopen anderhalf jaar hebben we nieuwe inkooptrajecten georganiseerd met
elkaar en er is goed op gelet dat we zo mogelijk sturen op fixatie van de ternnijnen.
Natuurlijk als een zorgprofessional, het jeugdteam, zegt: het moet langer. Dan moet je
dat mogelijk maken. Maar niet meer zomaar onbeperkt jarenlang. Daar is ook wat
kritiek op vanuit zorgprofessionals die zeggen: ja, vroeger kon dat echt langer. En nu
moeten we iedere keer weer aangeven of het verlengd moet worden. Ja, dat is een
dilemma. We hebben echt wel serieuze interventies kunnen doen of we kunnen goed
nneekijken op inkomens van de zorgbestuurders. En in zekere zin ook op
winstpercentages. Nou, een paar procent winst is voor een aanbieder moet je kunnen
maken, anders kan je ook niet investeren en je continuTheit waarborgen. Maar soms hoor
je natuurlijk ook verhalen over perverse percentages van winsten van grote instellingen
ver weg die ook veel moeilijke te traceren zijn of te duiden zijn van: waar komt dit
vandaan? En daar proberen we wel steeds meer zicht op te krijgen. We proberen ook,
en dat is meer een inhoudelijke overweging dan een financiele, maar we proberen wel
om een aantal van die grote voorzieningen af te bouwen, zodat je veel meer in je eigen
regio kleinschaliger bijvoorbeeld dan die bedden kan organiseren.

De voorzitter: Even gezien de tijd.

De heer Van der Linden: Gezien de tijd ronden we het hier af. Dit is wel een leuk debat.

De voorzitter: Ja, we hebben nog vijf minuten.

De heer Van der Linden: Dank u wel, voorzitter. Vijf nninuten. Mijnheer Burakcin vraagt
heel terecht naar: ja, er zou een verordening komen. Dat klopt, we hebben in februari
hebben we de nieuwe verordening jeugd vastgesteld. Met de toezegging die al eerder
ook was gedaan door mijnheer Heijkoop op WMO. En we gaan naar de verordening toe.
Wat we voor de vakantie willen hebben is de startnotitie om naar die verordening te
komen. Die startnotitie is vandaag goedgekeurd door het college, dus die komt uw kant
op. En daar zit ook een proces in. Wij denken, kijk, we hebben nu goede bij-gepluste
verordeningen. Daar komen nog nadere regels op enzovoort, dat werkt even. Maar de
startnotitie is bedoeld om het gesprek met uw raad te voeren over: hoe stellen wij ons
dan die ene verordening beweging voor? Want je moet wel een werkbare verordening
krijgen en niet allennaal verbijzonderingen weer per wet. En daar moet je ook even tijd
voor nemen met de raad. Dus ik denk dat dat best een jaar kan duren, dat proces. Maar
die startnotitie, die gaat u eerst op uw agenda krijgen en vaststellen of annenderen en
aanvullen. Ja, een thema-avond bijvoorbeeld over Veilig Thuis, jeugdbeschernning en
veilig opgroeien is teamwerk lijkt mij heel zinvol. We stoppen er veel geld in en het gaat
om kwetsbare inwoners vaak. Het lijkt me heel goed om dat gesprek te hebben. Maar ik
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denk dat er nog wel andere onderwerpen zijn, maar daar kunnen we met de griffie naar
kijken. En ja, u stelt nog de vraag: is dit nou realistisch, zes procent? Als je langjarig
kijkt naar wat de SO) heeft ge-forecast, am het met heel lelijk Engels te zeggen, dan
kloppen vaak de voorspellingen van de SO) behoorlijk goed. En het is dan het debat in
het AB geweest wat heeft gezorgd voor: nou, we gaan toch een beetje zuiniger zitten.
En dan klopt het, wij hebben geen meerderheid. In veel gevallen hebben we gewoon
geconstateerd: oke, we warden het toch eens. Dat is nneestal zo bij de besluitvorming in
het AB. Je hoeft helemaal niet te stemnnen, af te kijken naar de stemverhoudingen. De
begroting hebben we vaak een minderheidsstandpunt. En ik heb ook al een paar keer
aangegeven: oke, we gaan niet stennmen, het is duidelijk. De meerderheid wil zuiniger.
Ik geef wel aan: over een halfjaar zitten we hier weer en dan hebben we het over het
aanvragen van extra ruimte bij de raden. En u weet wat het oplevert, nannelijk heel veel
briefwisseling met zurigheid. Nou, dat gaan we nog wel eens zien wordt dan gezegd. En
inderdaad, dat zien we oak altijd. Dordt krijgt dan gelijk. Dat is vervelend, maar
nogmaals: ik snap wel dat lokaal het soms heel ingewikkeld kan zijn. Als je weinig
ruimte hebt op al je andere thema's en iedere keer weer op jeugd moet bijpassen, dan
is dat lastig. Tot zover, voorzitter. Binnen de tijd en kort.

De voorzitter: Dank u wel. Ja, we moeten nog afronden he. Ja, nnijnheer Kleinpaste.

De heer Kleinpaste: Voorzitter, ja, mag ik toch nog een ding nneegeven als het gaat over
de bijeenkomst die nnijnheer Burakgin voorstelt? Want ik ben best gecharmeerd am
zoiets te doen. Maar ik zou toch op voorhand willen zeggen: laten we ervoor waken dat
we niet al te diep in de uitvoering en details gaan, maar wel het doen dan met gegevens
waar je als raad en als commissie echt op kunt sturen. Dat we dat op hoofdlijnen gaan
beschouwen.

De voorzitter: Ja, dank u wel voor deze aanvulling. Dan hebben we de tweede termijn
oak gehad. Dan is nu de politieke vraag: kunt u instemmen met de zienswijze? Ik
begreep dat er inmiddels een aantal fracties niet nneer twijfelt en kan instemmen, wel
zegt van: laten we vooral blijven monitoren. Dus nnisschien dat de wethouder nog wel de
toezegging kan doen, want we krijgen natuurlijk bij de eerste BERAP, de eerste keer dat
de thermometer erin gaat, misschien is het goed dat dit college dan daar oak een
duiding bij geeft, oak aan de hand van de opmerkingen die gennaakt zijn en de zorg die
hier geuit is. En dan vraag ik nog even aan mijnheer Versluis hoe u hierin zit.

De heer Versluis: Ja, dank voor de antwoorden en oak fijn dat de wethouder oak de
belangen van Dordrecht blijft verdedigen in het AB en oak steeds gelijk krijgt, dat stelt
ons oak gerust. Wij denken nog steeds dat die percentages wat aan de lage kant zijn.
We gaan wel mee in de zienswijze, een zienswijze is beter dan geen zienswijze. We
zouden dan wel willen vragen am de voorgestelde verhoging in ieder geval mee te
nemen en dan later in de monitoring weer terug te kijken of het oak realistisch geweest
is. Dus dank daarvoor.

De voorzitter: Ja, dank u wel. Dan concludeer ik eigenlijk dat het stuk gehannerd kan
warden. Dat wordt volgens mu j dan in de hamerraad van volgende week, dan zijn we
oak nog mooi op tijd am de zienswijze in te dienen. Dan hebben we nog een punt en dat
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kan kort. We hebben het de vorige keer gehad over een regionale raadswerkgroep
jeugd. Die werkgroep die gaat waarschijnlijk door, want er zijn een aantal leden die daar
ook in de vorige periode inzaten die graag doorwillen en waarschijnlijk nog met een
voorstel komen. Er is, dan moet ik even kijken, er is een motie geweest in de genneente
Molenland. Daar is een motie aangenonnen waarin de genneenteraad uitspreekt contact
te willen leggen met collega-fracties en andere gemeenteraden om de krachten te
bundelen. Die motie heeft betrekking op het werkgebied van de serviceorganisatie
jeugd. En de vraag is of er vanuit de verschillende partijen in onze gemeenteraad die
zich met de SOJ bezighouden ook belangstelling is om daaraan mee te werken. Gezien
de tijd lijkt het me het handigst als u mee wil draaien in wat dan eigenlijk de
voortzetting van de regionale werkgroep is, om dat bij onze commissiegriffier te melden.

De heer Kleinpaste: Voorzitter.

De voorzitter: Mijnheer Kleinpaste.

De heer Kleinpaste: Ja, ik vind het toch een wat lastige vraag, omdat ik me dan
onmiddellijk afvraag hoe zo'n werkgroep zich verhoudt tot het feit dat met name dat
aspect van die solidariteit eruit gehaald is en genneenten steeds meer hun eigen gang
gaan. Dus in welke mate is dan zo'n werkgroep nog heel erg relevant? Dat is voor muj
onduidelijk eigenlijk.

De voorzitter: Dat is een goede vraag. Kijk, hij was niet helemaal gekoppeld aan de
solidariteit. De solidariteit zit op geld, terwijI we natuurlijk nog wel met elkaar in de
gemeenschappelijke regeling zitten, dus ook een aantal gemeenschappelijke belangen
hebben als het gaat om kwaliteit van inkoop van zorg. En het tweede punt is dat er een
mogelijkheid is, want er is een nieuwe wet in de maak op de gemeenschappelijke
regeling, die ligt in de Eerste Kamer. Als die aangenomen wordt, dan is er ook de
mogelijkheid om vanuit de raden een adviesconnmissie te hebben richting het bestuur
van de gemeenschappelijke regeling. Dus dan zou deze werkgroep een iets formelere
status kunnen krijgen. Maar goed, nnisschien nnoeten we daar dan toch nog een keer
over doorpraten wat dan precies de consequenties zijn.

De heer Kleinpaste: Dat denk ik wel, want dan beginnen er bij mu j alle alarmbellen als
het gaat om de democratielegitimering ervan.

De voorzitter: Dan zitten we weer in een heel ander traject en dat wordt nog
ingewikkelder inderdaad. Maar laten we afspreken dat degene die in ieder geval mee wil
draaien aan een regionale werkgroep dat even meldt. En dat we op dit punt nog een
keer wat uitgebreider terugkomen. Dan dank ik u allen en wens ik u nog een goede
bijeenkomst toe vanavond.
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4. Uitgangspunten en scenario's bomenonderhoud (consultatie)

Voorzitter: mevr. Vol -van der Hoist
Raadsgriffier: dhr. Vullings
Verslag: NotuBiz

De voorzitter: Goedenavond allemaal. Ik zou heel graag willen beginnen. Ik zou even
willen vragen of mensen stil willen zijn, dank je wel. Nou, het is een heel mooi
onderwerp vanavond, we gaan het hebben over bomenonderhoud. Allerlei scenario's. En
we hebben gelukkig ook mensen thuis die kijken, dus die wens ik welkom sowieso.
Mensen in de zaal achter mij en de raadsleden en commissieleden die zich hebben
bijgevoegd. Het lijkt mu j wel even zinvol om een klein rondje te doen. En ik begin bij
mijnheer Boersma.

De heer Boersma: Ja, Jan -Willem Boersma, ChristenUnie/SGP.

De heer De Boer: Robbert de Boer, Op Ons Eiland.

De heer Venderbos: Cees Venderbos, Partij voor de Dieren.

De heer Schalken: David Schalken, Beter voor Dordt.

Mevrouw Koole-Bruurmijn: Astrid Koole-Bruurmijn, Beter voor Dordt.

Mevrouw Van Vugt: Franciske van Vugt, CDA Dordt.

Mevrouw Rutten-Alberts: Saskia Rutten-Alberts, PVV.

De heer Cobben: Servaas Cobben, Forum voor Democratie.

De heer Merx: Mark Merx, wethouder.

De heer Van der Spoel: Wouter van der Spoel, PvdA Dordrecht.

Mevrouw Kruger: Kitty Kruger, GroenLinks Dordrecht.

De heer Van der Meer: Frans Bauke van der Meer, ook GroenLinks.

De heer Van der Net: John van der Net, Dordtse VVD.

De heer Van Balleclooijen: Luca van Ballegooijen, Dordtse VVD.

De heer Kleinpaste: Gert Jan Kleinpaste, Gewoon Dordt.

De heer Portier: Ronald Portier, Socialistische Partij en net zoals iedereen uit Dordt.

De voorzitter: Nou, welkom allemaal. Het is een beeldvormende bijeenkomst. Het
college wil het definitieve bomenprogramma eind 2022 vaststellen, ter vaststelling aan
de raad voorleggen, excuus. De startnotitie bomenprogramma is een tussenstap en is
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opgesteld aan de hand van uitgangspunten van een klankbordgroep uit de raad in
november 2021. Met input van de groenorganisaties, vertegenwoordigd voor een heel
groot deel achter mu, waarvoor dank. Het college wil de inhoud van de startnotitie
bonnenprogramma graag toetsen bij de raad, zodat de input vanuit de raad kan worden
nneegenomen in het definitieve bonnenprogrannma. We gaan beginnen met een korte
presentatie zo meteen van het bomennnanifest van Platform Duurzaam Dordrecht, IVN,
de Bomenridders en Stichting De Stad, door nnevrouw Anneke van Veen. Daarvoor heeft
zij vijf nninuten, ik ben niet heel streng. Is het handig als mevrouw met microfoon daar
gaat staan? Ja, u mag daar staan. Daarna konnen de andere insprekers over de
startnotitie, mijnheren John van Steeg namens de Bomenridders, maar die ga ik dan
straks nog een keer melden. Zal ik dat zo meteen maar doen? Ja, is goed. Dan geef ik
het woord aan u.

Mevrouw Van Veen: Fijn, dank u wel. Ja, ik heb geen presentatie, ik ben de presentatie.
En de presentatie is ook samengevat in ons manifest. Want er zijn twee insprekers
namens de bomenliefhebbers en ik nnag het manifest aanbieden. En ik lees maar even
voor, want ik spreek namens een aantal organisaties, dus dat is beter. Ik ben blij de
gelegenheid te hebben om ons bomenmanifest ook aan de nieuwe raad aan te kunnen
bieden. In het verkiezingscafe heb ik het aangeboden aan Rick van der Linden, maar we
doen het nog een keer omdat jullie gewoon helemaal gesteld zijn om voor de bomen te
gaan zorgen. We vinden het fijn om dat nog een keer aan te bieden. Maar de aanloop
was minder vrolijk, want uit boosheid en frustratie hebben verschillende organisaties
elkaar opgezocht. En dat zijn de organisaties waarvoor ik nnag spreken. En dat zijn
Platform Duurzaam Dordrecht, de Bomenridders, IVN en Stichting de Stad. Het was
boosheid en frustratie over het bomenbeheer in onze stad. Het verlenen van
kapvergunningen voor monumentale bomen, de kap van prachtige bomen in parken, de
grove nnanier van opsnoeien, het kappen van vrijwel alle bomen in het Wielwijkpark
terwijI er een zogenaamde groene wijk wordt gebouwd. En zo waren er nog meer
dingen. In de periode waarin bomen steeds meer worden gewaardeerd, ook vanwege
allerlei bijkonnende effecten, vanwege allerlei effecten zoals het tegengaan van
hittestress in de stad, gezondheidseffecten, CO2-reductie en wat al niet meer. En
onbetwist, ik denk dat we daarover geen discussie meer over hebben, onbetwist leveren
bomen een ontzettend belangrijke bijdrage aan ons welzijn voor nu en straks. Bewoners
worden dan ook gestimuleerd door de gemeente om meer groen te planten. We leven in
een tijd waarin we kortom moeten samenwerken aan groene buurten en een goede
stad. En achteruitgang van het gemeentelijke bomenbestand is dan ook denk ik zal
iedereen zeggen onacceptabel. We hebben als organisaties samen dit manifest opgesteld
op initiatief van Jan Janssen van het Platform. Die heeft gezegd: ja, iedereen is apart
bezig, we nnoeten gewoon bij elkaar komen. Jan aanwezig, jullie kennen hem vast
allennaal. Dat was een onwijs goed idee, Jan. U krijgt het stuk ook digitaal of u heeft het
al gekregen. De hoofdlijnen zijn: koester het bestaand bonnenbezit, het is ons natuurlijk
kapitaal. Een boom van 60 jaar die gekapt wordt betekent in feit een achteruitgang van
120 jaar, want die boom moet weer 60 jaar groeien voordat die weer die onnvang krijgt
en dan begint die pas zijn optimale waarde te krijgen. Herplant met een jonger
exemplaar levert hoe groot dan ook een groot verlies in omvang en leidt tot fysieke,
sociale en visuele armoede, zeg ik maar gewoon. Zet in op meer bomen, blijf inzetten op
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bewustwording. Want ook tuineigenaren hebben een verantwoordelijkheid. Die ontlopen
dat vaak, maar dat is niet terecht. En vooral: zorg voor voldoende geld voor aanplant en
beheer. En John Steeg zal namens dezelfde groep een reactie op de voorliggende
startnotitie brengen, waarin hij verder ingaat op dit punt. In onze sannenwerking is
inmiddels ook de gemeente aangeschoven en we zijn daar ontzettend blij mee. We
horen dan ook dat veel van de door ons verafschuwde werkzaamheden worden
uitgevoerd vanwege chronisch tekortschietende budgetten. En dat maakt het niet
zachter, maar het maakt het wel verklaarbaarder. En dat toont ook eigenlijk het gevoel
van onmacht bij een aantal nnensen binnen de gemeente. Dat kan en nnag gewoon niet
en kunnen we toekomstige generaties ook niet aandoen. We rekenen ook op grote steun
inderdaad voor goed bonnenbeheer en een fraai bomenbestand. En u kunt op ons
rekenen als wakers, meedenkers en ondersteuners. Tenslotte, we hebben als
manifestopstellers samen met de gemeentemensen een prachtige linde mogen planten
in het Wantijpark om het momentum van samenwerking te nnarkeren. Wij willen de raad
vragen om in elke wijk een plek te zoeken waar een boom kan worden geplant die
mininnaal honderd jaar kan worden. Dan komt de vraag om de toezegging, mijnheer
Merx. Niet in de parken, maar juist op straat, op een plein. En we hopen dat in de
uitwerking van de startnotitie die ook kan worden meegenomen en dat de bonnen een
levend bewijs gaan vormen van nieuwe inzichten. Bomen spannen de kroon. En ik dank
u namens het platform Duurzaam Dordrecht, IVN, Bonnenridders en Stichting de Stad
voor uw aandacht. En dan ga ik de voorzitter het manifest nog een keer aanbieden. Zijn
er vragen?

De voorzitter: Nou, dat was mijn volgende vraag inderdaad, of er vragen zijn vanuit de
raad.

De heer Van der Spoel: Ja, voorzitter.

De voorzitter: Zou u uw bordjes even zo kunnen zetten dat ik ze kan lezen. Ik ben beter
in voornamen dan in achternamen, ben ik achter. Mijnheer Van der Spoel.

De heer Van der Spoel: Dank u wel. Bedankt voor uw presentatie en voor het aanbieden
van het manifest. Gisterenavond hebben wij dit stuk besproken in de fractie en ik had
daar een discussie met mijn eigen fractiegenoot over het kroonvolume. Inderdaad, u gaf
het net ook al aan: haal je een boom weg van pak hem beet honderd jaar oud en je
plant daar een nieuw boonnpje voor, dan het verschil van wat dat kleine boompje voor
ons doet is verhoudingsgewijs helennaal niets met die oude boom. Mijn collega zei toen
van: lulster, wat interesseert mu j dat hele kroonvolume nou. We nnoeten gewoon overal
die bonnen neergooien waar het maar kan. En dat we minder bezig moeten zijn met: er
nnoeten nnininnaal tien kleine boonnpjes voor een grote boom. En nu heb ik toevallig wel
The Hidden Life of Trees gezien in de movies, wat mu j erg anders heeft doen denken
over bomen. Aileen ik kwam niet meer op de argumenten gisteravond en eigenlijk ben ik
daarnaar op zoek, of ik die argunnenten bij u kan halen waarom dat juist zo belangrijk is
waarom we toch rekening houden met dat kroonvolume en niet zo zeer dat we overal
maar gewoon kleine boompjes neerzetten.
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Mevrouw Van Veen: Nou, waar het om gaat bij dat kroonvolunne is dat een boom die
ontwikkelt zich een stel, die ontwikkelt zich de bladerdikte. Als je het hebt over
biodiversiteitswaarde, als je meer bladeren en een groter bladersysteenn hebt dan heb je
gewoon meer insecten, dan heb je meer vogeltjes, dan heb je meer wat dan ook. Als jij
een kale staak hebt met drie takjes eraan, wat moet een vogel daar zoeken. Laat ik het
even zo plat vertellen. Dan gaat het ook over beschaduwing, het gaat over fijnstof
afvangen, het gaat over visueel een toonbeeld zijn. Dat is het idee dat je zegt van: we
gaan zeg maar Zelfs als je zou zeggen: we gaan de kroonomvang vervangen door
jonge boompjes met dezelfde kroononnvang, dan heb je absoluut minder biodiversiteit,
ruimtelijke kwaliteit, koeling. Een dun boompje, ga maar eens onder een dun boompje
in de schaduw zitten, dat is vrij lastig. Nee, dat is ook voor u heel lastig. Nee, dus er zijn
ook onderzoeken gedaan dat de effecten en de waarde van grote bomen, ik zag het bij
LinkedIn ook weer voorbijkomen, ik kan het proberen op te zoeken en dan stuur ik het
toe. Maar het is niet zo dat je, zelfs als je de kroonvolumes zou compenseren dan heb je
nog niet die waarde terug. En anders doen we daar een keer een lesje over.

De voorzitter: Is uw vraag beantwoord? Ja, dat is mooi. Is er iemand anders met een
vraag? 0 sorry, nnijnheer Van der Net.

De heer Van der Net: Bomen zijn natuurlijk hartstikke nnooi. En des te meer bomen, des
te mooier. Maar als we nog meer bomen gaan planten, dan betekent het nog meer
onderhoud en beheer. Dus dan hebben we dus nog meer geld uiteindelijk nog nodig om
dus die bomen goed in stand te houden, dat onderschrijft u neem ik aan ook.

Mevrouw Van Veen: Zeker, dat is zo. Maar de vraag is of je dat kosten noennt of
investeren in je leefomgeving.

De heer Van der Net: Ja, maar nee, die discussie

Mevrouw Van Veen: Dat snap ik, dat kan je over nog veel meer dingen doen, dat snap
ik. Maar u heeft gelijk, je kunt niet zeggen: we gooien er tien procent meer bomen bij
en we gaan wel meer ophogen om dit huidige bestand goed te beheren. Maar als je
meer bomen hebt, dan moet je meer beheren.

De heer Van der Net: Ja, maar goed, dat zijn wel de overwegingen die wij natuurlijk
uiteindelijk moeten maken. Want ja, het geld hangt niet aan de bomen.

Mevrouw Van Veen: De bomen groeien niet tot aan de hemel, nee.

De heer Van der Net: En ook dat niet, inderdaad.

Mevrouw Van Veen: Maar u moet zich wel voorstellen dat we ook in het kader van de
klimaatverandering, de hittestress en dat soort zaken. Er zijn ook heel veel gemeentes
die bijvoorbeeld koele routes aanleggen dat mensen naar de busstations kunnen komen
of zich kunnen verplaatsen binnen hun onngeving. Een koele route, onndat er anders
gewoon gezondheidsproblennen komen.
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De heer Van der Net: U hoeft mu j niet te overtuigen op dat punt. Maar het is wel

Mevrouw Van Veen: Er moet meer geld bij, kort samengevat.

De heer Van der Net: Ja, dat is even samengevat. Meer onderhoud en meer bomen is
nog meer geld.

Mevrouw Van Veen: Ja, klopt.

De voorzitter: Oke, dank u wel. Mijnheer Portier.

De heer Portier: Ja, toch even een vraag van mu j die in het verlengde hiervan ligt. Ik
wandel in mijn vakantie graag in stukken natuur waar niet echt onderhoud gepleegd
wordt, maar waar wel prachtige oude bomen staan. Is er nou een manier van
onderhoud, planten, kiezen van bomen en dergelijke, waardoor de bomen beter hunzelf
in stand kunnen houden zonder dat ze allemaal persoonlijk vertroeteld moeten worden?
Zeg maar voor een natuurlijke vornn van beheer. Heeft u daar ideeen over, kunt u daar
iets over zeggen?

Mevrouw Van Veen: Nou, een boom hoeft u in principe als die op een goede plek
neergezet wordt niet vertroeteld te worden, laten we dat zeggen. Maar hij hoeft ook niet
nnishandeld te worden zeg maar, dat is wat wij vaak doen. Nee, ik denk dat als je een
boom in de straat wil hebben, dan zal je toch iets moeten opkronen. Dat is gewoon zo,
daar kom je niet onderuit. En dan moet je kijken hoe hoog je dat op-kroont. Maar in
principe als je goede sortimentkeuze is natuurlijk heel erg bepalend. En ik denk daar
zitten gewoon hele capabele mensen in de gemeente die dat gewoon heel goed
uitpuzzelen. En ja, het nnooiste is natuurlijk een boom is zijn voile wasdom in de
natuurlijke situatie. Maar ja, uiteindelijk op een bepaalde nnanier beheerd is gewoon een
boom in zijn voile wasdom ook in een straat gewoon heel mooi. Maar dan is het niet
vertroetelen. Het is wel zorgen dat de standplaats goed is, dat je op een goede plek
plant dat die de ruimte heeft. En ja, het beheer is opsnoeien voor wat nodig is.

De heer Portier: Ja, dus als ik goed begrijp zegt u van: als je een boom in goede
voorwaarden laat staan, een goede omgeving geeft, dan kost dat initieel misschien wel
wat maar kun je uiteindelijk het doen met minder onderhoud. Ik snap ook wel dat je in
de stad zeg maar wat onderhoud nodig hebt en dat je ook niet takken op mensen hun
hoofd kan laten vallen. Maar u zegt eigenlijk van: in het begin investeren in een goede
plek voor de boom, dat kan op de duur kosten uitsparen.

Mevrouw Van Veen: Nou, ik heb bijvoorbeeld gehoord dat lindenbomen, er zijn
lindesoorten die heel erg die plak afgeven. Maar het schijnt als ze een goede standplaats
hebben, dan doen ze dat niet. Dus het is ook een soort stress bij die bomen onndat ze
niet op een goede plek staan. Dus ja, inderdaad goede standplaats, goede keuze.

De voorzitter: Dank u wel. Zijn er nog meer? Ja, mijnheer De Boer.
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De heer De Boer: Dank u wel, voorzitter. Dank voor de presentatie. Ja, ik heb me
beziggehouden met een korte bomenstudie de afgelopen week. Ik heb vooral even
gekeken naar de bonnenziektes, want in hoeverre zijn die van invloed op ons
bomenbestand in de stad? Want bij de top drie van de bomenziektes in Nederland,
misschien wereldwijd, staat bijvoorbeeld de iepenziekte en de kastanje-bloedingsziekte.
Dat zijn, als je dat leest wat dat betreft, nou, daar word je niet heel vrolijk van. Dus in
hoeverre is dat van invloed op onze nnooie stad Dordrecht? Dat zal overal hetzelfde zijn,
denk ik. Maar dat heeft wel invloed natuurlijk ook op de herplanting, het onderhoud.

Mevrouw Van Veen: Nou ja, er is in dat stuk een heel goed overzicht gennaakt. Maar ik
denk inderdaad dat Rosalie daar het beste ook op kan antwoorden. Ja, wij schrokken er
eigenlijk ook heel erg van. En ook eigenlijk de constatering dat doordat bijvoorbeeld
bepaalde budgetten te krap waren bijvoorbeeld heel intensief is gesnoeid. Omdat je
anders, normaal ga je om de vier jaar langs en dan ga je minder langs en dan doe je
maar wat extra, dan weet je zeker dat die tak niet Ja, dat zijn dingen, die krijg je niet
meer hersteld. Die boom die gaat niet nog een keer een andere tak maken. Dus ja,
dingen hangen allemaal met elkaar samen. Maar Rosalie gaat in op de ziektes. Maar het
is wel heel heftig, ja.

De voorzitter: Dank u wel. De vraag is beantwoord neem ik aan. Zijn er nog meer
mensen? Ja, mijnheer Van Ballegooijen.

De heer Van Ballegooijen: U noemde heel terecht dat bomen ook bijdragen aan
biodiversiteit. Nu heb ik wel begrepen dat een andere soort begroeiing die dat ook heel
veel doet struweel en strak is. En ik heb uit goede bron vernomen dat er in Dordrecht
misschien wel meer behoefte is aan struweel en struiken dan bomen, als je kijkt naar de
hoeveelheden op dit moment. In hoeverre, dan moet ik het goed zeggen, hoe ziet u die
investering? Kunnen we beter investeren in bomen of beter in struweel en struiken?

Mevrouw Van Veen: Nou, een boom en struweel en struiken is echt lets heel anders. Het
is een appel en een peer, je kunt het eigenlijk niet vergelijken. Je kunt niet struweel in
een straat zetten, dat gaat gewoon niet. Of je nnoet het als hagen gaan beheren, dat
willen we ook niet. Dus struweel is heel belangrijk ook voor vogels, rustplekken,
voedsel, noem nnaar op, beschutting. Maar in een straat stelt u zich voor een mooie
houtwal of een nnooie houtstruweel en dat in een straat Of ik begrijp uw vraag niet
goed?

De heer Van Balleciooijen: Nee, ik snap dat het niet op elke plek mogelijk is. Maar dat
geldt natuurlijk ook voor bomen. Wat ik bedoel te zeggen is, mijn collega mijnheer Van
der Net zei al: het budget is uiteindelijk eindig. Mijn vraag was meer ook vanuit
biodiversiteit, een struweel is natuurlijk goed om de bomen te verbinden en ook een
goede manier om verschillende stukken groen met elkaar te verbinden. Voor zowel
zoogdieren als insecten als kleine zoogdieren. Dus nnijn vraag was eigenlijk: hoe ziet u
gelet op het beperkte budget uiteindelijk, waar zou de investering dan naartoe moeten
gaan? Dus dan moeten we juist investeren in struweel en struiken, of zegt u: we moeten
toch investeren in bomen.
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Mevrouw Van Veen: Zeker als je kijkt, ja, u zegt: je kan niet overal alles doen. Maar dat
kan je met bomen ook niet. Dan heb je natuurlijk gelijk, want er zit heel veel
infrastructuur natuurlijk al in die straat. Maar vanwege het beeld en het gebruik en de
veiligheid, want je krijgt natuurlijk gewoon weer minder doorzicht, je krijgt misschien
onveilige plekken. Ja, misschien op specifieke plekken kan het misschien. Maar ik denk
dat het weinig in een stedelijk gebied, misschien wel in de Nieuwe Dordtse Biesbosch,
dat soort plekken. Maar in de stad, in de straat, ik ben ook ontwerper, daar zie ik me dat
moeilijk voor me, dus bomen.

De voorzitter: Oke, dank u wel. In verband met de tijd lijkt het me verstandig dat
mijnheer John Steeg hier het woord neennt. Ja, helemaal prima.

De heer Steeg: Dank u, voorzitter. Geachte connmissieleden, allereerst gefeliciteerd met
uw verkiezing als raadslid of collegelid of deelraadslid. We zijn blij kennis te maken en
hopen op een positieve sannenwerking in de komende vier jaar. Ik richt mij tot u over de
startnotitie bonnenprogramma, dus meer op het punt wat op uw agenda staat. Ik doe
dat nannens een aantal Dordtse organisaties, Anneke van Veen heeft ze al genoennd, ook
Meer Bomen Nu hoort daarbij. Die heeft dus ook nnijn inspraakreactie voorbereid. Ik wit
u graag voorzien van onze ideeen over deze startnotitie en zijn bredere context.
Allereerst stellen wij het prijs dat de startnotitie zichtbaar maakt dat de staart van het
gemeentelijk bomenbestand achteruit kachelt en wel als gevolg van achterstallig en te
beperkt onderhoud. Kijk alleen al naar het grote aantal zieke bomen, u had het er
zojuist over. Dat is deels een natuurverschijnsel, maar zeker ook het gevolg van eerdere
bezuinigingen. Wij erkennen dat de gemeente innovatief met haar bomen omgaat door
experimentele bestrijdingsmethoden van boonnziektes of ecologische bestrijding van
bladluis. Maar die creativiteit kan niet verbloemen dat we te maken hebben met een
structureel te klein beheerbudget bij de genneente. Dat erkent de startnotitie ook, maar
dat moet dan ook reden zijn om het nu niet bij tijdelijke stoplappen te laten. Dit is het
moment om door te pakken, niet om awards te winnen maar ook van Dordrecht een
aantrekkelijke, klimaat-neutrale, leefbare en biodiverse stad te maken binnen en buiten
de singels, binnen en buiten de bebouwde kom. Bomen spelen daarin een existentiele
rot. Zij zijn het natuurlijk kapitaal van de stad, van groot belang voor de bewoners en
bedrijven van nu en van de toekomst. U begrijp dan ook dat wij warm pleitbezorgers
zijn van scenario A -plus. We hopen dat het nieuwe college en u de financiele ruimte voor
dit scenario waarmaakt. Dat is geen vrijblijvende keuze. Met lets anders dan A -plus zijn
het groenblauwe programma, de omgevingsvisie en een klimaat-neutraal Dordrecht in
2040 niet te realiseren. De startnotitie is in kern een beheerprogramma voor
gemeentelijke bomen, alleen daarvan zijn de kosten in beeld gebracht in de aflopende
scenario's. Helaas zijn de baten niet benoemd, in ieder geval niet in getal. Dat hoeft niet
alleen over euro's te gaan, het gaat ook over kwalitatieve baten zoals CO2-vastleggen,
afvang fijnstof, minder hittestress, waterberging en water vasthouden, een gezondere
woon- en leefomgeving en een aantrekkelijke stad met een goed vestigingsklimaat.
Maar er moet nneer. Een nieuwe start met een nieuw college is wat ons betreft de
opmaat om het echt anders te doen. We noemen niet uitputtend een aantal urgente
maatregelen. Nummer 1: behoud van de bomen die er nu zijn en die vaak toch
sneuvelen. Dus het is tijd voor het door de vorige wethouder beleden, maar niet in
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beleid omgezette uitgangspunt: nee, niet kappen, tenzij, te verankeren en oak de
herplantplicht strakker te maken inclusief handhaving. Dat vergt een aanscherping van
de algemene plaatselijke verordening. Het is tijd voor een herijking van de
beoordelingstabel bij kapaanvragen. Die tabel geeft nu maximaal ongeveer 1300 punten
voor kap en nnaximaal ongeveer 375 punten voor behoud van een boom. Daar lopen
groene organisaties ontnnoedigend tegenaan, maar dat zijn uw eerdere politieke keuzes.
Dat kan anders, daar denken we graag over mee. Het is tijd voor een andere benadering
van de bomenlijst. Nu sneuvelen regelmatig iconische bomen buiten de singels, omdat
ze toevallig niet op de bomenlijst 2020 staan, oak al hebben ze een stamdoorsnede van
meer dan 20 centimeter. Wij verzoeken u het college op te dragen in beginsel iedere
boom met mininnaal deze omvang te beschernnen binnen en buiten de singels, binnen en
buiten de bebouwde kom en ongeacht of de boom op openbare dan wel particuliere
grond staat. Zodat niet te veel bomen het loodje leggen onnwille van te veel blad, te veel
honingdauw, te veel schaduw op de zonnepanelen, te veel in de weg bij een nieuw- of
verbouwproject. Als we deze argumenten blijven accepteren, dan halen we de
biodiversiteits-, leefbaarheids- en klimaatdoelen nooit. Urgente maatregel nunnmer 2: de
noodzaak van meer bomen. In het groenblauwe progrannma staat inzet voor meer
bomen in de wijken op gemeentegrond en bij particulieren. Niet in het minst am de
toenemende hittestress te beperken en koele routes te creeren. Dat lijkt ten onrechte te
ontbreken in het voorliggende bomenprogramma, voor zover het meer bomen op
gemeentegrond betreft. Dus ontbreekt oak het bijbehorende budget. 3: groen als
basisuitgangspunt bij nieuwe ontwikkelingen. Het is hoog tijd dat groen niet een
sluitpost is, maar een integraal onderdeel vormt als voorwaarde vooraf nog voor de
eerste planvorming. Ontwikkelaars plannen graag vanuit een schone lij, maar dan gum
je wel al het bestaande groen weg, net als vroeger op de Lij. Daarna warden
nieuwbouwprojecten voorzien van boomsprietjes, geheel anders dan de aninnaties van
ontwikkelaars de bewoners willen doen geloven. Neenn bijvoorbeeld de spoorzone, waar
tientallen nu aanwezige megagrote bomen op de animaties volledig ontbreken. Numnner
4: participatie. Het is hoog tijd voor een stevige stimulans richting bewoners op ons
eiland am oak zelf rekening te houden met het belang van bomen. Er zou een
bomenconsulent en/of bomendokter voor particulieren bij kunnen helpen, net als het
actief aanbieden van zaailingen aan inwoners met een eigen tuin en het aanbieden van
voorlichtingsbijeenkomsten over bomen op onze scholen. Daar werken we heel graag
aan mee. En last but not least: zorg voor voldoende budget voor goed boonnbeheer bij
de eigen organisatie. Ga dus voor A -plus -plus. Wij zijn als vrijwilligersorganisaties ten
voile bereid am met u mee te denken en nu in het vervolgtraject met onze specifieke
liefde voor en kennis over bomen bij te staan. Zie het bomennnanifest, dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer John Steeg. Ik zie staan dat mijnheer Jan Janssen,
u wilde oak iets bijdragen?

De heer Janssen: Bedankt alien.

De voorzitter: Dat is duidelijk, namens Platform Duurzaamheid bedankt aan John Steeg
en Anneke van Veen. Zijn er raadsleden die iets willen? Ja, even kijken. Ik heb niet de
volgorde helemaal goed, ik begin gewoon even bij mijnheer Portier.
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De heer Portier: Ja, voorzitter, ook bedankt voor de bijdrage en de inspraak. Ja, van
harte kan ik sowieso onderschrijven het idee om bomen zeg maar in de kapverordening
zodanig aan te passen dat bomen gewoon niet gekapt mogen worden, tenzij. Ik heb wel
even een vraagje. U heeft inderdaad goed de startnotitie doorgenomen. In de
startnotitie pleit u voor het A -plus programma. En daarin is sprake van tien procent
nnonumentaal of veteranenbomen. En als ik dan in de startnotitie verder lees bij A, dan
zijn er nog maar vijf procent monumentale- en veteranenbomen. En naarmate je verder
naar beneden komt wordt het ergens twee procent. Dus dan vraag ik me af: is dan in
die mindere scenario's de bedoeling daadwerkelijk tachtig procent of vijftig procent van
de bomen te laten verdwijnen? Hoe zit dat? Wat is uw inschatting over het aantal
monumentale of veteranenbomen? Wat het laatste dan ook moge betekenen. En hoe
staat u daar tegenover de startnotitie?

De voorzitter: Gaat uw gang.

De heer Steeg: Nou, in de startnotitie wordt inderdaad het beeld geschetst dat hoe
dichter je bij D komt, hoe meer bomen en zeker monumentale bomen zullen moeten
sneuvelen. Want dat kan de gemeente dan niet meer onderhouden. En dan wordt het
dus extra zwaar gesnoeid, dan wordt er gekandelaberd desnoods. En daar wordt volgens
mij, volgens ons, de stad niet beter van. Tien procent lijkt mij eerlijk gezegd, ja, het
gaat natuurlijk niet alleen maar over monumentale bomen. Het gaat wat de CO2-
reductie betreft ook zeker over zo veel mogelijk bomen. Daar zijn we ook erg voor. Maar
ik denk dat dit, ja, stel de vraag vooral ook duidelijk bij de ambtenaren, want die weten
precies wat er in die notitie staat. Die is niet van ons, moet u even bedenken.

De voorzitter: Dank u wel. Dan ga ik naar, ik ga gewoon het rijtje af, dat lijkt mij het
handigst. Ik ga nu naar mijnheer Kleinpaste.

De heer Kleinpaste: Dank u wel, voorzitter. Ja, mijnheer Steeg, bedankt voor de
inspraak. Ergens in uw betoog haalde u even de omgevingsvisie ook aan. En uw stelling
was dat deze startnotitie in ieder geval niet bijdraagt om de ambities uit die
omgevingsvisie te ha ten. Kunt u daar nog een kortere toelichting op geven?

De heer Steeg: Nou, volgens mij is het wel haalbaar bij A -plus, maar steeds minder bij
de vervolgscenario's, dus A, B, C, D. dan wordt het echt moeizaam. Dus om nu te
zeggen: C en D zijn evident onnnogelijk.

De heer Kleinpaste: Dus de conclusie van de gezamenlijke organisaties van uw inspraak
is dat eigenlijk A -plus in die bomenvisie zicht geeft op het realiseren van de
omgevingsvisie zoals die hier ligt?

De heer Steeq: Klopt.

De voorzitter: Dank u wel. Dan ga ik naar mijnheer Van Ballegooijen, niets. Mijnheer
Van der Net, die wel.
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De heer Van der Net: Ja, ik sloeg even aan en dat zal u niet verbazen op grond waarvan.
Maar u stelde dat ook op particulier terrein er inderdaad een bescherming moet komen.
Nou had ik zelf een hele mooie zilverlinde, maar ja, die werd ziek en die heb ik dus
inderdaad gewoon omgezaagd. Maar als we uitgaan van wat u zou willen, moet daar dan
ook nog een toetsing door de gemeente plaatsvinden voordat die dan uiteindelijk
onngezaagd moet worden?

De heer Steeg: Voor een deel is dat al zo. Want een deel van de bomen staat op de
bonnenlijst, ook op particulier terrein. Dus dat komt al voor als het een bijzondere boom
is. En wat ons betreft is iedere boom met meer dan twintig centimeter doorsnede een
bijzondere boom. Dan hebt u inderdaad een vergunning nodig, wat ons betreft met dien
verstande dat die vergunning natuurlijk als het inderdaad een stervende of dode boom is
zonder meer toegekend wordt. Daar hoeft u zich niet zorgen over te ma ken, dat konnt
goed.

De heer Van der Net: Nee, nnaar je passeert het eigendonnsrecht natuurlijk op dat punt.
En dat is natuurlijk wel een zwaarwegend belang uiteindelijk.

De heer Steeg: Ja, onze insteek is dat alle bomen van iedereen zijn.

De heer Van der Net: Ik ken daar een liedje op. Maar dank u wel, voorzitter.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Van der Meer.

De heer Van der Meer: Ja, ik wou nog even aansluiten bij de vraag van mijnheer
Kleinpaste. Kunt u lets zeggen, mijnheer Steeg, of een voorbeeld geven waaruit blijkt
dat inderdaad andere scenario's dan A -plus het realiseren van de omgevingsvisie en een
groenblauwe visie niet goed realiseerbaar nnaken. Ja, waaronn is dat zo?

De heer Stem Nou, volgens mij staat in de groenblauwe visie daadwerkelijk dat er
meer bomen moeten komen en dat de stad moet vergroenen. En hoe wil je dat doen
zonder bomen? En dat punt is de nadere uitwerking van de omgevingsvisie. En daarmee
is dus ook dan de omgevingsvisie onhaalbaar geworden.

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Kruger, heeft u nog een vraag? Nee, dan ga ik naar
mijnheer Van der Spoel.

De heer Van der Spoel: Dank u wel, voorzitter. Als ik de startnotitie erbij pak, dan staat
er ook in dat er overleg is geweest met een aantal organisaties, onder andere de uwe.
En om punten op te halen voor het bonnenprogramma. En deze input hebben ze waar
nnogelijk verwerkt in deze startnotitie. Op een schaal van een tot tien, met een een niet
tevreden en tien heel erg tevreden daarover, hoe tevreden bent u?

De heer Steeq: Nou, bij D een en bij A -plus tien.

De voorzitter: Dat is duidelijk. Dan ga ik naar mijnheer Cobben.
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De heer Cobben: Ja, dank u, voorzitter. Een vraag voor mijnheer Steeg over uw wens
dat de gemeente meer geld gaat besteden aan bonnenonderhoud. Dat zou er ook toe
kunnen leiden dat er meer gekapt gaat worden. De afgelopen jaren hebben we naar
mijn beleving gezien dat de gemeente zelf veel bomen heeft gekapt, mooie bomen ook.
Daar zijn er heel veel van verdwenen, waar je je af kan vragen: ja, was dat nou allemaal
nodig? Sonns lijkt het wel alsof er een reden is gezocht om bomen te kappen. 0, er zit
een paddenstoel op of wat dan ook. En dat geeft derhalve mij de indruk dat de
gemeente misschien te veel geld had voor het bomenonderhoud. En ja, hoe minder geld
er is, hoe minder gekapt kan worden zou je bijna zeggen. Dus waarom wil u nou zoveel
geld hebben?

De voorzitter: Mijnheer Cobben, oke, wat is uw vraag?

De heer Cobben: Waaronn mijnheer Steeg graag meer geld wil zien voor de bomen.

De heer Steeg: Nou, omdat de notitie zelf al aangeeft dat er inderdaad in de afgelopen
jaren meer gekapt is dan we zoude hebben gedaan in de stad als daar voldoende
beheerbudget voor was geweest. Dus er zijn juist vanwege gebrek aan geld heel veel
bomen gekapt of heel veel bomen sterker gesnoeid dan er anders zou zijn gedaan. De
afgelopen twee jaar is er hebben wij begrepen incidenteel wel meer geld beschikbaar
geweest. En dat is nneteen te zien aan hoe het bomenbestand erbij staat. Dus het is
inderdaad, het zijn een beetje connmunicerende vaten. Meer bomen betekent meer geld,
minder bomen is minder geld.

De voorzitter: Maar de politieke vraag kunnen we misschien ook beter bewaren voor een
andere vergadering, denk ik. Nee, ik zeg het even tegen mijnheer Cobben. Mevrouw
Rutten, heeft u nog een vraag? Nee, en mevrouw Van Vugt?

Mevrouw Van Vugt: Een korte vraag, denk ik. Is het ook mogelijk om vast te stellen
wanneer je nou een boom gewoon wel mag kappen? Want het lijkt wel heel lang kappen
niet, tenzij. Maar waar zit dan tenzij?

De heer Steeg: Nou, dat zult u in de APV zelf moeten vastleggen. Nu is het vastgelegd
welke belangen dat er relevant zijn voor het behoud van een boom. Er is niet expliciet
gemaakt welke belangen een boom zou moeten sneuvelen. Dat is in de
beoordelingstabel is dat eigenlijk buiten de APV om in gefietst. En op een zodanige
manier dat kappen veel nnakkelijker punten krijgt dan behoudt nu. En dat is een keuze
en die keuze is aan u.

Mevrouw Van Vugt: Maar u kunt daar vast wel een voorzet voor een kader geven, denk
ik.

De heer Steeq: Nou, als jullie dat op prijs stellen dan wil ik dat best wel samen met de
andere organisaties aan jullie aandragen, geen punt. Ik zei al: ik wil graag nneedenken,
dat doen we heel graag.

De heer Voorzitter, een vervolgvraag hierop.
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De voorzitter: U wit even een soort van ...

De heer Ja, een vervolgvraag gelijk eventjes van: zijn er genneentes die dit at in de
APV hebben opgenonnen en daar zijn voorbeelden van neem ik aan en die kunt u delen
met ons?

De heer Steeg: Ja, precies. Wij hebben ook contact met andere Bonnenridder-achtige
organisaties in Zuid-Holland en daar doen we veel inspiratie uit op.

De voorzitter: Oke, moo'. Mevrouw Van Vugt, tevreden over het antwoord? Prima,
mevrouw Koole-Bruurmijn, nee. Mijnheer Schalken.

De heer Schalken: Ja, voorzitter, ook namens Beter voor Dordt dank voor de insprekers.
Nou ja, als we kijken naar de varianten die er nu liggen, dan betekent een andere
manier van onderhoud ook een hele andere beleving van het groen in de toekonnst. En
de vraag die bij ons bleef hangen was: oke, wij moeten dan wel ook dat op een hele
goede manier ook met onze inwoners communiceren, wanneer er een boom blijft liggen
of wanneer we op een andere manier gaan snoeien. En ja, wij gaan er eigenlijk vanuit,
maar dat hoor ik ook graag van u, op welke manier de organisaties daar ook een rot bij
willen spelen. Want dat kunnen we denk ik niet alleen als gemeente.

De heer Steeg: Zeker. Dat doen we in de praktijk ook at. We hebben regelnnatig contact
met mensen in de stad. En als wij iets signaleren rond bomen, het eerste wat wij doen is
contact met de buurt opzoeken. Een briefje bij alle mensen in de bus duwen, en dan
krijgen we ook bijna altijd reacties. Als wij naar een boom gaan kijken, is die nog wet
gezond, dan binnen de kortste keren heb je drie mensen uit de buurt om je heen staan
die zeggen: je gaat die boom toch niet kappen? Nou, wij kappen niks, nnaar we kijken
wet of dat terecht zou zijn.

De voorzitter: Oke, is voldoende? Helemaal prima. Mijnheer Venderbos.

De heer Venderbos: Ja, ik heb nog een aanvullende vraag op wat mijnheer Schalken
vertelde over dus initiatieven uit de buurt waar u naartoe gaat. Maar er zijn ook straten
en havengebieden waar bomen in het verleden gekapt zijn en waar at gedacht is om de
bomen weer terug te plaatsen, waarbij dan de bewoners faliekant tegen deze bomen
zijn. Kunnen jullie daar ook iets nnee?

De heer Steeg: Je moet vooral het gesprek met de mensen aangaan. En je zal niet
iedereen overtuigen dat het goed is dat er weer bomen terugkomen. Het belangrijkste
argument is natuurlijk parkeerplaatsen, zeker in de binnenstad. Tegelijkertijd moet de
leefbaarheid van de stad op een niveau worden gebracht, ook voor die mensen, en daar
moet je ze proberen te overtuigen. We hebben geen machtsnniddelen, behalve onze
mond.

De voorzitter: Dank u wet. Dan gaan we naar nnijnheer De Boer.
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De heer De Boer: Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor uw heldere betoog. Nou ja,
wij kunnen namens Op Ons Eiland niet anders kiezen dan voor scenario A -plus. Aan de
andere kant zitten we ook in de politiek, dus het gaat ook over geld. Nou ja, het verschil
tussen A -plus en D is 32,5 miljoen, dat is heel veel geld. Ja, wij hebben het er ook al
over gehad met de fractie, misschien moeten we kijken naar de best practice tussen A-
plus en A. Want dat scheelt echt bijna de helft. Want we moeten toch straks kijken:
waar halen we dat geld vandaan? Maar goed, aan de andere kant, er zijn ook dingen die
een hoop opleveren. Als je kijkt naar het A -plus visie, minder veiligheidsincidenten,
minder externe schades, minder klachten, minder comnnotie/rechtszaken. Nou, ik ben
wel benieuwd wat dat financieel dus de gemeente dan bespaart. Want dat kunnen we
wel meenemen in de overweging straks om te kiezen voor een scenario A -plus, wat ons
betreft nog steeds de beste, of misschien wel een A eventueel.

De voorzitter: Ik hoor nog geen vraag.

De heer De Boer: Het is geen vraag.

De voorzitter: Ja, dit is de vragenronde. Dan was u iets te vroeg. We hebben het in ieder
geval gehoord.

De heer Steeg: We hebben het wel als insprekers gehad over dat er inderdaad ook
kwalitatieve baten zijn. Maar de discussie over het geld moet u vooral met mijnheer
Merx voeren.

De voorzitter: Dan gaan we door naar mijnheer Boersma.

De heer Boersnna: Ja, voorzitter, dank u. Ja, ik had een prachtige kersenboom in de tuin
staan, die is gesnoeid. En achteraf bleek dat die verkeerd gesnoeid was, dus die is
doodgegaan. Dus uw suggestie voor een bomenconsulent of een bomendokter sprak muj
wel aan en misschien kan u iets nneer vertellen hoe dat eruit zou kunnen zien, op zo'n
manier dat je dus voorkomt dat er nnensen adviezen geven die achteraf niet goed blijken
te zijn. Maar heeft u daar ideeen over hoe dat eruit zou kunnen zien?

De heer Steeq: Nou ja, het lijkt mu j dat dat iemand moet zijn die mede met de steun
van de gemeente, maar wel met de kennis van zaken die noodzakelijk is daarvoor,
adviezen kan geven aan burgers die dat zelf vragen. Ik bedoel, je moet het aanbieden,
maar burgers moeten er ook gebruik van willen maken. Wat ons betreft kunnen wij daar
ook als organisaties een rol in spelen, voor zover wij zelf die kennis hebben.

De voorzitter: Oke, dan ga ik bij deze u bedanken voor uw bijdrage. Dank u wel. En dan
ga ik vragen of mevrouw Rosalie Hoek-Kleinjan naar voren wil komen. 0, er moet eerst
nog even een foto gemaakt worden. Excuus. Een minuutje. Oke, er is een kleine
wijziging in het programma. Mijnheer Mark Merx die gaat eerst het woord voeren, iets
vertellen. En daarna gaat mevrouw Hoek-Kleinjan iets vertellen. Excuus.

De heer Merx: Dank u wel, voorzitter. Ja, anders zit ik hier voor spek en bonen. Nee
hoor, want ik vind het hele interessante en goede verhalen. Dank ook voor de insprekers
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en dank ook voor alle vragen die gesteld zijn, want die geven goede input voor de
verdere uitwerking. Want wat wij vanavond van u vragen is vooral input mee te geven.
De verleiding is heel groot om te kijken naar die scenario's en daar er eentje uit te
kiezen. Maar die scenario's zijn eigenlijk vooral bedoeld om een indruk te geven en u te
prikkelen tot na te denken van: wat vinden wij nou belangrijk voor onze stad en met
name voor de bomen? En ik heb hier twee nnensen aan mijn rechterhand zitten, dit is
Rosalie, dat is een beleidsadviseur. En Rudy, en Rudy is echt ook een bomenexperts,
ook zelfs bomendokter als ik me niet vergis. Ja, zeker. Dus deze man en deze vrouw
hebben er echt verstand van. Ik geef ook graag dan het woord aan hen door. En ik hoop
echt dat we vanavond heel veel input meenemen om dat plan verder vorm te geven. En
inderdaad de financiele bomen rijken niet tot aan de hemel, dus we zullen ergens keuzes
moeten maken.

Mevrouw Hoek: Hartelijk dank. Ik ga er toch even bij staan, als u dat goed vindt. Ben ik
zo goed te verstaan? Ik ben Rosalie Hoek, ik ben adviseur bij ruimtelijke kwaliteit op
verschillende onderwerpen werkzaam, waaronder dus bomen. Maar ook dieren, wet
natuurbescherming, dus eigenlijk alles een beetje in de groen en natuurhoek. Sannen
met Rudy ben ik dus begonnen aan het werken aan een bomenprogramma. En tijdens
deze bijeenkomst willen we jullie nneenennen in het proces tot nu toe en willen we vooral
bij jullie ophalen, wat de wethouder net ook al zei, wat jullie uitgangspunten zijn. Wat
vinden jullie nu belangrijk wat er terug moet komen in het bomenprogramma? Dus het
is puur even toetsen van: zitten we op de juiste weg met elkaar? Nou, allereerst:
waaronn een bomenprogramma? Nou, het is al een aantal keer genoemd. In 2014
hebben we een bezuinigingsronde gehad, waardoor we echt structureel minder geld
kregen om onze bomen te onderhouden. En dat heeft geleid tot snoeiachterstanden. En
dat is eigenlijk net al een aantal keer voorbij gekomen. Afgelopen jaren hebben we al
aangekondigd: dat houdt ergens op. Op een gegeven moment lopen de achterstanden te
ver op en moeten we daarop ingrijpen. In 2020 zijn we daarom gaan uitrekenen van:
wat gaat het ons nou kosten? Wanneer moeten we hier op inspelen? En daarom hebben
we een kadernota-claim ingediend en hebben we dus dit jaar extra geld voor het
bonnenonderhoud gekregen. Dus in 2022 incidenteel extra geld voor bomenonderhoud,
maar daarna houdt het op. Dus dat betekent dat we nu moeten gaan kijken van: hoe
gaan we dan verder om de komende jaren een structureel duurzaam
bomenonderhoudsplan te hebben? Nou, daarnaast speelt dat er steeds meer aandacht is
vanuit de sannenleving, maar ook vanuit aandacht voor natuurwaarde. Bonnen worden
steeds belangrijker, nou, eigenlijk is het al verteld door de groene organisaties hiervoor:
er is gewoon meer aandacht voor bomen en dat vraagt ook gewoon een andere bilk op
ons bomenprogramma, op ons bonnenonderhoud. De andere kant van de wet
natuurbescherming en de aandacht voor natuurwaarde is dat we steeds meer te maken
hebben gekregen met het doen van ecologische onderzoeken. Dus dat vraagt ook weer
extra inzet, maar ook extra kosten die erbij komen om ons te houden aan de wet. Nou,
daarnaast hebben we het er al even over gehad, we hebben te maken met boomziekten.
DeeIs door de klimaatverandering hebben we te maken met meer boomziekten die we
meer moeten gaan bestrijden of waar we onderzoek naar moeten doen van: hoe kunnen
we dit tegengaan, hoe kunnen we dit beperken? Daar hebben we uw raad ook de
afgelopen jaren via een raadsinformatiebrief al nneernnaals over geinformeerd. Ook
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hierbij hebben we geen structureel geld om dit goed te organiseren. Dit hebben wij
steeds via een kadernota-claim hebben we dat laten zien van: hier hebben we extra geld
voor nodig, bijvoorbeeld de essentaksterfte. Daar hebben we een keer een investering
op gedaan. Maar verder, echt de onderzoeken voor boomziekten daar houdt het eigenlijk
bij op. Dat kunnen we eigenlijk niet verder zetten met het budget wat we nu hebben.
Nou, ik val echt in herhaling, maar de doelen uit de omgevingsvisie zijn niet haalbaar
zonder bomen. Dat hebben de groenorganisaties ook al aangegeven: we willen een
aantrekkelijke stad zijn, een biodiverse stad en een klimaatbestendige stad. Daar heb je
bomen voor nodig. Nou, en wat ik dus zei: we willen dus eigenlijk een structureel
duurzaam bomenonderhoud voor de komende tien jaar. Nou, het proces wat we nu
hebben gelopen tot aan deze startnotitie. Uiteraard hebben we eerst gekeken naar: wat
ligt er nu? Wat hebben we nu allemaal vastgelegd in beleid? Eerlijk gezegd niet heel veel
rondom bomen. Dus het is goed dat we nu met elkaar gaan kijken van: wat willen we
precies rondom het bomenonderhoud en hoe gaan we dat in beleidsregels vormgeven?
En welke wet- en regelgeving is daarvan op toepassing? Nou, we hebben landelijk een
bijeenkomst ook daartoe gehad, Rudy zit in heel veel vakgroepen, dus ook daar zijn de
verbindingen gelegd met de gemeenten die daarin vooroplopen. Dus we hoeven niet zelf
het wiel uit te vinden en we weten heus wel: waar kunnen we onze inspiratie vandaan
halen? Nou, in november 2021 hebben we een gesprek gehad met een klankbordgroep
vanuit de raad. En een aantal van jullie raadsleden hier aanwezig was daar ook bij. Toen
hebben we een drietal scenario's al laten zien van: nou, dit is ongeveer waar we aan
denken als het gaat om bomenonderhoud. En daar hebben we dus ook al even met
elkaar gezeten van: goh, wat gaan we nou allemaal meenemen in dat
bomenprogramma? Nou, de overleggen met groenorganisaties is ook al even ter sprake
gekonnen, dat hebben we nu in een structureel overleg met elkaar gegoten waarin we
gaan kijken van: wat vinden we belangrijk en wat kunnen we meenemen en verwerken
in het bomenprogramma? En daardoor hebben we de volgende aandachtspunten in
beeld. Dus de boomziekte, de bescherming van bomen, het kappen hebben we het ook
al even over gehad, standplaatsverbetering om er echt voor te zorgen dat bomen
daadwerkelijk goed kunnen groeien. En de diverse waarde van bomen, om die ook echt
te kunnen laten zien wat een boom oplevert. Wat ons betreft komen daar dan de
volgende inhoudelijke uitgangspunten voor het bomenprogramma naar voren. Allereerst
dus de ontwikkelingen van de afgelopen jaren zorgen ervoor dat we het bomenbeleid
moeten herzien. Maar ook de ontwikkelingen in de toekonnst, de klinnaatopgave. We
moeten ook de beleidskaders verduidelijken en ook integraal maken. Nu doen we dat
eigenlijk nog een beetje in hokjes. De begraafplaats bijvoorbeeld doet het op hun
manier, de sportafdeling doet het op hun manier. We willen dat meer integraal maken
en gewoon een gezannenlijk bomenprogramma organiseren. Nou, het politiek akkoord
van 2022-2026 laat toch wel doorschemeren dat we willen vergroenen en er staan ook
een aantal zaken in over bomen en dat ze ook een boom willen planten voor elke
nieuwgeboren Dordtenaar. Dus dat is ook een mooi aanknopingspunt voor dit
bomenprogramma. Nou, de beschernning van bomen tegen kap, gaan we voor een
maatregel zoals 'ja, mits' of gaan we voor het 'nee, tenzij' principe? Dus ga je uit van
alle bomen zijn beschermd of ga je uit van we houden ons aan een aantal regels en we
beschermen op die manier de bomen. En de boomziektes, daar heb je ze weer, gaan we
de onderzoeken zoals we ze nu doen met Living Tree Lab, die heb ik nog niet genoennd,
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gaan we die voortzetten. En dan het behoud van monumentale bomen. We hebben echt
een aantal kenmerkende monumentale bomen in de stad, maar die vragen echt een
andere manier van onderhoud van ons en vragen extra aandacht. Als we daar geld voor
willen hebben, dan moeten we dat ook organiseren in het bomenprogramma. Dus willen
we de monumentale bomen behouden, dan hebben we daar geld voor nodig. Nou, de
standplaatsverbetering, oak weer dat punt wat er al eerder ter sprake is geweest. Ga je
voor kwaliteit of ga je voor kwantiteit? Ga je voor het aantal bomen of ga je voor bomen
die oak echt groat en verder kunnen uitgroeien en die oak echt bijdragen aan
biodiversiteit en klimaatbestendigheid? Ga je voor snoeien op veiligheid, dus alleen
wanneer het echt nodig is en het risico's geeft, of ga je snoeien op
levensduurverlenging? Dat je er echt voor zorgt dat een boom verder kan uitgroeien.
Nou, inzicht in verschillende waarden van bomen willen we oak graag meegeven in het
bomenprogramma, wat al eerder is genoemd niet alleen de kosten laten zien maar oak
wat voor waarde levert een boom op? En daarnnee komen we tot een structureel budget
voor het bonnenonderhoud. En wij hebben dus in een aantal scenario's getracht daar wat
denkrichting in mee te geven en jullie te laten zien van: nou, in welke bandbreedtes
moeten we dan denken, welke consequenties horen daarbij? Ik wil wel zeggen: daar
zitten oak tussenvarianten in. Dus het is puur even am jullie mee te geven: dit zijn
denkrichtingen. En dan wil ik graag even het woord geven aan mijn collega Rudy, die er
inhoudelijk nog meer van weet.

De heer Scheper: Goedenavond, ik hoop dat ik oak zo te verstaan ben. Ik ben dus Rudy,
ik ben in '98 als stagiair bij de gemeente Dordrecht begonnen in het boomonderhoud. En
ik ben dus bijna 25 jaar onderweg en dan zie ik de bomen van Dordrecht van dichtbij en
langzaam iets verder weg, maar het geeft voor mu j een bepaald beeld op wat ik oak zie
de afgelopen jaren heb zien ontstaan. Ik began in een clubje van 12 boomverzorgers
onze bomen te beheren en te onderhouden. Inmiddels hebben wij drie mensen in dienst
am dat te doen. Dat is misschien oak wel een beetje het beeld wat er dus de laatste 20
jaar gebeurd is op het gebied van bomenonderhoud in deze gemeente. Nou ja, het
uitgangspunt scenario D is gewoon, dat is gebaseerd op het bedrag geld wat we nu
hebben, die 850 duizend euro zeg maar. Dat is zonder die eenmalige extra investering
die is gedaan. Mijn collega heeft mooi berekend 18 euro per boom, maar daar kunnen
we het niet voor doen. We hebben gewoon meer nodig en de consequentie zou dan zijn
als het hierbij blijft dat wij actief 20 duizend bomen gaan kappen omdat daar gewoon
geen geld meer voor is. Dat betekent gewoon alle bomen die dus een gebrek hebben,
die warden opgezocht en die gaan we afzagen. Nou ja, ik heb het al even in de
presentatie oak bijgeschreven, denk aan de Wolwevershaven waar nu kastanjes staan,
waar kastanje-bloedingsziekte in zit. Die vragen gewoon vaker inspectie, uit die
inspectie komt een onderhoudsactiviteit. Die bomen zien we vaker dan dat nodig zou
zijn bij gezonde bomen. Dus ja, het houdt op, geen geld voor. Eeuwig zonde, volgens
mij zat die net oak in het begin van de presentatie, de boom op het Maartenshof. Bomen
zijn ziek, warden ieder jaar bekeken. Er gaan ieder jaar drie boomverzorgers een dag
heel de dag inhangen am alle aangetaste takken eruit te halen, zodat ze niet naar
beneden konnen. Dat zou een beetje slordig zijn. Dus in die zin, ja, helaas pindakaas.
Geen geld, maar ook geen geld am een boom terug te zetten dus. Ja, wij zijn heel blij
met de interactie met onze nnaatschappelijke partners. Maar ja, daar kunnen we dan oak
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wel weer mee stoppen, want dan is de enige boodschap die we kunnen vertellen: sorry,
maar hij gaat weg. Dus liever niet voor nnij. Bescherming van bomen, ja, ik hoorde mijn
collega al zeggen in de discussie net ook. Ik denk: ja, scenario D heel leuk, maar die
stopt met de bomenlijst, stopt met het beschermen van bomen. Want als er zoveel
bomen te kappen zijn, dan zijn we niet erg geloofwaardig meer. Dan gaan we door naar
scenario C, dat is eigenlijk het budget wat we dus dit jaar tot onze beschikking hebben.
Daar hebben we dus die 32 euro per boom per jaar, dat is eigenlijk de basis die we
nodig hebben om de bomen te kunnen onderhouden en op hetzelfde niveau te houden
als dat het nu is. Met alle investeringen zorgen we dat de achterstanden niet verder
oplopen dan dat ze waren opgelopen. Dus in potentie is dit de basis die we nodig hebben
om Oberhaupt het minimum te kunnen doen. Maar dan hebben we dus ook nog steeds
geen ruimte voor bomen die een gebrek of aantasting, ziek zijn, nou ja, daar ter plaatse
staat een schitterende kastanje, jullie kennen hem vast bij de Vergulden Lampet voor de
deur. Ja, dat is ook dan weer zo'n boom van: ja, we kunnen hem dan gewoon afzagen.
Die boom wordt gewoon te duur om dat te blijven beheren en onderhouden. In dit
scenario zou er dan wel ruimte zijn om op zo'n locatie een boompje terug te zetten.
Maar goed, een boonnpje, het is jullie afweging gelukkig. Maar wordt de locatie ook te
lastig zeg maar, ondergrondse infra aanwezig, oude historische muren die daar zitten.
We planten een boom dan voor dertig jaar en niet voor de gewenste tachtig jaar denk ik
in het centrum, of misschien wel meer. Liggen er kabels en leidingen? Ja, helaas, maar
dan hebben we geen geld om daar aanpassingen aan te doen. Ja, ik heb er eigenlijk
weinig meer aan toe te voegen denk ik, want dat staat er gewoon heel duidelijk voor
mijn gevoel. Ik denk dat we hier met zijn alien voorzichtig een beetje blijer van worden,
tenminste ik wel. We hebben wat meer geld, we kunnen wat meer bomen duurzaam in
stand houden, verduurzaming. We kunnen wat meer bomen planten die we ook willen
planten voor zo'n 80 tot honderd jaar nnisschien. Dat komt nu een beetje in beeld, dat is
die twee procent volgens mij even uit mijn hoofd gezegd waar we jullie al nneerdere
malen aan gerefereerd hebben. We kunnen dan investeren in de boom, de boom langer
in stand houden. Maar zo'n bomengroep als Arend Maartenshof bijvoorbeeld, daar
kunnen we dan gewoon bij blijven houden met die zorg die er nu nodig is om dat veilig
in stand te houden. Scenario A -plus is eigenlijk alleen maar de groep bomen die we
daarvoor duurzamer in stand kunnen houden, die groeit dan zeg maar. We kunnen wat
meer ook gaan samenwerken, we kunnen wat bewonersparticipatie gaan doen op het
gebied van bomen. Daar ontstaat ruimte op. We kunnen bomen inderdaad, ja, heel nnooi
in stand houden, zonder dat we daar aankomen en inderdaad wat al gezegd werd rats-
rats die twee takken eraf en gauw weer door, want anders wordt de stad onveilig. Het is
allemaal, ja, het is: wat willen jullie? We kunnen voor 32 euro die bomen onderhouden
en voor de rest kunnen we met elkaar praten volgens mu j wat we met dat geld willen en
hoe we het verder inzetten. Nee, tenzij, het wordt nu als gemeente ook interessant om
zeg maar dat verhaal ook te gaan doen. Want ja, als wij met zijn alien 'nee, tenzij'
willen, maar we gaan de bewoner zeggen van: jij mag niet kappen, maar wij gaan dan
aan de achterkant wel zelf alles afzagen. Ik zou het niet durven verkopen, om heel
eerlijk te zijn. A -plus, het enige grote verschil is het aantal
verduurzamingsnnogelijkheden die we hebben, het onderzoek wat we kunnen blijven
doen ook naar ziekte-aantastingen en daarin snel en goed anticiperen, bomen zo lang
mogelijk in stand houden, veel meer bomen en onderzoek doen naar waar we juist het
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stedelijke kunnen vergroenen en extra bomen kunnen planten. Of dat daar
mogelijkheden toe zijn met het verleggen van ondergrondse infra, het aanpassen van
straten, pleintjes, hofjes, dat soort dingen eigenlijk. Dus dat was eigenlijk een beetje
kort mijn verhaaltje over wat de bandbreedtes zoal kunnen zijn. En daarna wilde Rosalie
volgens nnij nog iets zeggen, dus. Nou ja, het is jouw feestje zeg ik.

Mevrouw Hoek: Nee, ik denk dat het handig is om voor jullie ook nog even een overzicht
te hebben van alle scenario's en van: hoe werkt dat nou precies door? Als je kijkt ook
naar het aantal bomen wat we nu hebben in ons bomenbestand en het aantal
monumentale bomen. Als je kijkt ook naar de verdeling in zeg maar op de tweede rij,
dat je ziet dat er minder klachten, minder bezwaren zijn. Op dit moment hebben we echt
wel veel klachten, meldingen en bezwaren en dat kost heel veel van onze tijd. En het
geeft ook negatieve publiciteit. Want heel eerlijk, we staan best wel vaak in de krant als
het gaat om het kappen van bomen. We proberen daar wel op een andere manier mee
om te gaan, maar ja dat is gewoon het resultaat van het bonnenonderhoud zoals we dat
nu doen. Als je gaat kijken naar het onderhoud, ja. Als je het laagste scenario pakt, dan
doe je vooral onderhoud als je kijkt naar veiligheid van: we willen voorkonnen dat er
onveilige situaties ontstaan. Dan doe je alleen dat onderhoud. Maar goed, in een
scenario B is het ook alsnog een basisonderhoud. Dus wil je echt gewoon goed je bomen
onderhouden, dan zou je al richting scenario A moeten gaan. Nou, en daarna zie je ook
nog een regel met wat precies de bijdragen zijn aan de doelstellingen vanuit de
omgevingsvisie. Dat werd hier ook at eerder aangehaald naar aanleiding van de
insprekers namens de groenorganisaties van: wat betekent dat nou ten opzichte van die
doelstellingen? Nou, hier staan ze denk ik wel goed op een rijtje in welke mate het dan
bijdraagt aan die doelstellingen. En dan nog het kapbeleid. Als we kiezen voor scenario
B, dan zetten we eigenlijk onze huidige bomenlijst voort en werken we dus alleen maar
met de bomen die daarop staan. Die zijn beschermd door middel van een kapvergunning
en de andere bomen nnogen dan wel gekapt worden onder voorwaarden. Nou, en daar
heb je dan aan de ene kant kun je dus gaan kiezen voor: we kiezen voor bescherming
van alle bomen, dus het 'nee, tenzij'-principe. Of je kiest ervoor: we kappen 'ja, mits'.
En dan geef je daar nog regels aan. Participatie en onderzoek, dat gaat dus vooral over
de boomziekten waar we het eerder at over hebben gehad. Dat is eigenlijk alleen
mogelijk in de bovenste twee scenario's. In de andere scenario's is daar eigenlijk geen
budget en geen tijd nneer voor beschikbaar. En onderin kunnen jullie nog even ter
vergelijking zien wat het per boom per jaar kost om dat scenario uit te voeren. En dan
kom ik eigenlijk op mijn laatste vraag: voldoen deze uitgangspunten aan jullie
verwachtingen die jullie hadden bij het bomenprogrannma? En dan wil ik graag terug het
woord geven aan de voorzitter.

De voorzitter: Dank u wel. Ik denk dat er wel wat vragen zijn inderdaad. En dan denk ik
dat daarna er ook wel ruimte is voor een eerste reactie van alle fracties. Ik stel wel voor
dast we per fractie dan een persoon daar dan even een visie op geeft. Dat mag, een
klein beetje politiek nnag heb ik net besproken. Mevrouw Kruger die had als eerste een
opmerking.
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Mevrouw Kruger: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, gewoon een korte vraag. Want er staat
dan die bedragen per jaar per boom. Is dat gemiddeld of is dat gewoon echt elke boom
die geplaatst wordt? Want ik kan me zo voorstellen een klein sprietje dat dat minder
onderhoud nodig heeft als een volgroeide boom.

De heer Scheper: Dat klopt. Het is een soort van gemiddelde zeg maar. Maar onndat het
bomenbestand ook langzaam ouder wordt, hopen we met zijn alien, tennninste ik wel,
verschuiven de dure bomen ook langzaam dat dat er steeds nneer worden. Dus het zal
altijd rond dat bedrag blijven zitten. Dus als we met elkaar de ambitie hebben om de
komende jaren tienduizend bomen bij te planten, dan zal het bedrag wat wij nu als
eindbedrag hebben berekend zeg maar, ja, daar komen we dan ook wederom weer niet
mee uit. Dus met een groeiend bonnenbestand zal er ook groeiend een
onderhoudsbudget mee moeten komen eigenlijk. Dat is eigenlijk de boodschap die
achter het bedrag boom per jaar zit.

De voorzitter: Oke, dus uw vraag is beantwoord. Dan ga ik even naar mijnheer Portier.

De heer Portier: Ja, ik heb twee vragen. Eentje gaat over die aantallen monunnentale
bomen. Want dat varieert nogal van vijfduizend tot 2,5 duizend et cetera in die
verschillende scenario's. Maar ik neem aan het aantal nnonumentale en veteranen, zag ik
ook nog, bomen dat dat eigenlijk een gegeven is. Maar dit is eigenlijk dan het aantal dat
je als zodanig kunt beschernnen, als ik het goed begrijp.

De heer Scheper: Het aantal monumentale veteranenbomen, dat hebben wij zo
benoemd. Dat is als het ware zeg maar de bomen waar wij een extra investering in
kunnen doen om die bomen ook echt ouder te laten worden. Anders zal een
veteraanboom meegenonnen worden in het reguliere wat wij voor een boom doen. Dat
zal ook betekenen dat die boom eerder aan het moment is gekomen dat we hem wel
moeten gaan verwijderen, omdat het gewoon sneller veel grof dood hout gaat bevatten,
hij gaat in conditie achteruit, hij begint gewoon veel eerder met afsterven eigenlijk.

De heer Portier: Dat is duidelijk. Dan had ik nog een vraag en dat heeft ook een beetje
betrekking op de maatschappelijke baten van de verschillende scenario's. Kunt u een
inschatting maken van het verschil in werkgelegenheid wat die scenario's opleveren?
Want ik neem aan dat als je in scenario A, dat je daar aardig wat nneer mensen voor
nodig hebt dan voor scenario D.

Mevrouw Hoek: Ja, dat klopt. Dat is ook een goede vraag. Wij hebben bij de scenario's
hebben we dat ook in de doorrekening meegenonnen. Wij zijn in 2020 al begonnen met
deze doorrekening van de scenario's op basis van asset management principes. En die
kijken dus ook naar de risico's voor de organisatie. Dus dat organisatorische aspect is
daarin meegenomen. Maar dat klopt, bij scenario A -plus en scenario A vraagt dat meer
van onze organisatie dan op dit moment.

De heer Portier: En kunt u dat nog vertalen in werkgelegenheid?
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De heer Scheper: Ja, qua werkgelegenheid, zoals ik al aangaf aan het begin van mijn
korte stukje verhaal, toen ik begon toen waren we met tien tot twaalf personen zeg
maar. En dat is denk ik het scenario A waar we dan weer heen terug zouden kunnen.
Aileen op dit moment zoals jullie bekend is, is er een groot probleem om personeel te
vinden, denk ik dat we het in de nnogelijkheden nnoeten zoeken om een overeenkomst te
sluiten bijvoorbeeld met een Wellandcollege om zelf mensen op te gaan leiden. Eigenlijk
ook weer terug naar waar de afdeling groen in mijn beginjaren was met het zelf opleiden
van personeel.

De heer Portier: Dus het geeft ook weer kansen aan jongeren in onze gemeente om een
goede baan te vinden. Dank u wel.

De voorzitter: Oke, duidelijk. En dan ga ik naar mijnheer Van der Meer en daarna naar
mijnheer De Boer.

De heer Van der Meer: Ja, voorzitter, ik begrijp dat u eerst informatieve vragen wil
hebben en straks pas een reactie. Dan sla ik nu even over.

De voorzitter: Prima. Nou, mijnheer De Boer, dan mag u eerder.

De heer De Boer: Ja, dank u wel, voorzitter. Daarnet was het een opnnerking, niet echt
een vraag, maar nu kan ik hem ombuigen naar een vraag. Ik ben dus heel benieuwd
wat het oplevert aan kosten. Want u zegt net, de annbtelijke ondersteuning, van: we zijn
veel tijd kwijt met klachten, afhandelingen, misschien rechtszaken. Ja, dat kost heel veel
geld. Ik ben heel benieuwd, en dat kan voor ons in ieder geval wel een doorslag geven
straks bij de keuze van het scenario, wat dat kost. Is dat nnogelijk?

Mevrouw Hoek: Ja, ik denk dat wij daar wel een inschatting van kunnen geven. Maar
daarbij zou ik dan ook wel willen aangeven wat voor baten het dan ook wel oplevert, als
je investeert in een boom. Dus daar hebben we ook al naar gekeken van: aan de hand
van `...' op dit moment werkt dat nog niet helemaal goed in Nederland. Dat zijn we echt
nog aan het uitbreiden. Dus dan zou je dat hele aspect kunnen nneegeven van: wat stop
je erin aan investering, in een boom, om hem goed te onderhouden? En wat haal je daar
in principe uit? Dus dat zouden we mee kunnen nennen.

De voorzitter: Oke, mijnheer John van der Net.

De heer Van der Net: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik was al geintrigeerd naar participatie
en onderzoek. Ik denk van: het is leuk, ik neenn aan dat er in de hele wereld maar ook
in Nederland heel veel onderzoek wordt gedaan. En waarom zouden wij daar dan in
participeren? Waarom halen wij niet op wat anderen onderzocht hebben en passen dat
toe?

De heer Scheer: Ik ben bang dat uw veronderstelling niet helemaal juist is. Ik denk als
de gemeente Dordrecht met enkele andere grote genneenten niet het initiatief neemt
voor onderzoek naar bomen, dat er geen onderzoek naar plaatsvindt in Nederland. Het
ministerie heeft de geldkraan helemaal dichtgedraaid voor het onderzoek naar bonnen,
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dus dit is echt in samenwerking met de grote gemeenten dat we dit moeten doen. En
mijn persoonlijke ambitie is best om daar een trekker in te zijn, omdat ik vind gewoon
als bomennnan dat we hier in Nederland niet stil kunnen blijven staan, zeker niet gezien
de historie die we in Nederland hebben op dit vlak.

De heer Van der Net: Een duidelijk antwoord waar dit vandaan komt, voorzitter. Dat was
het.

De voorzitter: Mooi. Dan gaan we naar mevrouw Van Vugt en daarna naar mijnheer Van
Ballegooijen.

Mevrouw Van Vugt: Ja, eigenlijk is mijnheer Van der Net me net een beetje voor met
zijn vraag. Ik vroeg me ook inderdaad af: welk onderzoek wordt er nog precies gedaan,
maar dat wordt me al een beetle duidelijker. Want wat kan het onderzoek nog verder
opleveren dan wat we eigenlijk al weten? Klimaatveranderingen, dus we krijgen andere
bomen, we krijgen steeds meer ziektes. Wat voor opbrengst verwacht u nog uit
onderzoek?

De heer Scheper: Als ik kijk naar het onderzoek waar Dordrecht bijvoorbeeld in
geparticipeerd heeft naar essentaksterfte, dat heeft erin geresulteerd dat wij daar als
Dordrecht heel terughoudend nnee kunnen omgaan nu. En dat wij nu de ontwikkeling
eigenlijk zien dat de ziekte wat minder heftig lijkt dan dat er in eerste instantie werd
verwacht. Maar ik zie bijvoorbeeld dat de gemeente Almere vanaf moment 1 gestart is
met alles wat ziek is te kappen. Eigenlijk het iepenziekteverhaal zeg maar, de enige
manier om iepenziekte te bestrijden hebben hun geprobeerd het buiten de deur te
houden. Dat is helaas mislukt voor hen. Maar ja, daarin zoeken we nu ook nog steeds
naar een nnogelijk middel om de boom te kunnen beschermen tegen de ziekte
bijvoorbeeld. We hebben na onderzoek bij iepziekte dat middel wel gevonden. Daardoor
kunnen we onze iepen beter beschermen en hebben we een uitvalpercentage van
ongeveer een procent. En dat is zonder beschernningsnniddel is het percentage 15
procent. Dus dat hopen we nog steeds te vinden in heel veel dingen.

Mevrouw Van Vugt: Valt er ook nog een soort verdienmodel uit te halen als voorbeeld
voor de rest van Nederland?

De heer Scheper: Ik zou graag commercieel activiteiten ontplooien, maar dat is niet de
insteek volgens mij.

De voorzitter: Oke, dan gaan we naar mijnheer Van Ballegooijen.

De heer Van Ballegooijen: Ja, ik had eigenlijk een vraag over iets wat ik niet direct
terugzag in de plannen. Er staan een heel aantal dingen in over herplanten, zeg maar
wensen natuurlijk voor nieuwe bonnen ook. En er werd ook genoemd dat soortenrijkheid
belangrijk is. Maar ik heb ook begrepen uit goede bron dat inheemse soorten daarbij ook
juist enorm kunnen bijdragen aan biodiversiteit. Dus ik vroeg me eigenlijk een aantal
dingen af. 1: hebben we enig idee hoe het daar nu mee gesteld staat, inheemse soorten
tegenover exoten? 2: zijn er plannen voor in de nieuwe herplant/aanplant? En 3
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eigenlijk: klopt mijn vermoeden dat dat een redelijk budget-neutrale maar biodivers
positief bevorderende nnaatregel is?

De heer Scheer: Wat betreft de vragen over inheems materiaal ten opzichte van exoten
zeg maar. We hebben als Dordrecht het beleid divers aan te planten, tenzij er echte
cultuurhistorische redenen zijn om dat niet te doen. En dat hebben we heel bewust
gedaan. Als we nu kijken naar de grote groepen inheemse boomsoorten die we hebben,
zoals ijken, essen, wilgen en populieren die heel veel voorkomen op dit eiland, dan zien
we daar juist heel veel problemen in. Dus we zien absoluut de meerwaarde qua
biodiversiteit in die soort groepen. Maar die soort groepen zijn oververtegenwoordigd op
dit moment wat mij betreft in ons bestand en zorgt ook voor een zeer kostenverhogend
effect. Omdat grote populieren zorgen voor een uitbreekrisico van de takken, dus dat is
een veiligheidsissue. flken-processierups hoef ik jullie volgens mu j voor de rest niks over
te vertellen. En de essen zijn ook allemaal op het lijstje van bedreigd op dit moment.
Dus ik denk: het is een hele mooie filosofie om inheenns te willen, maar op dit moment
ook gezien de klimaatveranderingen, waar bijvoorbeeld de beuk in Duitsland al begint af
te haken nu als boomsoort. Die begint gewoon af te sterven. Dan denk ik niet dat dat de
lijn is die we zouden nnoeten willen volgen. Voor wat betreft de budgetten is het
inderdaad ook het sortiment wat op de kwekerijen die ons voorzien van nieuwe bomen,
dat dat verschuift. Dus de wat meer exotische bomen of de wat meer bijzondere bomen
worden langzaam wat goedkoper, want ze worden meer gekweekt zeg maar, ze zijn wat
minder schaars. En in zijn algeheel beeld, de bomen worden in zijn algeheel schaars,
omdat iedereen wil vergroenen. Dus de prijs van bomen loopt de laatste jaren
daarentegen dan ook wel weer op.

De heer Van Ballegooijen: Helder, dank u wel.

De voorzitter: Oke, dank u wel. Dan ga ik alleen nnijnheer Cobben nog even een vraag
toestaan en daarna wil ik graag een andere soort ronde. Dat komt zo.

De heer Cobben: 3a, dank u, voorzitter. Jullie leggen echt de nadruk op onderhoud van
bomen. In scenario D zeg je van: ja, dan is er te weinig geld voor onderhoud en dan
kunnen we dus geen monumentale bomen meer hebben. Dus dat wil zeggen: als je te
weinig geld hebt voor onderhoud, dan moet die boom maar weg. Dat is eigenlijk wat
jullie zeggen. Ja, dat wil ik toch eigenlijk wel eventjes zeker weten of dat nou wel nnoet.
Kijk, bomen groeien van nature, hebben normaal gesproken geen onderhoud nodig. En
ze gaan een keer dood. En waar dat op plekken gebeurt waar er niet al te veel risico's
mee gennoeid zijn zou je zo'n boom gewoon kunnen laten groeien en eventueel dood
laten gaan en dan kap je hem dan eens een keer om. Waarom zijn jullie zo stellig dat als
er te weinig geld is, dat er dan geen enkele monumentale boom meer kan zijn? Ik vraag
me echt af of dat klopt.

De heer Scheper: Die stelligheid komt bij mijn ervaringen vandaan. En ik zie de laatste
vijf-zes jaar het aantal incidenten per jaar best wel toenemen. Gelukkig tot op heden
alleen maar nnateriele schade. En ik denk als we het budget houden zoals het de laatste
jaren is geweest, voor dit jaar hebben we het onderhoud dus dat we een boom iedere
acht tot tien jaar zien qua snoeien en bijwerken, dan gaan we bomen nnissen op een
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gegeven moment. En op een gegeven moment krijgen we een incident met letselschade.
Bonnen, ben ik met u eens, leven van nature in een bos. Een mooie strooisel-laag,
groeiplaatsomstandigheden, geen risico als er een keer een tak uitbreekt. Helaas leven
wij niet in een bos hier en dat brengt toch echt wel die toename van kosten en het
veiligheidspunt met zich mee. Dus dat is toch wel de reden dat wij zo stellig kunnen zijn
dat wij een bepaald bedrag mininnaal nodig hebben voor het onderhoud.

De voorzitter: Oke, dank u wel. Ik denk dat de meeste vragen nu goed beantwoord zijn.
Er rijzen nog vragen hier en daar begrijp ik, maar ik ga toch naar een afsluitende ronde.
Dus ik ben heel benieuwd naar de eerste reactie van alle fracties. Dus dat mag licht
politiek zijn, begreep ik. En ik hoor graag wat de ambitiescenario's uit de startnotitie zij.
Welke kant zal ik? De ChristenUnie als eerste. Gaat uw gang.

De heer De Heer: Dank u wel, voorzitter. Ja, u mag mu j aan het begin. Ik heb in nnijn
ervaring als raadslid het nog nooit over bomen gehad. Dus ik kan er ook niet heel veel
over zeggen, zij het dat het gewoon heel belangrijk is. En nnijn fractie ook wel de
afgelopen jaren ook wel een pleidooi gevoerd heeft voor meer bomen en goed
onderhoud van bomen. Ik had nog wel een opmerking bij de relatie met de
omgevingsvisie. Dat is door de insprekers genoemd, dat is nu ook weer genoennd van:
we kunnen de omgevingsvisie niet waarnnaken als we geen bomen hebben. Zonder
bomen geen omgevingsvisie en andersom. Er staat in de startnotitie een zin, en
misschien zou u bij de uitwerking daar nog eens naar kunnen kijken van: hoe gaan we
dat nou vormgeven dat als je de scenario's meeneemt en de doelstellingen voor het
bomenonderhoud voor de komende jaren ook meeneemt zeg maar in die
omgevingsvisie, dan kunnen we een meerwaarde toekennen aan bomen. En die
triggerde mij een beetje, want met bomen hebben we natuurlijk heel gauw de neiging:
het is natuur, het groeit gewoon. Nou, dan ben je of dankbaar of je denkt van: ik stook
het op. En alle varianten ertussen zeg maar. Maar we zijn eigenlijk heel slecht in staat
om nou die waarde van bomen zeg maar in beeld te brengen. We hebben het over de
kosten en de waarde daarvan, nou, die is al wel benoemd in wat dat betekent voor het
klimaat, voor de warmte, noem maar op, voor het gezicht onder andere en voor de sfeer
in onze wijken. Maar hoe kan je nou die meerwaarde dan in beeld brengen? Als wij
monumenten hebben staan in onze stad en wij zeggen: we hebben te weinig budget.
Betekent dat dat we 20 procent van onze monunnenten de konnende jaren gaan slopen,
monumentale panden? Ik denk dat de hele stad op zijn kop staat. Dus als we hier
zeggen van: nou, we hebben met dit budget zullen 50 procent van onze monumentale
bomen

De voorzitter: Mag ik u even onderbreken. Ik vroeg onn een korte reactie, dat is niet
helemaal gelukt.

De heer De Heer: 0, kort. Ik ben gewoon heel enthousiast van bomen.

De voorzitter: Zou u kunnen afsluiten?
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De heer De Heer: Zal ik hem afronden, want met monumentale bomen vinden we het
heel normaal dat we het dan hebben over kap. Dus het is even lets nneer over die
nneerwaarde, hoe we dat dan in beeld gaan brengen bij het vervolg.

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar mijnheer De Boer van Op Ons Eiland.

De heer De Boer: Dank u, voorzitter. Er is voldoende geschreven en voldoende gezegd
vanavond. Wij blijven bij onze eerste keuze, A -plus, daar gaan we voor. Ik ben toch
even benieuwd naar die kosten, die zou ik toch wel graag boven water willen hebben
van wat het kan besparen om een scenario A -plus.

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar mijnheer Cees Venderbos-Lambinon van
de Partij voor de Dieren.

De heer Venderbos: Ja, wij zijn, bomen hebben een meerwaarde. Dat is niet te bepalen,
maar als we kijken naar de klimaatverandering die ons te wachten staat. Een boom
staat gelijk geloof ik aan tien airco's, geven schaduw, is heel goed voor de biodiversiteit.
Waarbij dan weer heel veel andere dieren toe kunnen komen. Onderhoud tot nu toe, ik
ben ervan geschrokken. En ook wij als Partij voor de Dieren gaan voor de beste variant,
A -plus.

De voorzitter: Dank u wel. Van Beter voor Dordt, wie mag ik het woord geven? Mijnheer
Schalken zie ik.

De heer Schalken: Voorzitter, dank u wel. En in eerste instantie natuurlijk dank aan ook
de bijdrage vanuit de organisatie. Ik bedoel, dat maakte een hoop helder. En het geeft
ook duidelijk aan, nou ja, wat de eigen keuzes die wij de afgelopen jaren hebben
gemaakt wat dat heeft betekend voor het onderhoud en de staat van de bomen op dit
moment. En dat we nu inderdaad op een moment staan om daar opnieuw een keuze in
te maken voor de toekomst. En daarom is het heel nnooi om in dit overzicht die
scenario's te zien en wat het betekent en wat het ook ongeveer gaat kosten. Ja, vanuit
Beter voor Dordt is vandaag volgens mu j nog niet het moment, het is een
beeldvornnende sessie, om je echt helemaal uit te spreken. Maar het is wel duidelijk dat
wij wel gaan voor de verduurzaming en voor inderdaad een beter onderhoud, maar ook
die monumentale bomen ook zo veel nnogelijk proberen in stand te houden. En ik kan
me zo voorstellen dat in de uitwerking het ook heel belangrijk is om al die organisaties
uit de stad betrokken te houden. Want ze zijn denk ik ook van onschatbare waarde en
kunnen een hele positieve bijdrage leveren. Dank u.

De voorzitter: Dank u wel. Dat was ook aan de lange kant, maar vooruit. Dan gaan we
naar het CDA, mevrouw Van Vugt.

Mevrouw Van Vugt: Ik zal proberen het dan ietsje korter te houden. Nou, zelfs ik zie
heel erg de nneerwaarde van bomen. Ik ben opgegroeid in een polder in een tuin met
heel veel bomen. Dat gun ik overigens ook elk kind, dat je gewoon lekker in bomen kan
klimmen en dat die bomen er niet alleen zijn, maar dat je er ook aan mag zitten en in
mag. Dus als je dat nog kan verwezenlijken, graag. Ja, als CDA willen we graag gaan
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voor A -plus, wel met dat kader waar ook die organisaties misschien nog nnee kunnen
helpen met het 'nee, tenzij'. En ja, ik vond het wel mooi de bijdrage van mijnheer
Portier, als de werkgelegenheid nog in beeld gebracht kan worden hoe je dat met die
scholen gaat combineren, dan zou dat heel mooi zijn. Dat vind ik echt een meerwaarde.

De voorzitter: Oke, dank u wel. Dan gaan we naar PVV, mevrouw Rutten-Alberts.

Mevrouw Rutten: Ja, dank u wel. Ja, wij vinden toch de A -plus toch een beetje te veel
geld gewoonweg qua budget. Dus wij zitten een beetje tussen A en B in te hinken. Dus
misschien als er nog een B -plus variant kan konnen. En verder ben ik heel benieuwd
naar wat de kosten zijn die bespaard kunnen worden inderdaad met dat onderhoud en
de klachten die verminderen.

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar mijnheer Cobben van Forum voor
Democratie.

De heer Cobben: Ja, bedankt. Ja, wij hebben min of meer met eden ogen gezien dat er
heel veel monumentale bomen zijn verdwenen de afgelopen jaren. En wij zouden graag
de monumentale bomen die er nog zijn willen bewaren voor de stad. Dat vooropgesteld.
Maar wij denken niet dat er zoveel geld voor nodig is als de exorbitante bedragen wat
ons betreft in de meeste van deze scenario's. We denken dat dat ook wel op andere
manieren moet kunnen.

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar mijnheer Van der Spoel, PvdA.

De heer Van der Spoel: Dank u wel, voorzitter. Allereerst mijn connplinnenten dat we zo
die scenario's voor ons zien. Want als we dit voor ieder politieke punt hebben, dat zou
heerlijk zijn. Dus dank jullie wel daarvoor. Het tweede punt wat ik wil nnaken, want het
is toch een beeldvormende sessie. Ik vind dit vooral geen discussie voor politiek, of dit
nou links is of rechts, we zijn dit verplicht aan onze volgende generatie om hier goed
mee om te gaan. En het idee voor het planten van een boom voor iedere nieuwgeboren
Dordtenaar, ja, een grandioos idee moet ik zeggen. Ik weet niet waar dat vandaan
konnt. Maar wat ik vooral heel erg belangrijk vind is als we dat gaan doen, dat vooral
ook de mensen die dan hun kind komen aanmelden bij de balie hier op het stadskantoor
het belang van die boom ook te horen krijgen of meekrijgen. En daar wou ik het even bij
laten. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar GroenLinks. Wie mag ik het woord geven?
Mijnheer Van der Meer.

De heer Van der Meer: Ja, dank u wel, voorzitter. Heel erg bedankt aan de insprekers en
aan de ambtenaren voor de inspirerende informatie mag ik wel zeggen. Compliment ook
inderdaad voor de scenario's en de startnotitie. Ik heb drie opmerkingen. Een is, dat is
ook duidelijk gemaakt, het gaat hier om een noodzakelijke ontwikkeling voor de
toekomst. Niet alleen om de omgevingsvisie en de groenblauwe visie, nnaar ook gewoon
om Oberhaupt als stad toekomstbestendig verder te kunnen. Daarom moet je volgens
mu j het geld wat voor dit programma nodig is zonder meer als investering zien en niet
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als een kostenpost. En dan ligt A -plus erg voor de hand, maar daar konnen we later over
te spreken. De tweede opmerking is, we hebben de afgelopen jaren heel vaak over
individuele bonnen gepraat. Dat is natuurlijk heel belangrijk, ik hoop dat deze visie ertoe
leidt dat die beter beschermd worden. Maar het is ook belangrijk om de samenhang van
boomstructuren in de stad als geheel goed in beeld te brengen. Ecologische verbinding is
een woord wat daar ook bij hoort.

De voorzitter: Mag ik u vragen om af te sluiten? Dank u wel.

De heer Van der Meer: Ja. Wat dat betreft vind ik het antwoord op onze vragen over de
integraliteit van het beleid nog niet helennaal bevredigend. Omdat er uiteindelijk per
project een afweging wordt gemaakt. En wij zouden het heel belangrijk vinden dat er
ook over de stad als geheel afwegingen worden gemaakt van: hoe hou je
bomenstructuren in stand en hoe kun je ze versterken? Dank.

De voorzitter: Dank u wel. Wie van de VVD? Mijnheer Van der Net.

De heer Van der Net: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het was ook wel af en toe een
deprimerend verhaal. Maar in het stuk staat ook duidelijk dat wij in 2020 gekozen zijn
tot Tree City of the World. Dus als ik dan inderdaad het verhaal dan ook weer meeneem
wat zojuist verteld is, dan denk ik van: misschien valt het dan ook wel mee. De
scenario's zijn handig, maar ik ga ervanuit dat wij binnen onze fractie gewoon wat eigen
keuzes gaan maken en daar zullen we ongetwijfeld ook naar de kosten gaan kijken.
Want bonnen zijn mooi, maar nnensen ook en daar moet ook geld voor worden
uitgetrokken. Dus daar moeten we dan echt een afweging in gaan nnaken. Scenario's
zijn mooi, maar nogmaals: er zal een keuze moeten worden gemaakt uit een aantal
punten van de scenario's en de scenario's zijn niet leidend. Dat was hem, voorzitter.

De voorzitter: Dank u wel voor uw bijdrage. Dan gaan we naar mijnheer Kleinpaste van
Gewoon Dordt.

De heer Kleinpaste: Ja, dank u wel, voorzitter. Mensen in een boomrijke onngeving zijn
nog nnooier. Maar dat gezegd hebbende, er is ook een Chinees spreekwoord wat zegt:
het beste moment om een boom te planten is twintig jaar geleden. Het een-na-beste
moment is nu. Wij zouden heel graag een iets betere, iets genuanceerdere, bandbreedte
nog willen hebben tussen scenario A en A -plus. Als we dat nou nog eens verder
uitwerken, de andere scenario's die zijn toch allemaal wat nnager. Dus dat zou ik willen
meegeven over de notitie zoals die er nu ligt. Het is gewoon extreem belangrijk dat we
heel goed werken aan hittestress voorkomen en aan allerlei dingen om de stad leefbaar
te houden. Dus daar komen we vast nog volop over te spreken. Dus laat ik het daarvoor
nu maar even bij laten.

De voorzitter: Dank u wel. En dan gaan we naar mijnheer Portier van de SP.

De heer Portier: Ja, voorzitter, de SP gaat voor A-plus-plus-kwadraat. Even een paar
kleine opmerkingen nog. In de startnotitie wordt gezegd dat we relatief veel bonnen
hebben op ons eiland. Ik kijk naar het kaartje bomen per inwoner over alle Nederlandse
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gemeenten en dan zie ik toch echt wat anders. Maar in hetzelfde dingetje wordt ook
gezegd dat we 152 duizend bomen zouden hebben. En dat is weer een heel ander getal
dan de 47 duizend die ik in de startnotitie zie. Dus ik vroeg me af of het nu alleen over
de bebouwde kom ging. In ieder geval denk ik: we moeten voorkonnen dat we in
financiele termen over bomen gaan denken. Dus wat dat betreft ben ik ook wat huiverig
om te praten over: het is ook een investering. Want ja, die boom gaat geen winst
opleveren, alleen maar extra kosten. Maar daartegenover staan waarden die filet in geld
zijn uit te drukken, namelijk een betere gezondheid, een betere atmosfeer, gelukkigere
mensen. En dat is wat nnij betreft het geld wat je erin steekt meer dan waard. Dank u
wel.

De voorzitter: Dank u wel voor uw bijdragen allemaal en uw reacties. Ik wil gaan
afsluiten. Dus ik ga de mensen die daar zitten, mijnheer Scheper en mevrouw Rosalie
Hoek-Kleinjan. Ik vind het een hele mooie naam, maar ik doe het iedere keer fout. Een
hele grote dank aan alle mensen achter mij van de verschillende organisaties, van
Stichting De Stad, de Bomenridders, IVN en Platform Duurzaam Dordrecht, voor de
nnooie bijdragen en het mooie werk wat zij doen voor Dordrecht. En het publiek bedankt.
Dus hierbij is de vergadering gesloten.

5. Vaststellen visie "Balanceren in de Biesbosch" — Raadsvoorstel

Voorzitter: dhr. Portier
Raadsgriffier: dhr. Vullings
Verslag: NotuBiz

De voorzitter: Prima. Nou, beste mensen, het laatste onderdeel van deze avond. Ook
een laat onderdeel, dus laten we snel van start gaan. Wederom welkom aan alle
aanwezige raadsleden, comnnissieleden, kijkers thuis, mensen op de tribune, college, et
cetera, et cetera, et cetera. We gaan het hebben over het balanceren in de Biesbosch,
een raadsvoorstel om een visie vast te stellen. En dit is oordeelsvormend. Nou, er is al
het een en ander aan vooraf gegaan. 17 mei heeft de commissie samen met andere
genneenteraden gezeten, in ieder geval een aantal daarvan. Er is een bijeenkomst in het
Biesboschmuseum geweest. Kortonn, er is voldoende voorbereiding geweest dat
iedereen een oordeel kan hebben. Het idee is dat in eerste instantie iedere fractie even
een korte reactie geeft, een heel kort oordeel geeft, dat we daarna de wethouder ook
het woord geven. En dat we daarna nog een debat hebben in een tweede ronde en dat
we vervolgens kijken of dit stuk als hannerstuk of als spreekstuk naar de raad kan. Ik ga
gewoon de zaal rond. En daarvoor denk ik dat we even weer moeten kijken wie er
allennaal aanwezig zijn. Ik begin even bij mijzelf, heel onbeleefd. Ik ben Ronald Portier,
uw voorzitter van deze avond. En dan ga ik tegen de klok in.

Mevrouw Vol: Danielle Vol -van der Hoist van de Partij voor de Dieren.

De heer Kleinpaste: Gert Jan Kleinpaste, Gewoon Dordt.

Mevrouw Lammens: Jeanine Lammens, Dordtse VVD.
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De heer Van der Meer: Frans Bauke van der Meer, GroenLinks.

De heer Van der Spoel: Wouter van der Spoel, PvdA.

Mevrouw De Jonge: Tanja de Jonge, wethouder.

De heer Van Gogh: Jelle van Gogh, beleidsadviseur.

Mevrouw Bruggeling: Cobien Bruggeling, Biesbosch-regisseur.

De heer Cobben: Servaas Cobben, Forum voor Democratie.

Mevrouw Rutten: Saskia Rutten-Alberts, PVV.

De heer Groenewege: Pieter Groenewege, Partij voor de Dieren.

Mevrouw Koole-Bruurnnijn: Astrid Koole-Bruurmijn van Beter voor Dordt.

De heer Schalken: David Schalken, Beter voor Dordt.

De heer Klerk: Albert Klerk, CDA.

De heer De Boer: Robbert de Boer, Op Ons Eiland.

De heer Boersnna: Jan -Willem Boersnna, ChristenUnie/SGP.

De heer Vullings: Joe Vullings, griffie.

De voorzitter: Dank, iedereen. Ah, nog iemand aangeschoven. Mevrouw Kruger.

Mevrouw Kruger: Dank u wel, voorzitter. Kitty Kruger, GroenLinks Dordrecht.

De voorzitter: En dan geef ik nu de fracties de gelegenheid om een eerste korte reactie
te geven. En dan ga ik de kring de andere kant op rond. En dan begin ik dus bij
mijnheer Boersma.

De heer Boersnna: Voorzitter, wat ons betreft een hele korte reactie. Er is een uitgebreid
traject geweest over dit visiedocument. En het is balanceren en wat ons betreft wordt er
behoorlijk gebalanceerd tussen alle belangen. En nou, kunnen wij op dit moment
instennmen met het document wat er ligt.

De voorzitter: Mijnheer De Boer.

De heer De Boer: Dank u wel, voorzitter. De vorige keer hebben we het een en ander al
gevraagd en antwoord op gekregen. Ja, misschien dat de vraag even ook richting de
wethouder is, of misschien straks aan de andere mensen aan tafel, de ambtelijke
organisatie. Het gaat met name even over de kanttekeningen die genoemd worden in
het voorstel over de verantwoordelijkheden van de diverse genneentes. Kunnen we
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ervanuit gaan dat daar goede afspraken over zijn gennaakt? Wie wat doet, wie waar
verantwoordelijk voor is en ook financieel.

De voorzitter: Dank. Mijnheer De Klerk, Klerk zonder De.

De heer Klerk: Dank u wel, voorzitter. Ja, de titel van het plan is balanceren in de
Biesbosch. En wat het CDA Dordrecht betreft is dat een passende titel, omdat het
gegeven is dat natuur en recreatie op gespannen voet met elkaar staan. En het gebied is
daarnaast ook cultuurhistorisch van grote waarde. Maar het visiestuk is tot stand
gekomen via een grote mate van participatie en inspraak, gezien ook de
indrukwekkende lijst van stakeholders die zijn gehoord. En dit alles afwegend is het CDA
Dordrecht van mening dat er juist daardoor een gestegen stuk ligt dat recht doet aan at
die verschillende belangen en kunnen daarnnee instemmen.

De voorzitter: Dank u wel. Wie nnag ik het woord geven nannens Beter voor Dordt?

Mevrouw Koole: Mij, dank u wel. Ja, ik had een wat groter stuk voorbereid. Maar
misschien dat ik straks nog de gelegenheid krijg onn het een en ander toe te lichten. Om
dan in dit geval kort te gaan, Beter voor Dordt kan zich in grote lijnen voldoende vinden
in de visie balanceren in de Biesbosch. Echter dus met een aantal kanttekeningen, ja,
die ik straks wel graag kenbaar wil maken.

De voorzitter: U mag ze heel kort aangeven.

Mevrouw Koole: Mag ik?

De voorzitter: Als het kort kan.

Mevrouw Koole: Nou ja, goed, kort. Ik probeer het kort te houden dan. Ja, balanceren
tussen natuur en recreatie vindt Beter voor Dordt zeker de juiste benaming. Waarbij wat
ons betreft de balans zeker nnag doorslaan richting de natuur. Want we weten allemaal
dat de natuur het moeilijk heeft en in het geval van de Biesbosch ook nog extra
beschermd zou moeten worden tegen het alsmaar toenemende recreatie en toerisme.
Als je zelf ook nog nooit in de Biesbosch gevaren hebt, dan ken je ook de impact niet
van bijvoorbeeld de golfslag van boten en waterscooters op de oevers en hoe dit nesten
van watervogels kapot nnaakt. Ook het betreden van rustgebieden met alle gevolgen van
dien voor de daar aanwezige flora en fauna lijkt nu onderschat te worden. Evenals het
achterlaten van afval. Daarnaast zijn we van nnening dat bepaalde doelgroepen zich niet
eerst zullen laten informeren over waar zij wel of niet varen of zullen gaan afmeren.
Natuurlijk ziet Beter voor Dordt het belang van recreatie en ontspanning voor de
mensen in de natuur, maar wij willen nogmaals benadrukken dat wij als mens de natuur
nodig hebben en absoluut niet andersom.

De voorzitter: Het is denk ik even voor nu genoeg. Dan komt de rest straks wel.
Mijnheer Groenewege.
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De heer Groenewege: Ja, nou, ik hoop dat het binnen de tijd lukt. Want ik had het ook
wat uitgebreider. Balanceren in de Biesbosch, dat mag wel een keer want de balans is
nu helemaal zoek. De Biesboschnatuur staat onder zware druk, onder andere door heel
veel recreatie. Voor de rest ziet de Partij voor de Dieren filets in het concept balanceren
in de Biesbosch. In een Natura2000-gebied moet je niet balanceren tussen natuur en
recreatie. In een Natura2000-gebied zou de natuur voorop nnoeten staan. Recreatie kan
zolang de natuurbelangen niet worden aangetast. Het natuurbelang is niet een van vele.
Het belang van een gezonde natuur, van het behoud van biodiversiteit, is niets minder
dan een voorwaarde voor ons bestaan. Dat is van een heel andere orde dan het belang
om met een waterscooter door een kreekje te racen. Maar ik lees in de visie helemaal
filets over het beschermen van de natuur. Het enige plan om de natuur te beschermen,
het vergroenen van vaarverkeer, is er juist uit geschrapt. Wat resteert zijn plannen om
recreatie juist te intensiveren.

De voorzitter: Zo, het is denk ik

De heer Groenewege: Nog een zin, nog twee zinnen. Een collectie egocentrische
menselijke belangen samengepakt en droog gekookt, dat is deze Biesbosch-visie en daar
kan de Partij voor de Dieren nooit in meegaan. Dank.

De voorzitter: Dank u wel. Dan konn ik bij mevrouw Rutten-Alberts.

Mevrouw Rutten: Ja, dank u wel. Ik zal lekker kort zijn. De PVV kan instemmen met de
visie zoals die voorligt.

De voorzitter: Nou, dat is inderdaad heel kort. Dan kom ik bij mijnheer Cobben.

De heer Cobben: Ja, dank u, voorzitter. Wij hebben ook naar het document gekeken en
ons afgevraagd: wat vinden we hiervan? En ja, we vinden het een heel mooi document,
nnaar het is natuurlijk weinig bindend. Het is echt een visie, heel concreet verandering of
beleidsvoornemens staan er niet in. Het is inderdaad een stuk waarin gezocht wordt een
balans te vinden tussen allerlei belangen. Wij vinden zelf die balans ook belangrijk. We
vinden het belangrijk dat niet alleen de natuur, nnaar ook vissers, boeren, recreanten
kunnen doen in de Biesbosch wat ze graag doen. En wij zijn vooral nieuwsgierig naar
hoe het een en ander verder in de toekomst uitgewerkt gaat worden als er een
Biesboschverordening wordt opgesteld. Ja, dan wordt het pas spa nnend. Dus voor dit
moment hebben wij geen grote op- of aanmerkingen op dit visiedocunnent.

De voorzitter: Dank u wel. Dan konn ik bij nnijnheer Van der Spoel.

De heer Van der Spoel: Dank u wel, voorzitter. De PvdA die kan instennmen met de visie
die voor ons ligt, maar wel nog een vraag aan de wethouder. Want afgelopen vrijdag
heeft de minister natuurlijk de stikstofplannen gepresenteerd, daar staan wij ook mooi
op dat kaartje heel erg groot. En er zitten daar wel wat boeren ook nog. Zijn deze
plannen van de minister, hebben die nog gevolgen voor dit gebied? En zo ja, kunt u daar
wat over schetsen wat ons te wachten staat? Dank u wel.
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De voorzitter: Dank u wel. Wie nnag ik het woord geven voor GroenLinks? Mijnheer Van
der Meer, gaat uw gang.

De heer Van der Meer: Dank u wel, voorzitter. De visie zet in op het behoud van de
Biesbosch voor toekomstige generaties. Het gaat daarbij neenn ik aan niet alleen om
generaties van mensen, maar ook om generaties van planten en dieren. Zonder die
generaties van planen en dieren zijn er overigens helennaal geen toekomstige generaties
van mensen. Dat betekent dus dat we hele slimme combinaties zullen moeten vinden
tussen de toegankelijkheid en de leefbaarheid aan de ene kant, wij onderkennen wel
degelijk het belang daarvan, maar tegelijkertijd zodanig dat niet alleen een behoud
maar een versterking van de natuur en de biodiversiteit mogelijk is. Nou, dat is een
forse uitdaging. Die blijkens andere stukken die bij de stukken zitten hier en daar nogal
wat ter discussie wordt gesteld. Er is al gesproken over de ruimte om te kunnen varen.
Nou, dat is een mooi discussiepunt, daar wil ik straks graag nog lets over zeggen. Want
met name over het punt van verlanding, wat varen bennoeilijkt maar wel of niet goed is
voor de biodiversiteit, wil ik graag straks nog even terugkomen.

De voorzitter: Prima, dank u wel.

De heer Van der Meer: Maar in grote lijnen, laat ik het zo afronden. In grote lijnen biedt
de visie goede kaders om over deze thema's verder met elkaar te praten. Wij hopen en
verwachten een goede uitwerking ervan.

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Lammens.

Mevrouw Lammens: De visie geeft een goed beeld, het is balanceren in de Biesbosch.
Staatsbosbeheer is eigenlijk voor ongeveer 95 procent van het Naturagebied eigenaar.
De resterende gronden zijn in eigendonn van de gemeente Altena, Drimmelen en
Dordrecht, de Rijkswaterstaat of particuliere grondgebieden. Het gebied ligt verspreid
over drie genneenten: Drimmelen, Altena en Dordrecht. Staatsbosbeheer wil de natuur
zijn gang laten gaan, alleen is dat een goed idee met het verlanden van de Biesbosch?
De Biesbosch geeft ook plek voor het water. En als de Biesbosch gaat verlanden, waar
blijft dan het water? Ik hoop niet dat we natte voeten krijgen. We willen dat de Dordtse
Biesbosch bereikbaar blijft voor de recreanten, zoals wandelaars, fietsers en boten. De
intensieve recreatie zal blijven plaatsvinden in de Merwelande. Dicht laten slippen, het
verlanden zoals in de Brabantse Biesbosch, willen we niet in de Dordtse Biesbosch
hebben. We zijn blij dat Staatsbosbeheer afziet van de elektrische boten, dat is gewoon
gevaarlijk op de Merwede en op de Amer als de elektrische booties daar de rivier over
moeten steken naar de Biesbosch.

De voorzitter: Kunt u het een beetje kort houden, want het is een eerste reactie.

Mevrouw Lammens: Ja, dat was mijn bijdrage.

De voorzitter: Dank u wel. Dan konn ik gelijk bij mijnheer Kleinpaste.
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De heer Kleinpaste: Ja, dank u wel, voorzitter. Balanceren in de Biesbosch, het had ook
op eieren lopen in de Biesbosch kunnen heten. Ik heb in de vorige periode niet helemaal
het genoegen gehad dat ik een aantal, drie raden en overleggen, heb bijgewoond. En ik
weet hoe nnoeilijk het is geweest om met Altena, Dordrecht en Drinnnnelen een beetje op
een lijn te zitten. Dat was geen sinecure. Ik ben ook benieuwd als we deze visie
vaststellen die ik in hoofdlijnen net als een aantal andere collega's al aangaf best kan
onderschrijven, of we dan lets vaststellen wat dan ook bestendigd gaat worden en of het
echt zo gaat uitpakken als dat we dat met elkaar denken te hebben gerealiseerd met het
vaststellen. Ik ben benieuwd hoe de wethouder daar ook over denkt. En voor het
overige, het blijft inderdaad balanceren tussen erg tegengestelde belangen. Ik zou ook
graag ruimte blijven houden voor recreatie, maar ik ken ook de uitwassen ervan en die
zijn hinderlijk. Dus dan zou er meer toezicht moeten zijn op dat soort uitwassen. Dus we
kunnen het vaststellen, maar dan zijn we met die vaststelling nog lang niet waar we
wezen willen denk ik. Die kanttekening zal ik er dan toch maar bij maken.

De voorzitter: Dank u wel. Nou, dat is een beetje duidelijk. Ik ga dan naar de wethouder
voor een reactie op de vragen. En misschien hoe zij inderdaad de balans ziet en of die
goed bewaard wordt tussen natuur en recreatie en de andere zaken die aan de orde
gekomen zijn. Gaat uw gang, mevrouw De Jonge.

Mevrouw De Jonge: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ga zo goed mogelijk de vragen
beantwoorden. En af en toe kijk ik nnisschien even naar rechts of het zo helennaal
voldoende is. Nou, allereerst ook dank voor de mensen die al hebben aangegeven dat ze
kunnen instemmen hiermee. Er is inderdaad een flink traject aan vooraf gegaan en we
zijn bijna twee jaar verder na het opheffen van de GR. Hoe verantwoordelijkheden zijn
vastgelegd, u vroeg daar ook naar. Er is natuurlijk ook al een
samenwerkingsovereenkomst gesloten met deze vier partijen. Dat is eigenlijk in de basis
waar al begonnen is aan het vastleggen van: wij willen dit met elkaar gaan doen. Daarin
zijn ook al de zes hoofdthema's toen al vastgelegd, van: dit zijn ook de gebieden waarop
we elkaar willen gaan vinden. Dus in die zin zit daar ook al eigenlijk wel, ja, een stukje
van commitment om dit met elkaar te gaan doen.

De heer Kleinpaste: Voorzitter, mag ik daar een vraag over stellen.

De voorzitter: Gaat uw gang, nnijnheer Kleinpaste.

De heer Kleinpaste: Want ik ben heel erg benieuwd waar het optinnisnne dan op gestoeld
is dat daar waar de gemeenschappelijke regeling niet heeft opgeleverd wat we ervan
hadden verwacht destijds de samenwerking die nu wordt aangegaan tussen dezelfde
partijen dat wel gaat opleveren.

De voorzitter: Gaat uw gang.

Mevrouw De Jonge: Ja, dank u wel. Kijk, wat er gebeurd is na het opheffen van de
gemeenschappelijke regeling, dat gesprekken vooral zijn gegaan over: waar kunnen we
elkaar wel vinden? In de gemeenschappelijke regeling kwam heel veel voorbij waar we
elkaar niet goed konden vinden, waardoor gezegd is: nou ja, dit is geen toekomst. Maar
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we hebben wel gezegd van: we staan hier wel met zijn alien voor een heel mooi
natuurgebied, waarin we ook willen recreeren, daar komen we zo bij. Dus daar is wel
met elkaar afgesproken van: ja, er zijn wel gezannenlijke belangen die wij wel ook
gezamenlijk willen blijven behartigen. En ja, daar hebben we dus deze
samenwerkingsovereenkonnst voor opgesteld en is die visie vervolgens ook als opdracht
nog meegegeven als laatste van: werk wel zaken uit waar jullie elkaar wel op kunnen
vinden. Want zoals u ook in de visie leest vinden we het met zijn allen erg belangrijk dat
er wel handhaving en toezicht bijvoorbeeld is in het gebied wat we met elkaar hebben
afgestemd. En dat dat niet op vier verschillende wijzen gedaan wordt. Dus zo willen we
vanuit een basis van gezamenlijkheid gaan kijken: hoe ver kunnen we komen? Maar
inderdaad, er blijft natuurlijk een deel wat nog steeds individueel vanuit de gemeentes
of vanuit Staatsbosbeheer aangestuurd zal gaan worden.

De voorzitter: Was dit beantwoording van uw vraag, mijnheer Kleinpaste?

De heer Kleinoaste: Voor nu wel.

De voorzitter: Dan wit ik u vragen uw betoog te vervolgen.

Mevrouw De Jonge: Ja, dank u wel. Nou, ik had net al eventjes over het evenwicht
tussen natuur en recreatie, het balanceren zoals het in deze visie ook heet. Ja, dat is en
blijft natuurlijk een uitdaging. Zoals u ook heeft kunnen lezen: vele belanghebbenden bij
dit gebied. En de een neigt naar veel meer de natuurwaarde en de ander wil veel meer
recreatieve waarde. En daar nnoeten we met zijn alien naar een balans gaan zoeken.
Wat dat betreft zijn we eigenlijk wel blij dat vanuit deze netwerksamenwerking deze
visie gezamenlijk gerealiseerd is kunnen worden. Ja, uiteraard blijft er natuurlijk wel de
uitdaging. En daarbij geldt natuurlijk ook nog voor degenen die het ook echt over de
natuurcomponenten hebben dat we hier ook nog te maken hebben met de provincie die
het bevoegd gezag is over het Natura2000-deel en het beheer daarvan bij
Staatsbosbeheer heeft neergelegd.

De voorzitter: Er is een interruptie van nnijnheer Groenewege.

De heer Groenewege: Ja, mevrouw De Jonge heeft het over de balans. Maar ik zie die
balans niet in het stuk. Ik zie alleen dat het stuk inzet op intensivering van recreatie. Ik
zie geen extra bescherming van de natuur. Dus hoe ziet de wethouder die balans die ze
noennt terug in het stuk?

De voorzitter: Mevrouw De Jonge.

Mevrouw De Jonge: Ja, dank u wel. Ik val in herhaling als ik zeg van: primair
Natura2000, provincie en Staatsbosbeheer in de visie, maar dat wordt niet in de visie
uitgewerkt want daar gaan zij over. Daar zijn we over in gesprek met ze hoe we dat
doen. En u heeft ook kunnen lezen dat we heel erg kritisch gaan kijken naar de
zoneringen en naar waar kan wel intensieve recreatie, waar minder en waar niet? Dus je
zit ook nog in de opbouw als je kijkt naar de visie van: hoe verdeel je nou de balans? En
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die kan in het gebied anders liggen in bepaalde delen. Dus dat is ook een stukje wel
kijkend van: waar kun je wat met elkaar doen?

De heer Groenewege: Voorzitter, er zijn een aantal stukken die impact hebben op de
natuur, waar de gemeente wel invloed op heeft. Een daarvan is de intensiteit van
recreatie. En de visie balanceren in de Biesbosch zegt: we moeten recreatie
intensiveren. Als de wethouder juist zou inzetten op die balans, waarom gaat zij daar
dan mee akkoord?

De voorzitter: Mevrouw De Jonge.

Mevrouw De Jonge: Ja, dank u wel. Ik probeerde net oak uit te leggen, we kijken naar
het gebied als geheel maar we kijken oak daarin van: hoe organiseer je nou wat waar?
En de balans zit hem in dat je niet in elk stukje een balans hebt tussen de natuur, van
evenwicht 50/50, maar dat je oak kunt zeggen: we hebben de randen opgezocht zoals
we oak in Dordrecht hebben gedaan. De meer intensieve recreatie houden we aan de
buitenkant van het gebied, zodat de binnenkant van het gebied veel meer die
component natuur voor zijn rekening kan nennen. En als u het goed leest staat er oak in
dat we echt wel in die delen waar dat echt nodig is en moet dat we echt wel de natuur
daar echt de ruimte geven. En dat zie je oak in dat beheerplan waar oak vragen over
warden gesteld, zoals dat verlanden. Dat is puur vanuit de natuur geredeneerd van: dat
nnoet zijn gang kunnen gaan zoals de natuur dat zou willen. En dat laten we op die
momenten niet verstoren door die recreatie. Dus daar ziet u oak een stukje van de
balans terug. Maar ik geloof niet dat ik u helemaal vanavond tevreden kan gaan stellen
met het antwoord dat het alleen maar natuur zal warden in het hele gebied.

De voorzitter: Ja, vervolgt u uw betoog.

Mevrouw De Jonge: Dank u wel. Het volgende wat gevraagd werd: stikstof. De plannen
van onze minister en de boeren in dit gebied. Ja, zeer actueel natuurlijk. En we kregen
oak nog een vragenuurvraag daarover, dus we zijn al bezig geweest met oak te kijken
van: wat staat er nu precies in en kunnen we dat al op Dordrecht betrekken? Nou, heel
duidelijk natuurlijk ons eiland staat op de kaart. Aileen daarin is nog niet helemaal
duidelijk hoe zij de zonering daar weer gaan zien. Maar duidelijk is wel dat het
Biesboschdeel en de Natura2000, dat daar minimaal 95 reductiedoelstelling staat. We
hebben nog geen vragen gehad van boeren uit ons eiland, van ons eiland. Maar we gaan
wel even kijken van: hoe gaat het uitpakken? Onndat de provincie oak weer hier een rol
in speelt wat betreft dat stikstofaanpak. Dus zodra wij oak meer weten zullen we u daar
des gewenst van op de hoogte stellen. Even kijken, wat had ik nog voor vragen. Nou, de
verlanding heb ik het al even over gehad, van: dat nnoet je eigenlijk even los zien van
deze visie. Staatsbosbeheer in opdracht van de provincie beheert het Natura2000-
gebied. Ja, zij zijn verantwoordelijk voor de procesnatuur en voor de zonering. Wij
volgen dat wel heel nauwkeurig en ik hoar oak al geluiden van: hoe zit dat nou en wat
zijn ze nou precies aan het doen? Is dat goed voor de biodiversiteit en wat zijn nou
effecten? Nou, dat zijn echt vragen die we echt met Staatsbosbeheer zouden moeten
bespreken als u daar oak behoefte aan heeft. En als laatste werd nog gezegd: ja, als er
veel recreatie is, dan kan het uit de hand lopen. Die hoorde ik oak al op een ander punt.
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Nou, dit is nou een van die zes thema's waar we echt met gezamenlijkheid willen gaan
kijken: hoe kunnen we dat zo veel mogelijk gaan beheersen en die handhaving en
toezicht op elkaar afstemmen? Want ik denk inderdaad dat niennand gebaat is bij
uitwassen, want dan inderdaad is de balans echt doorgeslagen en dat moeten we ook
niet willen met elkaar. Voorzitter, volgens nnij heb ik het zo goed mogelijk beantwoord.

De voorzitter: We gaan nu naar een tweede ronde, dus dan hoor ik graag van mensen of
het goed beantwoord is of dat er nog andere zaken zijn. Ik zag mevrouw Koole, gaat uw
gang.

Mevrouw Koole: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb toch een vraag over het toerisme,
want ook dat is te lezen in de gebiedsvisie. De Biesbosch wordt nu al landelijk
gepronnoot en er staat in te lezen dat dat ook verder wordt uitgebouwd. Dus ja, hoe zit
dat precies?

De voorzitter: Ik doe eerst even een ronde van alle nnensen die wat willen zeggen.
Mijnheer Van der Meer.

De heer Van der Meer: Ja, dank u wel, voorzitter. Op de bespreking in het
Biesboschmuseum afgelopen vrijdag kwann ook van de andere genneenten duidelijk het
signaal naar voren dat het niet hun bedoeling is om de toeristenhoeveelheid erg aan te
jagen. Dus dat is wel een punt voor de uitwerking en van zorg, dat ben ik met u eens in
elk geval. Maar ik heb goede hoop dat we daarover kunnen hebben binnen het kader
wat is aangegoten. Ik heb nog een vraag over de verlanding. Daar is al even iets over
gezegd. Er wordt vooral gemopperd over die verlanding in elk geval aan de Brabantse
kant, omdat dat varen belemmert. Nou, daar kun je van vinden wat je ervan vindt. Maar
de vraag is: wat is het voordeel van verlanding? Het is procesnatuur, dat betekent dat je
de natuur zijn gang laat gaan. En dat klinkt op zich heel mooi, maar er zijn ook heel veel
voorbeelden in den lande van procesnatuur waarin het juist leidt tot een afname van
biodiversiteit, omdat het allennaal homogeen wordt en de ene plantensoort de andere
plantensoort gaat overwoekeren. Of in dit geval het water verdwijnt, waardoor bepaalde
soorten nnisschien ook niet nneer kunnen. Dus ik weet niet of de wethouder daar nu iets
over kan zeggen, maar anders overwegen wij wel om een motie daarover in te dienen,
om te vragen daarover met betrokken in overleg te gaan om te zorgen dat die
verlanding ook als die plaatsvindt aan de biodiversiteit ten goede komt en daar geen
afbreuk aan doet. Want dat zijn twee schades.

De voorzitter: Mijnheer Van der Meer, wil u het een beetje kort houden. Misschien is het
een idee om het eerst gewoon uit te zoeken, voordat er een motie komt. Maar goed, dat
terzijde. Mijnheer Kleinpaste.

De heer Kleinpaste: Ja, voorzitter, ik ben bijna geneigd een aanvullende vraag te stellen
op de vragen die mijnheer Van der Meer net heeft gesteld. Namelijk of deze vraag van
mijnheer Van der Meer een vraag is aan de provincie of daadwerkelijk een vraag is die
beantwoord kan worden door dit sannenwerkingsverband en/of de wethouder. Daar ben
ik wel heel nieuwsgierig naar, want ik begreep een beetje dat het toch ook provinciaal
beleid was voor een deel. Een andere vraag is, het is heel fijn dat de laatste zin luidt dat
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de netwerksamenwerking op de hoogte wordt gesteld van straks het mogelijk
instemmen met deze visie. Ik ben ook heel erg benieuwd hoe wij als lokale politiek ook
op de hoogte blijven en hoe de monitoring is van hoe de voortgang van deze
samenwerking zicht ontwikkelt. Vooral omdat ik er bezorgd over ben.

De voorzitter: Dank u wel. Zijn er nog anderen die in de tweede termijn het woord willen
voeren of nog vragen onbeantwoord hebben? Ik zie niennand roepen. Dan geef ik het
woord weer aan nnevrouw De Jonge.

Mevrouw De Jonge: Ja, dank u wel, voorzitter. Er zijn nog wat nieuwe vragen
bijgekomen, daar sta ik graag even bij stil. De eerste vraag ging over toerismepromotie.
Het heeft twee kanten natuurlijk. We zijn denk ik met zijn allen ook wel heel erg trots op
dit gebied, dat willen we ook laten zien. En zoals u ook heeft kunnen lezen, er zijn ook
ondernenners die natuurlijk wel inkomen genieten omdat zij ook in deze mooie gebied
activiteiten hebben, onder andere ook het varen mogelijk maken. Het heeft ook te
maken met dat bezoekers, we willen echt die combinatie maken, we willen het natuurlijk
wel bekendheid geven. We vinden het ook hartstikke leuk dat we op de kaart staan van
Dordrecht en ook nationaal zelfs toch een zeer gewaardeerd gebied. Tegelijkertijd
moeten we wel de uitdaging in de gaten houden van: kunnen we die bezoekersaantallen
managen? Want anders krijgen we inderdaad wat we juist niet willen, dat het overbelast
wordt of dat de balans echt de verkeerde kant op gaat. En daar moeten we juist weer op
ingrijpen. De laatste vraag ging eigenlijk, dat was eigenlijk nneer een constatering denk
ik ook van u van: ook de provincie heeft hier een duidelijke rol, of eigenlijk
Staatsbosbeheer via de provincie. Staatsbosbeheer regelt heel veel nannens de provincie
in dit gebied. Daarom zijn we ook zo blij dat ze ook in deze samenwerking zitten, naast
dat ze dus ook nog een andere opdracht hebben omdat ze dus ook onze partner zijn in
alle zaken die niet direct met de primaire opdracht vanuit de provincie te maken hebben,
dat zij ook integraal naar het gebied kijken. En als laatste de monitoring. Nou, we
hebben vanuit Dordrecht, dat heeft u ook

De heer Kleinpaste: Voorzitter.

De voorzitter: Mijnheer Kleinpaste.

De heer Kleinpaste: Wellicht dan toch een poging onn te kijken of dat nog lets explicieter
kan. Want heeft het bijvoorbeeld zin dat we als gemeenteraad wel een nnotie aannemen
over die verlanding? Of heeft dat geen nut omdat dat besluit en die bevoegdheid elders
ligt dan bij de gemeente Dordrecht of bij deze samenwerking?

De voorzitter: Mevrouw De Jonge, gaat uw gang.

Mevrouw De Jonge: Ja, dank u wel. Ja, dat heeft zeker zin. In de zin van de provincie
begrijpt echt wel dat wij met de genneenten Drinnmelen en Altena dat wij hier kritisch op
zijn, dat wij dit ook volgen. Dat weten ze, nnaar het helpt natuurlijk altijd en misschien
ook in die gezamenlijkheid van de gemeente om je geluid te laten horen bij de provincie
dat je als gemeente wit blijven begrijpen: wat betekent het nou voor onze gebieden,
waar eigenlijk u de opdracht voor geeft? Dus wat mij betreft als u zegt van: ik wil een
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motie waarin u de colleges oproept om het gesprek aan te gaan met de provincie, met
Staatsbosbeheer, dan zal ik dat zeker ook omarmen. En ja, ik denk ook wel misschien
moeten we ze uitdagen om een keer te komen vertellen dan hoe het precies in elkaar zit
en wat de effecten zijn op recreatie, maar zeker ook biodiversiteit en natuurwaarde. Dan
krijgen we wat meer begrip.

De heer Kleinpaste: Voorzitter, een hele korte reactie.

De voorzitter: Een hele korte, want we komen zo direct nog even te spreken over wat
we gaan doen in de gemeenteraad met dit punt.

De heer Kleinpaste: Ter verduidelijking. Ik wil niet zo zeer een motie, dat wou mijnheer
Van der Meer. Maar ik wou wel weten of zo'n motie zinvol was en dat weet ik nu.

De voorzitter: Gaat u verder.

Mevrouw De Jonge: Dat is dan heel fijn dat dat alvast duidelijk is. U stelde ook nog de
vraag over de monitoring. Vanuit Dordrecht heeft u als raad nneegegeven dat we na een
jaar een evaluatie gaan doen van de visie van het uitvoeringsprogramma. Dus dat komt
weer bij u als raad terug. Dus volgens nnij heb ik dan alles beantwoord.

De voorzitter: Een nabrander van nnevrouw Koole.

Mevrouw Koole: Ja, toch nog eventjes terugkonnen. Ik hoor u zeggen: als het uit de
hand loopt dan kun je gaan ingrijpen. Maar dat betekent dat je dus eigenlijk alweer te
laat bent, een stap te ver bent. En dat geldt ook een beetje voor de ondernemers, daar
geeft u ook het een en ander over aan. Maar hoe zit het dan als er bijvoorbeeld nieuwe
horeca komt en dat trekt ook weer meer mensen aan. Dan zit je over vier jaar weer hier
en zegt u weer van: goh ja, het zijn ondernemers, we kunnen filet anders dan doorgaan
met.

De voorzitter: Ik denk dat de vraag duidelijk is.

Mevrouw Koole: Ja, is het duidelijk?

De voorzitter: Mevrouw De Jonge.

Mevrouw De Jonge: Ik begrijp uw zorg. U heeft het over nieuwe horeca, geen idee of er
plannen zijn. Maar zoals we ook in de visie hebben aangegeven zijn we wel kritisch op:
waar zou dat nog mogen kunnen? En dan kom je toch al heel snel aan de buitenschil. Ja,
is daar dan nog mogelijk ruimte om daar nog lets extra's te doen? Onndat dat wel de
bedoeling is om in de flexibele schil aan de buitenkant te zeggen van: daar zijn meer dat
soort recreatieve voorzieningen.

De voorzitter: Goed. Zijn we hiermee klaar of heeft u toch nog een vraag?

Mevrouw Koole: Nou, nog een opmerking eigenlijk. Ik vind het altijd zo jammer, dan ben
je toch weer te laat. Ook al komt die horeca aan de buitenkant van de schil en het blijkt
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dat er meer toeristen op afkomen, dat er meer bootjes af gaan meren, enzovoort,
enzovoort. Je bent dan iedere keer een stap te laat en dat vind ik jammer.

De voorzitter: Duidelijk. Ik zie nog een vraag.

Mevrouw Lammens: Voorzitter, ik wou even daarop inhaken. We zijn in de Bovenpolder
zijn we bezig met horeca, daar hebben we net een heel debat over gehad. Dat hoort ook
bij de Biesbosch natuurlijk. Of daar wel of geen horeca komt, dat plan hoort ook hierbij
natuurlijk.

De voorzitter: Goed. Ik zie nog een reactie van nnijnheer Groenewege.

De heer Groenewege: Ja, ik weet niet of dat mag maar ik heb nog een aanvullende
vraag waar ik net opkwann.

De voorzitter: Ik ben heel tolerant vandaag. Gaat uw gang.

De heer Groenewege: Wat ik lees in het stuk is dat de jachtverenigingen hun recht om
te blijven jagen in dat gebied willen behouden. Nou zei mevrouw Lammens al: een groot
deel van het gebied is in eigendonn van Staatsbosbeheer. Maar er is ook een stuk gebied
in eigendom van de genneente Dordrecht. In principe zouden wij daarvan kunnen
zeggen: we willen die jacht daar niet toestaan. Hoe staat het college daar tegenover?

De voorzitter: Beantwoordt u de vraag, maar het is eigenlijk een beetle te laat. Maar
goed, beantwoordt u de vraag.

Mevrouw De Jonge: Ja, het is inderdaad wat laat en ik vind hem ook vrij technisch om
eerlijk te zijn om daar zo direct te antwoorden. Want mogelijk hebben wij jagersbeleid
hebben we al ergens lets vastliggen, dat weet ik even niet. Dus als u zegt van: die vraag
wil u nog beantwoord krijgen, dan zal ik die nnee moeten nennen. Dat weet ik echt op dit
moment niet zo te beantwoorden.

De voorzitter: Ik concludeer dat er nog een technisch vraagstuk ligt, maar dat komt
vanzelf wel. We hebben de oordeelsvorming een beetje gehad en nu is de vraag: wat
gaan we doen met dit stuk? Er zijn drie fracties nodig om het als bespreekstuk te
agenderen. Het kan ook als hannerstuk, hamerstuk kan natuurlijk ook altijd met
stennverklaringen. En u kan natuurlijk ook altijd een amendennent of een motie indienen.
Wie zegt van: dit moet een bespreekstuk worden. Ik zie geen handen, dus het wordt in
ieder geval geen bespreekstuk. Zijn er nnisschien fracties die al overwegen om met een
motie of een amendement te komen?

De heer Groenewege: Ik kom eventueel met lets over de jacht, maar ik zal eerst dan
een technische vraag per mail nog even stellen voor die verduidelijking.

De voorzitter: En mijnheer Van der Meer.

De heer Van der Meer: 3a, zeker overwegen wij een motie. Mogelijk ook samen met
andere gemeentes waar we vrijdag mee gesproken hebben om die balans tussen
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recreatie en biodiversiteit nog wat scherper te maken en om helderheid te krijgen over
de verlanding.

De voorzitter: U kunt niet in onze raad samen met andere gemeenten een motie
indienen.

De heer Van der Meer: Ik bedoel alleen maar dat we het voorstel voor die motie ook
zullen delen met leden van andere gemeenteraden.

De voorzitter: Dat is een andere zaak. Vooralsnog

De heer Kleinpaste: Voorzitter, dan is de afspraak dat het in de raad alleen over de
motie gaat neem ik aan.

De voorzitter: Nou ja, het is geen bespreekstuk. Er konnen nnogelijk moties of
waarschijnlijk moties, dan gaan we het in de raad over die moties hebben. Maar dan is
het, het is een semi-bespreekstuk kan je zeggen. Het komt wel gewoon op de agenda en
dan gaan we het hebben over de moties, als die er inderdaad zijn. Dan denk ik dat we
dit punt af kunnen sluiten en daarmee ook tevens deze hele vergadering. En dan dank ik
iedereen voor de aanwezigheid. Dan kan er nu wat gedronken worden of iedereen kan
naar huis. En ik wens iedereen een goede nachtrust straks.

Mevrouw Kruger: Voorzitter, en dan iedereen graag zijn flesjes mee naar de balie en de
bordjes vooraan de zaal.

VERSLAG VAN DE OPEN BARE VERGADERING VAN DE DORDTSE DINSDAG
SESSIE 3 AVOND DORDRECHT D.D. 14 JUNI 2022
Vergaderkamer 5

1. Afhandelen motie 201110/M3A: 30 in z'n drie - Raadsvoorstel

Voorzitter: mevr. Stolk
Raadsgriffier: dhr. Den Boer
Verslag: NotuBiz

De voorzitter: Welkom allemaal bij deze beeldvormende vergadering. Mijn naann is
Margret Stolk, ik mag vanavond uw commissievoorzitter zijn. Ik heet de heren van de
brandweer, van de ambulancedienst en de politie van harte welkom om hier aanwezig te
zijn. Deze avond is gepland in verband met een raadsvoorstel 'Afhandelen motie 30 in
z'n drie' en dat is, wat ik net al zei, een gesprek ook met de hulpdiensten. Reden
beeldvormend. De connmissie Fysieke Leefomgeving besloot op 25 januari 2022 dit
raadsvoorstel aan te houden en eerst een gesprek met de hulpdiensten te organiseren
over het effect van het verlagen van de maximumsnelheid op de aanrijtijden van de
hulpdiensten. Dit gesprek heeft u vanavond. Even de structuur van de bespreking voor
vanavond. Er zijn vertegenwoordigers aanwezig - nou, die heb ik al alle drie genoennd -
zij zullen zichzelf zo kort even voorstellen. Er vindt verder geen presentatie plaats. Het is
zo gelijk aan de commissievergadering om vragen aan de hulpdiensten te stellen, zij
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zullen daarop proberen te antwoorden en dan ontstaat er wellicht vanzelf ook een
gesprek. Na afloop nnoet u nog wel bepalen of de beeldvormende fase, of het
voorliggende raadsvoorstel hiernnee is afgerond en of het voorstel ook naar de
oordeelsvormende fase kan. Dan geef ik nu even aan de linkerkant eerst het woord aan
de meneer van de brandweer. Graag in de microfoon voor de opnanne.

De heer Aarnout: Ik zal me voorstellen. Ik ben Gerard Aarnout, ik doe dienst op het
gebied van bereikbaarheid rijksprovinciale wegen en lokaal heel Dordt.

De voorzitter: Dank u wel.

De heer Gruijthuijsen: Peter Gruijthuijsen, afdeling Risicobeheersing en Crisisbeheersing
van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Ik adviseer de gemeentes in het kader van de
omgevingsplannen en de omgevingsveiligheid, maar een van mijn neventaken of
specialiteiten is bereikbaarheid en bluswatervoorziening. In dit geval is dus de
bereikbaarheid van de stad waar ik dus Gerard help, dus dat is mijn functie.

De voorzitter: Dank. Dan ga ik even naar de ambulancedienst, volgens mij, als ik het
goed heb. Gaat uw gang.

De heer De Boon: Klopt. Ik ben Ethan de Boon, werkzaam bij Annbulancedienst Zuid-
Holland Zuid. Ik ben verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van de ambulances in de
regio Zuid-Holland Zuid, waar Dordrecht ook onder valt.

De voorzitter: Dank u wel. Dan kijk ik naar de heren, waar ik heel veel ontzag voor heb.
Gaat uw gang.

De heer Neuman: Dankjewel. Arnold Neuman, vakadviseur Verkeerszaken van de Politie
Eenheid Rotterdam.

De voorzitter: Dank.

De heer Van Santen: Ik ben Cor van Santen, ik ben de vakadviseur voor Zuid-Holland
Zuid, het gehele district, en portefeuillehouder Verkeer voor Zuid-Holland Zuid.

De voorzitter: Dank u wel. Op verzoek van de VVD en GroenLinks hebben we deze
sessie georganiseerd en ik kijk eerst even naar de heer Kuhlmann en naar de heer Van
der Meer. Willen jullie aftrappen, of zeg je: nou, laat iedereen maar de vragen stellen?
Dat is even aan u. Zeker? Gaat uw gang.

De heer Kuhlmann: Dank u, voorzitter. De aanleiding is dat er een nnotie is vanuit de
gemeenteraad om veel meer straten dan dat nu het geval is van 50 naar 30 te maken,
eigenlijk alle straten. Nou ja, goed, het is natuurlijk belangrijk dat dan natuurlijk wel de
hulpdiensten goed overal kunnen blijven konnen, dus daar hoor ik graag wat meer over.
Welke knelpunten zijn er in de situatie dat elke seconde telt en u snel ergens in onze
stad moet zijn?

De voorzitter: Dank u wel, nnijnheer Kuhlmann. Mijnheer Van der Meer.
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De heer Van der Meer: Dank u wel, voorzitter. Dit punt is natuurlijk op de agenda
gekomen naar aanleiding van een motie. De motie gaat ervan uit dat het een goed idee
is onn die snelheid zoveel mogelijk te verlagen, omdat dat goed is voor de veiligheid en
voor het milieu, even kort gezegd. Er waren eerst ook plannen am dat vrij rigoureus
door te voeren en toen kwamen er bezwaren van de hulpdiensten. Sonnmige daarvan
klonken ons in eerste instantie een beetje vreemd in de oren, want dat leek alsof je de
veiligheid kleiner moet maken, namelijk door sneller te rijden, am de andere veiligheid,
namelijk de hulpdiensten, tijdig bij het werk te kunnen krijgen. Dus de vraag die wat
ons betreft in dit overleg aan de orde is, dat zijn er eigenlijk twee, namelijk een: wat
zijn nou eigenlijk de belangrijkste belennmeringen die u ontmoet, de verschillende
hulpdiensten, in het tijdig ter plekke zijn? Graag een zo connpleet mogelijk overzicht
daarvan. En B: kunnen we met elkaar brainstormen over de mogelijkheid am toch
zoveel mogelijk die nornnale rijsnelheid te verlagen? Want daar zijn ook andere
overwegingen voor die dat noodzakelijk maken.

De voorzitter: Dank, heer Van der Meer. Ik denk Nou ja, ik wil best iedereen de
gelegenheid even geven am zijn vragen te stellen, maar ik denk dat als we even
specifiek ingaan op de vraag van de heer Van der Meer, dat daar dan vanzelf nneerdere
vragen op volgen. Kan de commissie daarnnee instemmen? Ja? Wie van de heren mag ik
het woord geven, of wie wil hierop reageren op de heer Kuhlmann en de heer Van der
Meer, am even met een aftrap te beginnen. Gaat uw gang.

De heer Gruijthuijsen: Zal ik even beginnen?

De voorzitter: Jazeker.

De heer Gruijthuijsen: Er zijn vragen gesteld en via mail hebben we ook vragen
beantwoord. Ik neem aan dat die doorgeleid zijn naar de commissie, ik weet het niet?

De heer Ja, die zijn naar de verkeerskundige

De heer Ja, lang geleden.

De heer Gruiithuijsen: Ja, eind vorig jaar is dat geweest, ja. Daar heeft u kunnen lezen
dat het verlagen van de vijftig kilometer per uur naar dertig kilometer uur, als dat voor
alle wegen zou gelden, dat dat theoretisch natuurlijk in ieder geval drie minuten rijtijd
zou gaan kosten. Zeker in de binnenstad zijn die drie minuten natuurlijk lange minuten,
als je de oude binnenstad bekijkt, dus dat zijn kostbare minuten. Twee, is het zo dat als
je gaat kijken, als je dat zou willen, hoe je het dan instelt. Dan wordt het voor ons
gewoon ook moeilijk am die snelheid te houden als je 30-kilometerwegen gaat instellen.
Want je kan wel het bard veranderen van vijftig kilometer naar dertig kilometer, maar je
moet ook de weg instellen als dertig kilometer. Dat betekent dus dat je of heel veel
drempels krijgt, of je krijgt allemaal versmallingen in de weg, waardoor wij gewoon het
tempo niet kunnen halen am die snelheid wel te kunnen opvoeren. Dus het inrichten van
30-kilometerwegen wordt voor ons echt een probleem in de opkomsttijd richting het
incident. Als je de stukken naleest die op dit moment daarover verschijnen op
verschillende nieuwsitenns, wordt het ook erkend door de minister, he? De minister heeft
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laatst ook gezegd dat hij wel snapt dat je voor zoveel mogelijk die dertig kilometer gaat
instellen in de wijken, dus dat alle wijkstraten, dat je die inzet naar dertig kilometer.
Maar op het moment dat je de hoofdwegen, dus de wegen vanaf de kazerne richting de
wijken, dat je die wel op vijftig kilometer moet houden, omdat je echt daar ook anders
kostbare tijd verliest.

De voorzitter: Helder. Is er nog iemand die daarop wil reageren vanuit de politie, of
vanuit de ambulancedienst, of iemand vanuit U wil reageren eerst? Ik geef eerst

De heer Van Leeuwen: Ik had even gewoon een vraag, als het mag, voorzitter.

De voorzitter: Ga je gang, mijnheer Van Leeuwen.

De heer Van Leeuwen: Een korte vraag, misschien ook een kort antwoord. Maar u zegt,
het scheelt drie minuten. Wat is de nornnale gemiddelde aanrijtijd op dit moment?

De heer Gruijthuijsen: We hebben dus de ... 0, sorry, ja. Dus zoals in het antwoord staat
bedraagt de rijtijd vijf minuten op dit moment, wordt gesteld. Dus als je daar drie
minuten bijtelt, is dat meer dan de helft van de ...

De heer Van Leeuwen: Zestig procent erbij, zeg maar.

De heer Gruijthuijsen: Ja.

De heer Van Leeuwen: Ja, helder, dankjewel.

De voorzitter: Dan de meneer rechts van mu.

De heer Van Santen: Mijn collega van de brandweer heeft het al aangegeven dat het is
50/30-verhaal wat eigenlijk door de politiek genomen is. Aileen, we hebben
stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen in ons Nederlandse
landschap. De erftoegangswegen, dat zijn eigenlijk de wegen die zestig zijn, of vijftig
zijn, of dertig zijn. De gebiedsontsluitingswegen, dat zijn de hoofdwegen binnen een
stad. Een Laan der VN, een Merwedestraat, dat soort wegen moet je eigenlijk aan
denken, waar vrijliggende fietspaden zijn en waar de snelheid automatisch vijftig is,
want je hebt daar geen fietsers op de rijbaan of langzaam verkeer wat je kan
verwachten. Nu is die motie aangenonnen in de Tweede Kamer om van vijftig naar dertig
te gaan. Aileen, er is een kindje geboren, laat ik het zo noemen, alleen het heeft nog
geen handen en voeten en nog geen naam. We hebben het bedacht wat het moet
worden, alleen de uitvoering van dertig, die zou in principe conform Duurzaam Veilig
nnoeten zijn via de CROW en via de uitvoeringsvoorschriften. Aileen, dat is in dit geval
nog niet besloten. Dus er is een nnotie aangenonnen, alleen hoe dat die zou nnoeten
worden uitgevoerd is niet vastgesteld. Nu zie je eigenlijk een beetje wildgroei in heel
Nederland konnen bij verschillende gemeenten - en ik werk voor zeventien gemeenten in
Zuid-Holland Zuid, dus ik zie overal wel wat gebeuren en niet alleen in Dordrecht. Er zijn
gemeenten, die gaan heel voortvarend te werk en die zeggen: nou, we zetten een bord
dertig aan de rechterkant van de weg en dat is het. Ja, het is dertig, alleen het is niet
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conform de uitvoeringsvoorschriften. Dus op het moment dat er wat gebeurt heb je als
gemeente/wegbeheerder wel wat uit te leggen waaronn je dat bord dertig daar neer hebt
gezet zonder extra maatregelen te nemen. Nou, als we dan dertig in gaan voeren en we
gaan die maatregelen toepassen geeft het automatisch een reductie in de aanrijtijden
van ons. Wij zijn zestien nninuten dat wij bij een prio 1 aanwezig moeten zijn, alleen wij
hebben het voordeel, tussen haakjes, dat wij geografisch aangestuurd worden. Wij
zitten niet vast op een kazerne, negen van de tien keer rijdt er ergens een politieauto in
het dorp of in de stad rond en vanuit de nneldkamer in Rotterdam kunnen ze zien wie het
dichtste bij zit, die gaat ernaartoe. Bij de brandweer is dat wat anders en bij de
ambulancedienst is dat ook wat anders, want die hebben een uitrukpost. Dus die zijn
wel echt dat het daar noodzakelijk is dat hun zo snel nnogelijk in een wijk kunnen
komen. Dus als ze van het Oranjepark moeten rijden naar de Merwedestraat, ja, dan
moet die Merwedestraat geen dertig worden, want dan is het al een hele grote brand.
Dat is eigenlijk een beetje wat de collega's van de brandweer ook aangaven: op het
moment dat we heel Dordrecht met erftoegangswegen en gebiedsontsluitingswegen vol
gaan zetten met drempels, versmallingen, paaltjes, bloennbakken, verzin de varianten
die er allemaal zijn, dan gaat de aanrijtijd inderdaad soms wel tot zestig procent
omhoog. En willen we dat? Ik zeg altijd maar zo, als ik 112 bel, dan wil ik wel graag dat
er iemand snel is. En we hebben een brancherichtlijn en wij nnogen als hulpdiensten
twintig en veertig kilometer harder rijden als waar dat toegestaan is, zeg maar. Aileen,
als het ding vol staat met drempels, ja, dan wil je daar niet met vijftig overheen, want
dan gaat er het een en ander kapot aan een voertuig en als je achterin ligt met een
kapotte rug, is dat ook niet fijn als die gele auto daar hard overheen nnoet. Dus dat is
een beetje ons verhaal, tennninste, wat nnijn aanvulling is in dit verhaal.

De voorzitter: Helder. Ik zag een hand als eerste van de heer Roggekamp van Gewoon
Dordt. Gaat uw gang.

De heer Roogekamp: Dank u wel, voorzitter. Ik heb daar wel een vraagje over, want wij
zijn ook voorstander van dat als het dertig wordt, dat het zo ingericht wordt, dat
mensen het ook zien. We hebben nu binnen Dordt ook best wel veel gebieden al waar
dertig is, die niet zo ingericht zijn. Hoe handhaafbaar is dat? En als dat niet
handhaafbaar is, is dat dan omdat het bijna schijnveiligheid wordt, werkt het dan niet
tegendraads zelfs?

De heer Van Santen: De oude Schil in Dordrecht, zeg maar, die is als dertig aangemerkt.
Ik heb daar een negatief politieadvies onder gelegd, omdat het niet voldoet aan de
inrichtingseisen. Op het moment dat er een negatief politieadvies onder ligt, wordt er
niet gehandhaafd, want het is juridisch niet in orde. Dus op het moment dat er wel een
bekeuring uitgeschreven zou worden en die man of vrouw gaat in bezwaar bij de
rechtbank, die gaat dat altijd winnen, want dat is niet conform, het is een oneigenlijk
lets. Dus de Schil in Dordrecht, die is dertig en die is niet conform ingericht en op het
moment dat wij, Arnold of ik, daar een negatief advies over schrijf, dan zal er niet
gehandhaafd worden. Wij toetsen puur op juridische aspecten en op handhaafbaarheid.
Op het moment dat het niet van toepassing is, gaan we niks doen.
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De voorzitter: Dank. Dan zag ik ook nog een vinger van de heer Van der Kruijff, CDA.
Gaat uw gang.

De heer Van der Kruijff: Voorzitter, twee vragen, want u had het ook over die motie in
de Tweede Kamer. Die heeft, zoals u zei, nog geen handjes, voetjes en zelfs geen naann.
Stel dat ze die handjes en voetjes gaan geven dat u wel mag gaan bekeuren bij dertig
kilometer, al is het niet zo ingericht. Verandert dan uw politieadvies, of is dat misschien
overbodig, omdat het gewoon wettelijk dan wel mag? Dat is de ene vraag. De andere
vraag die ik had, want ik snap het van de drempels, ik snap het een beetje, maar ik
denk in mindere mate van als je wegversnnallingen toepast. Zit daar nou echt geen
verschil tussen? In ieder geval voor die gebroken rug lijkt me een wegversnnalling
minder belangrijk dan een drempel, dat voorbeeld wat u gaf. Dus maakt het nog uit, als
we het zouden doen, hoe we het doen voor u?

De voorzitter: Nou, laten we heel eventjes het antwoord afwachten en dan misschien zit
het er al in. U komt zo aan de beurt. Gaat uw gang.

De heer Van Santen: Qua handhaafbaarheid en toetsing is het zo dat op het moment dat
het conform is ingericht, dan gaan wij handhaven. Aileen, op een 30 -zone moet het
zelfregulerend zijn, dus de weg zal te alien tijde zo ingericht moeten worden en moeten
zijn dat eigenlijk niemand harder rijdt als 30/40, als uitloop. Want we kunnen wel dertig
zien, maar dat is op de autoteller nneestal veertig, want daar zit een afwijking in en zo.
Ja, dat is gewoon zo. Dus eigenlijk, want wij hebben ook een marge met wanneer we
gaan bekeuren zeg maar, met de snelheid, omdat die kilometertellertjes allemaal
afwijken. Eigenlijk moet de weg zelfregulerend zijn, dus dat wil zeggen dat die goed
moet zijn ingericht en dat het gewoon conform moet zijn. Dan kan het een versnnalling
zijn, alleen een versmalling is: wie gaat er eerst? En in een 30 -zone is de voorrang niet
geregeld, want dan is alles gelijkwaardig. Dus die bordjes en die haaientanden en al dat
soort spul nog meer, dat hebben we allemaal niet. Zebra's, VOP's, die hebben we ook
niet, dus dat zijn allemaal dingen die erbij zitten, wat aan de ene kant veiliger moet
worden, maar aan de andere kant helennaal niet veilig is. Handhaving is dus eigenlijk
een dingetje op zich en dat handen en voeten, ja, we moeten kijken wat dat gaat
worden, want daar zal lets over beschreven moeten zijn van hoe dat dat kind eruit komt
te zien, zeg maar. We weten nu, een 30 -zone hoe dat die eruit moet zien, omdat dat
omschreven is, de huidige 30 -zones, zeg maar. Maar die gebiedsontsluitingswegen 30,
ja, niennand weet het. Dat is nog niet beschreven, dus dat zal nog bedacht moeten
worden en aan de hand daarvan komt er een advies aan een connmissie. Dus tot die tijd
niets.

De voorzitter: Dank. Dan aanvullend, dan even uw bordje deze kant op draaien, dan zie
ik uw naam. Want ik ken alle namen nog niet. Mijnheer Van ... Nee, mijnheer Damen.

De heer Damen: Gewoon Damen, dat is genoeg.

De voorzitter: Gaat uw gang.
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De heer Damen: Over die handhaving, he? Dat vind ik altijd een wonderlijk verhaal.
Recent is op een heleboel snelwegen de maximumsnelheid van 130 naar 120 naar 100
gegaan, dus 20 of 30 kilometer minder snel. Er is niets aan die wegen veranderd en
daar wordt wel op gehandhaafd. Waaronn kan daar wel gehandhaafd worden en in een
gewone 30-kilonneterzone dan niet?

De heer Neuman: Er is precies vastgelegd waar wegen aan nnoeten doen. Ook
snelwegen, daar gelden due maximunnsnelheden voor. Dus terugbrengen naar 100 is
geen probleem, daar hoeft geen weginrichting in veranderd te worden. Voor 30-
kilometerzones geldt dat wel. Cor zegt: conform. Daar bedoelt hij mee: conform
Duurzaam Veilig. Dat zijn de richtlijnen, die zijn in begin jaren negentig opgesteld, daar
dienen wegbeheerders zich aan te houden. Iedere wegbeheerder, dus niet alleen de
gemeentes, maar ook de provincie, de waterschappen, noenn maar op. Daar staat
precies in beschreven waar een 30-kilometerweg aan moet voldoen en dat zijn
inderdaad drennpels, wegversmallingen enzovoort.

De heer Damen: Dus op het moment dat je

De voorzitter: Even via de voorzitter.

De heer Damen: Voorzitter,

De voorzitter: U heeft een vervolgvraag.

De heer Damen: Ja. Dat zou betekenen dat, als ik het goed begrijp, dat als die regel
wordt afgeschaft, dat er een heleboel praktische problemen opgelost kunnen worden?

De voorzitter: Gaat uw gang.

De heer Neuman: Nou ja, goed, ik zit niet in de Haagse politiek. Ik ga geen regels
afschaffen. Er zal een extra wegcategorie bij moeten komen, de GOW-30,
gebiedsontsluitingsweg-30. Die bestaat op dit moment nog niet, dus het is wachten tot
daar richtlijnen voorkomen. Tot op het moment geldt, dat staat in het besluit BABW
beschreven, dat de maximumsnelheid op een weg moet in overeenkomst zijn met de
omstandigheden, de weginrichting enzovoort. Dat geldt in principe voor iedere weg, dat
is de basis.

De voorzitter: Dank, helder. Ja, u bent te gast, he? Dus laat ik de gasten even het
woord geven. Gaat uw gang.

De heer Gruijthuijsen: Ik wou even een aanvulling geven op dat verschil tussen
drempels en van die versmallingen. Een factor bij ons met de grote wagens is dat wij
natuurlijk voor het rijden om versmallingen heen, dat we vaak niet in het midden
kunnen rijden, onndat ik wel nog tegemoetkonnend verkeer heb. Dus we nnoeten elke
keer toch weer het rechts van de weg zoeken en dan weer om de versnnalling heen. Dus
daardoor verliezen we ook heel veel tijd. Dus het verschil tussen een drempel en een
versmalling zal voor ons niet zoveel uitmaken, want je moet elke keer toch, je kan je
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snelheid niet opbouwen, elke keer moet je weer terug naar rechts, dan kan je weer
snelheid opbouwen, dan moet je weer om de versmalling heen. En of dat nou een
drempel of een versnnalling is, dat maakt dan Dat is het comfort, dat wel, maar voor
de rest qua snelheid maakt dat niets uit. Dat wou ik even toevoegen.

De voorzitter: Ik denk dat dat een hele belangrijke toevoeging is. Dan zag ik daarna de
heer Van der Meer, die had ook nog een vraag. Gaat uw gang.

De heer Van der Meer: Ik heb een heleboel vragen, maar ik zal me beperken. Stel, er
verandert van alles op het gebied van technologie. Stel dat auto's zo ingesteld kunnen
worden dat ze gewoon in de stad niet harder kunnen dan dertig kilometer per uur. Dan
hoef je met de weginrichting minder te doen, dus dan kan de ruimte voor de
hulpdiensten om door te stronnen gewoon beter. Er is zelfs denk ik onderzoek wat erop
wijst dat als je een lagere snelheid hebt die voor iedereen geldt, dat de doorstroming in
feite soepeler verloopt. Dus misschien komt dat uw aanrijtijden wel ten goede. Dat is
een vraag: zou dat een richting zijn waarin je kunt denken? Twee, hangen de
aanrijtijden - u wees daar ook al op - ook af van de plek waar de voertuigen zich
bevinden op het moment dat er een alarmerend optreedt. In hoeverre zou de
mogelijkheid om meerdere uitrukpunten in een stad te nnaken tegemoetkomend kunnen
zijn aan dit probleenn?

De voorzitter: Ik zag u net al non-verbaal reageren. Wilt u hierop reageren, ja? Gaat uw
gang.

De heer Van Santen: De voertuigen, daar is dat bij nnogelijk om die, op het moment dat
je een bord bebouwde kom hebt, om die al vijftig te laten rijden, of zestig, of dertig, of
zeventig, wat het ook is. Ik heb zelf denk ik vijf jaar terug met mijn auto - en dat is een
oude Renault innniddels, maar goed - ik heb die test meegedaan, en op het moment dat
ik de borden bebouwde konn binnenging, ging die automatisch terug naar vijftig. Dat is
niet leuk rijden, dat kan ik u aangeven, want als je ergens haast hebt, of je wil even snel
er voorbij, dan lukt dat niet meer, want de auto doet het gewoon niet meer. Dus het
geeft ook een bonk ellende, voor mijzelf als bestuurder, he? Want je moet er echt aan
wennen.

De heer Van der Meer: Je moet er even aan wennen.

De heer Van Santen: la, iets langer. Dus de technologie is er al, alleen die moet nog
uitgevoerd worden door de autofabrikanten en dat is een politiek en een financieel
verhaal, daar gaan wij niet over. Maar de techniek is er. Dan de meerdere posten
bemannen, of meerdere bureaus, of meerdere ambulance- of brandweerposten. Laat ik
voor de politie spreken, wij zijn alleen maar gekrompen. Wij zijn alleen maar
gekrom pen, steeds minder. Dus ik zie dat niet gebeuren.

De heer Van der Meer: Mijn vraag was ook niet of u dat waarschijnlijk

De voorzitter: U ook even via de voorzitter graag, mijnheer Van der Meer.
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De heer Van der Meer: Ja, neem me niet kwalijk.

De voorzitter: Gaat uw gang.

De heer Van der Meer: Ik wil graag een aanvullende vraag stellen, mevrouw de
voorzitter. Is het zo dat door die ... Nou ik helennaal van mijn a propos af, laat maar
even.

De voorzitter: Dat is nou niet mijn bedoeling geweest, nnijnheer Van der Meer. Maar
volgens mij, misschien wil de annbulancedienst nog reageren, want die heb ik nog niet
gehoord en misschien komt u dan weer zo meteen even terug op uw vraag.

De heer Van der Meer: Ja, ik weet het alweer, die kan de ambulancedienst ook wel
beantwoorden. Want u zegt: ik zie dat niet gebeuren. Maar mijn vraag was alleen nnaar
of het een oplossing zou zijn als er nneer uitrukpunten.

De voorzitter: Nou, kijk, heb ik hem toch nog terug kunnen halen. Gaat uw gang.

De heer De Boon: Ik wil eerst even reageren over de 30 -zones. Ook al zouden er geen
drempels of wegversmallingen zijn, we zitten met een brancherichtlijn dat de snelheid
toch Wij mogen plus -40 rijden, zeg nnaar, dat is de brancherichtlijn, dus al zou je de
snelheid naar dertig brengen, dan mogen wij niet meer dan veertig harder. Waar we
eerst 90 nnochten, bij wijze van, de veiligheid wel in acht nemend, mogen we nu nog
zeventig. Dus dat kost gewoon minuten als je van de ene kant van de stad naar de
andere kant moet. Daarbij worden wij door de ziektekostenverzekering betaald en wij
moeten 95 procent van onze ritten binnen de norm halen. Haien we dat niet, dan
worden wij gewoon gekort. Dus ja, dit heeft wel verstrekkende gevolgen voor ons als wij
niet die 95 procent opkomsttijd nneer halen. Aangezien we door
ziektekostenverzekeraars betaald worden, net als dat de politie zegt, waar moet het geld
vandaan komen om extra posten te maken en die te bemannen? Daar hangt ook gelijk
een voorraad aan vast, op elke post moet een voorraad zijn, er moet een kantine en
dergelijke zijn. Als je dat uit gaat breiden, dan praat je over heel veel geld en dat zie ik
niet zo een, twee, drie gebeuren dat wij op verschillende plekken in Dordrecht
ambulanceposten gaan creeren.

De voorzitter: Dank. Dat roept gelijk een vraag op bij de heer Kuhlmann van de VVD.
Gaat uw gang.

De heer Kuhlmann: Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag voor de heer van de
ambulance en ook voor wat betreft de brandweer. Het kwann zojuist aan de orde, u
noemde dat, bij de ambulance: op het moment dat u er wat langer over doet, die drie
minuten hebben we het over, dan heeft dat financieel een gevolg. Ik ben ook even
benieuwd, want uiteindelijk gaat het natuurlijk om, u rijdt om een reden zo snel naar
mensen toe. Om ons daar wat beter een beeld van te geven, het worstcasescenario, het
ergste scenario. Als u drie minuten later komt, wat voor verschil kan dat maken in hele
erge situaties? Diezelfde vraag heb ik ook voor de heren van de brandweer.
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De voorzitter: Gaat uw gang.

De heer De Boon: Dan zal ik maar even reageren als eerste. Als het om een
reanimatiesetting gaat, hebben wij vier tot zes minuten. Als dan binnen die vier tot zes
minuten niet gereanimeerd wordt, is de persoon overleden, want dan heeft hij geen
zuurstof genoeg in zijn hoofd gehad en is hij gewoon overleden. Dus die vier tot zes
minuten is heel belangrijk, daarom hebben we tegenwoordig burgerhulpverleners en er
is van alles verzonnen om dat zo kort mogelijk te houden. Die burgerhulpverleners doen
niks anders dan alleen mechanisch het hart op gang houden. Die patient heeft wel
medicijnen nodig. Mochten wij drie minuten later komen, dan wordt de overlevingskans
voor die persoon een stuk kleiner.

De voorzitter: Dan ging ook nog een vraag naar de brandweer, he, mijnheer Kuhlmann?

De heer Kuhlmann: Daar kan ik me ook iets bij voorstellen dat het ... Maar die drie
minuten, wat kan dat uitmaken. We hoorden net een nnensenleven, hoe zit dat bij u?

De heer Aarnout: De brand plant zich vele malen sneller voort. Ik kan het heel kort
zeggen. Op een gegeven moment is het zo dusdanig uitgebreid dat je gewoon niet meer
naar binnen kan, met alle nadelige gevolgen indien dat mensen die nog binnen zitten,
ja, die konnen er gewoon niet levend uit. Wil je dat op je geweten hebben? Ik denk het
niet.

De heer Kuhlmann: Dank u.

De voorzitter: Helder.

De heer Aarnout: Dat heeft te maken met de ontwikkeling, brandvoortplanting,
vuurbelasting. Vuurbelasting is alle materialen in een ruinnte. Hoe !anger dat de brand al
aan het ontwikkelen is, des te heter dat die wordt. Dus dat is een beetje concreet nnijn
opnnerking/antwoord.

De voorzitter: Iedere nninuut is er dus een. Dat roept een vraag op bij mijnheer
Hartmeijer van de SP. Gaat uw gang.

De heer Hartmeijer: Maar ik geloof dat de heer Gundogdu was eerder nog met een
vraag.

De heer Gundogdu: Als het mag?

De heer Hartmeijer: Ja.

De voorzitter: Nou, kijk eens hoe lief ze voor elkaar zijn in deze commissie.

De heer Gundogdu: Dat zijn we zeker.

De voorzitter: De heer andogdu.
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De heer Gundogdu: En met al die politie en brandweer al helemaal.

De voorzitter: Gaat uw gang.

De heer aindogdu: Voorzitter, een vraag voor alle drie de partijen. Ik ben vooral
benieuwd, deze motie gaat met name op in het verlagen van de snelheid. De strekking
van deze motie was ook om te kijken in hoeverre je dus met de beperking van de
maximumsnelheid ook de leefbaarheid ten goede kunt laten komen in de binnenstad,
met name fijnstof, dat is een probleem, geluidsoverlast. Ik ben benieuwd zeg maar in
hoeverre de voertuigen die jullie gebruiken anno 2022 voldoen aan de milieunormen, of
dat ze toepasselijk is, of dat daar een bepaalde strategie achter ligt. Het is misschien
even een andere vraag dan die zijn gesteld, maar ik ben wel even benieuwd.

De voorzitter: Wie nnag ik daarover het woord geven? U? Gaat uw gang.

De heer Neuman: Daar wil ik wel antwoord op geven. Wij rijden nog steeds in diesels,
dus het kan wel duidelijk zijn. Dat beslissen wij zelf niet, dat is gewoon een landelijke
aanbesteding. Dus dat gaat vanuit het nninisterie, dus daar hebben wij totaal geen
invloed op.

De voorzitter: Volgens mij een beetje een retorische vraag, maar

De heer De Boon: Als ik daarop mag reageren.

De voorzitter: Ja, gaat uw gang.

De heer De Boon: Wij rijden ook met diesels, maar wel met de schoonste. Weet je wel,
je moet AdBlue bijvullen en weet ik wat. Maar als je doelt op elektrische auto's, dat is
voor ons niet haalbaar, zeg maar. Wij moeten ook patienten overplaatsen naar
Groningen en je wil gewoon niet halverwege stil komen te staan met een elektrische
auto of iets dergelijks. Dus in zoverre is het ook nog niet mogelijk om die kant op te
denken, zeg maar, om met elektrische auto's of iets dergelijks te gaan rijden, en zolang
zijn wij afhankelijk van onze auto's die gewoon op brandstof rijden.

De voorzitter: Nou, dan bent u aan de beurt, mijnheer Hartmeijer. Gaat uw gang.

De heer Hartmeijer: Voorzitter, dank. Ik wilde eigenlijk even terug naar de reactie die
we hebben gekregen van het college, want die hebben eigenlijk aangegeven dat ze
kijken naar specifieke wegen. Want we hebben geloof ik nu het de hele tijd over: als je
alle 50-wegen naar dertig maakt, dan heb je vertraging. Dat is natuurlijk logisch, maar
er zijn specifieke wegen aangewezen door het college - Viottakade, Mauritsweg - waar
al ruimte is voor de fiets en dat zijn eigenlijk maar kleine stukjes. Dat zijn geen
doorstroomroutes, dat zijn eigenlijk wegen die onderdeel zijn van een woonwijk, dus dan
is de aanrijroute toch niet plus drie minuten, dan is dat toch veel minder? Want de
doorstroom routes blijven gewoon vijftig in het voorstel van het college.

De voorzitter: Wie wil van de gasten hierop reageren? Gaat uw gang.
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De heer Aarnout: Ik begrijp hieruit dat je doelt vanaf de hoofdweg een
gebiedsontsluitingsweg in, en die is dertig kilometer en dat is wat je zegt.

De heer Hartnneijer: Ja, dus eigenlijk wat het college nu voorstelt is: laat die
doorstroomroutes nou gewoon vijftig en kijk naar specifieke wegen, waar al ruimte is
voor de fiets nu op dit moment, of je daar dertig van kan maken. Dat zijn elf wegen. Ik
proef een beetje, we zijn nu helemaal bezig: we maken alles dertig. Maar dat is niet het
voorstel wat nu voorligt.

De heer Aarnout: Nee. Ik zie dit zelf, maar dat is mijn mening, als maatwerk. Ik heb
met Robert Kraak, verkeerskundige - geen onbekende, denk ik, bij de nneesten van
jullie - ben ik eind vorig jaar een keer in de lockdown gezeten in de grote vergaderzaal
en daar werd even toegelicht wat motie dertig inhield. Ik kreeg een inlogcode en ik heb
thuis bijna zitten huilen, ik zeg: dit kan niet de bedoeling zijn. Dus Robert en ik hebben
hierboven gezeten en ik heb bijna alles terug kunnen draaien. Ik heb alles weer terug
naar de vijftig kunnen zetten. Alle hoofdwegen waren gewoon met dertig gezet en dat
heb ik aangeleverd gekregen zo. Nou, dat vond ik niet terecht. Er is, ik denk, ik doe het
uit mijn hoofd, nnisschien tien procent is op de dertig gebleven en dat is met name - wat
is het - Nassauweg, Mauritsweg, even uit mijn hoofd, en ergens in Wielwijk rondom De
Zilvervloot, de ene helft is dertig geworden en de andere is vijftig en dat kunnen we
nnisschien nog omswitchen. De rest moet echt beoordeeld worden door ons als zijnde
nnaatwerk. Alle hoofdwegen Nou ja, ik heb ook een kaart ooit eens gennaakt heel lang
geleden, daar is heel de bereikbaarheid van de brandweer op gebaseerd en zeker met
het tweepostensysteem wat we nu hebben hier in Dordrecht, post Centrum en we
hebben post Leerpark, daar vandaan waren alle wegen op dertig gezet. Nou, dat ging
niet, dus ik heb gewoon gezegd: joh, laten we nou eens kijken naar nnaatwerk. Ik wil
ook nog even nneegeven, er is de vraag gesteld aan mij: kan je het uitrekenen? Dat is
niet doenlijk, want als je hier dertig maakt en daar vijftig, dan raak je gewoon het
overzicht kwijt. Ik weet wel, er is een vuistregel: als je van vijftig naar dertig gaat, dat
betekent dat je over elke vijfenhalve meter die je op dat traject moet rijden, dat je daar
een seconde langer over gaat doen. Dus als je een vrij lang stuk hebt en je zou zeggen:
ik doe een aantal hoofdwegen, die zet ik toch naar dertig. Stel dat dat hier vandaan -
want wij geven alleen maar advies - hier vandaan gedaan wordt, dan zou het zomaar
eens kunnen zijn dat je op elf, twaalf minuten uit gaat komen in plaats van zeven of
acht nninuten. Dan denk ik: volgens mij moet je dat niet willen. Is dat

De voorzitter: Dank. Ja, maak maar af.

De heer Aarnout: Is dat duidelijk, het antwoord zo?

De heer Hartmeijer: Ja, dat is iets onn mee te nemen, onn over na te denken, ja.

De heer Aarnout: Ja, want het is niet zo dat ik zeg dadelijk, als ik een verzoek krijg: kijk
er eens naar, dat we echt de poot stijf gaan houden. Maar blijf in godsnaam van die
hoofdwegen af, want je snijdt je eigen echt, maar dan ook echt in je vingers.
Stadspolderring was dertig kilometer, dat ik denk: dat moet je niet willen. Alles, Peter
heeft het net ook al gezegd: alle gebiedsontsluitingswegen, allennaal, daar moet even
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naar gekeken worden ook, ja, maar die zou je in theorie dertig kilometer kunnen maken.
Maar blijf van die hoofdwegen af. Ik heb het misschien al vier keer gezegd, maar blijf
ervan af.

De heer Hartmeijer: Nee, maar ik denk, omdat

De voorzitter: Mijnheer Hartmeijer.

De heer Hartmeijer: vanuit Den Haag is het natuurlijk wel gezegd: genneentes kunnen
zelf deze wens naar dertig invullen. Dus dan kunnen wij eigenlijk als gemeente daar een
mix in aanbrengen.

De heer Aarnout: Peter heeft het net ook al gezegd, het ministerie van Infra en
Waterstaat, Mark Harbers, dat stond in de krant, die heeft aangegeven: blijf van die
hoofdwegen af. Zelfs daar komt het ook vandaan. Anders kan je op geen enkele manier
binnen je zorgnormtijden ter plaatse komen. Wij zijn een staatsorganisatie. Als er brand
komt, dan komen wij van A naar B en van C naar B, omdat we twee posten hebben. We
rijden dubbelzijdig aan al onn aan de aanrijtijden te voldoen en als je nog een keer aan
je maximale snelheid gaat tornen, dan komen we dadelijk gewoon standaard overal te
laat. In een klein stukje in Dordt komen we at te laat, maar dat is een acceptatiegrens,
daar hebben we elkaar goed gevonden, dat is met name het buitengebied en de
Zuidpunt. Ja, dat is vervelend als je er woont, maar ja, het is niet anders.

De voorzitter: Het is eigenlijk, de heer Hartmeijer sloeg eigenlijk wel een beetje de
spijker op zijn kop net. Even ook nog naar de commissie toe, de motie die destijds is
aangenomen heeft het college eigenlijk van gezegd: die is niet helemaal uitvoerbaar. De
hulpdiensten geven dat nu ook aan, dus het is natuurlijk aan de commissie om te kijken
hoe daar straks mee omgegaan wordt. Maar dat even nog in het geheugensteuntje,
want het kan zijn dat de gemeenteraad een motie aanneemt, maar dat de
uitvoerbaarheid daar niet helemaal haalbaar van is. Wat ik net al zei, iedere minuut telt.
Maar wie heeft er verder nog vragen aan deze heren? Ik zie twee vingers, maar ik zag
de eerste vinger van de heer Van der Meer en daarna mijnheer Kuhlmann.

De heer Van der Meer: Voorzitter, dank u wel. Ik begrijp heel goed, daarvoor is deze
sessie ook heel nuttig, wat de dilemma's en randvoorwaarden zijn waar de hulpdiensten
tegenaan lopen, voor een deel als gevolg van huidige wettelijke regelgeving en
financieringsstructuren. Ik zeg niet alleen, maar wel ook. Op het moment dat je meer
geld zou hebben, dan zou je het probleem deels op een andere manier op kunnen
lossen. Dus het is ook voor een deel de politieke keuze die je maakt over: hoe wil je het
probleem oplossen? Nou ja, die motie is natuurlijk inderdaad in eerste instantie had het
college een hele grote hoeveelheid straten aangegeven en dat is door het gesprek met
de hulpdiensten tot die elf, waar de heer Hartmeijer het over heeft, teruggedrongen. Dit
gesprek komt er voor een deel uit voort, uit de vraag: is zo'n strikte inperking nodig, of
kunnen we bijvoorbeeld, al dan niet met extra geld, al dan niet met extra
inrichtingseisen of weet ik niet wat, toch bijvoorbeeld de vraag van wat wij een
doorgaande weg noemen, of welke termen gebruikte u precies, kunnen we de definitie
daarvan een beetje bijstellen, zodat we daar iets meer nnee kunnen. Dat zal een paar
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seconden aanrijtijd schelen, tenzij we meer dingen Snapt u? Ik wil een beetje zoeken
naar de mogelijkheden om op kortere of langere termijn wat meer te schakelen. Want
die 30 kilometer is niet alleen, is natuurlijk niet bedacht om de hulpdiensten dwars te
zitten. Er zijn andere redenen waarom we dat gewenst vinden.

De voorzitter: Wie wil daar van de heren op reageren? Ja? Gaat uw gang.

De heer Van Santen: Wat nnijnheer Van der Meer bedoeld is eigenlijk dat de
gebiedsontsluitingsweg of de erftoegangsweg, daar moet een nieuwe voor komen. Dat
wordt een GOW-30, die mijn collega net noemde. Aileen, die hebben we wel genoemd,
alleen hoe dat die eruit komt te zien, dat weten we nog niet. Dat is nog niet vastgesteld.
En een beetje sjoemelen in de markt, zeg maar, dat doen we in ons vak niet. Tennninste,
wij doen dat niet, laat ik het zo stellen, op Wegenverkeerswetgebied, want het is
gewoon vastgelegd waar een weg aan moet voldoen. Dat heeft allerhande juridische
aspecten en ook eisen, en ook als er wat gebeurt. Ook u als deelnemer, zeg maar: als er
wat gebeurt, wie is er dan aansprakelijk? Dus wij moeten echt wachten tot het
nninisterie met de uitrol komt van GOW-30: hoe komt het eruit te zien? Dan is het aan
de wegbeheerder/de gemeente: hoe gaan we dat aankleden, willen we dat, hebben we
daar de nniddelen voor, ja of nee?

De voorzitter: De heer Kuhlmann, gaat uw gang.

De heer Kuhlmann: Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan de politie. Als ik hier zo
een beetje in de zaal een aantal nnensen hoor, dan proef ik toch heel veel animo om
zoveel nnogelijk dertig ervan te maken, en dan desnoods als dat dan moet, om zonder
drempels en zonder bochten, zodat het dan toch voor de hulpdiensten nog werkt. Nou,
wat daar van zij. Maar dan ben ik toch benieuwd, als je dan een aantal straten hebt met
30 waar je wel gewoon maatregelen hebt, drempels en zo, en dan misschien ook om het
allemaal maar mogelijk te maken ook straten waar dat niet zo is. Hoe schat u in de
manier waarop mensen zich aan de snelheid gaan houden, het verkeersgedrag als je op
die twee verschillende manieren straten gaat inrichten in Dordrecht? Zou u daar lets
over kunnen zeggen?

De voorzitter: Gaat uw gang.

De heer Van Santen: We hebben nu al een systeenn, dat heet VIA, daar werkt ook de
gemeente nnee, de verkeerskundige van de gemeente. Daar monitoren wij snelheden in
de bestaande infrastructuur. Op het moment dat een weg goed is ingericht regelt die
zichzelf, dat heb ik al eerder aangegeven. Op het moment dat we alleen met een bordje
dertig aan de rechterkant van de weg zitten, gebeurt er niks, want iedereen blijft daar
vijftig rijden, of tachtig, of wat het ook was voor die tijd. Dat heb ik al eerder
aangegeven, wij gaan alleen maar lets doen op het moment dat een weg conform is
ingericht. Aileen een bordje is niet voldoende, dus dan komt er een negatief advies. Ons
niet bellen, zeg ik dan altijd maar.

De voorzitter: Dan nog een vraag van de heer Roggekamp, gaat uw gang.
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De heer Rocigekamp: Dank u wel, voorzitter. U triggerde mij net, nneneer van de politie,
over de juridische kant. We hebben nu best wel wat wegen op dertig staan, waar niet
bekeurd wordt, omdat ze niet ingericht zijn zo. U gaf net ook aan dat verkeer daar
anders op reageert, dat fietsers er anders Als nou op zo'n weg nu een ongeluk
gebeurt, omdat de ene partij denkt: ik mag maar dertig en ik heb al de voordelen van
een 30-kilometerweg. En de ander zegt: hij is niet zo ingericht, dus ik rij zeventig - wat
ik ook voor mijn deur nog zie gebeuren. Heb je dan ook een aansprakelijkheid van de
gemeente omdat die het niet goed heeft gedaan?

De heer Van Santen: Dat zou in theorie kunnen. Het is zo dat als bestuurder moet je je
eigenlijk nooit afvragen: is dit bord wel juridisch juist neergezet, klopt het helemaal? Ik
zeg altijd maar zo, als ik naar Maastricht ga, of naar Groningen, of naar Amsterdam en
ik rij de bebouwde konn binnen en ik rij de straat binnen, moet ik binnen twee, drie
seconden weten wat er van mij als automobilist verwacht wordt. Wat ik mag rijden,
waar ik mag parkeren, wat de voorrangsregeling is. Zo moet een weg ingericht zijn, zeg
maar. Op het moment dat een weg niet juist is ingericht, gaat het niet naar de
bestuurder toe, maar als er een ongeval plaats zou vinden, dan zou ook eventueel de
wegbeheerder civiel aansprakelijk gesteld kunnen worden, dan wel strafrechtelijk, hangt
er een beetje vanaf hoe het zit. Maar dat zijn hele lange wegen en ik denk niet dat dat
hier van toepassing is. Het is meer van de bereikbaarheid op dit moment. Maar dat kan
consequenties hebben.

De voorzitter: Ik kijk even de commissie rond. Zijn er nog vragen aan deze heren van
de hulpdiensten? Kijk eens aan, mijnheer De Feijter.

De heer De Feijter: Dank u wel, voorzitter. We hebben nu een hoop gehoord over wat
allemaal niet kan. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat ook de visie is van de hulpdiensten
over wat nou wel dan een ideale nnanier is, of een ideale weg zeg maar, voor de
hulpdiensten. Dat snap ik, misschien overal een snelweg van maken, dat zou het meest
handig zijn, maar misschien ook weer niet ideaal vanwege andere belangen. Ik ben ook
wel benieuwd, als we nou kijken, want u had het over: er moet meer maatwerk
natuurlijk komen, in plaats van over alles zeggen alles moet dertig. Dat werkt niet, dat
hebben we nu door, denk ik zo. Als we dan maatwerk gaan bieden, welk proces moet
het dan doorlopen, waar moeten we wel en waar moeten we niet naar kijken, voordat
iets van vijftig naar dertig gaat?

De voorzitter: Wie mag ik daar Wil u daarop reageren? Ja, hoor, gaat uw gang.

De heer Gruijthuijsen: Er is eind vorig jaar een document van het crow ... Nee, CROW
gekomen - ja, ik probeer het in het Engels te doen, maar het is gewoon het CROW. Dat
is ... la, je bent zo gewend aan die Engelse afkortingen dat je dat ... Maar dat is een
document, een afwegingskader voor vijftig naar dertig kilometer. Daar zit een
afwegingsschema in en aan de hand van dat schema, ik heb het ook voor u gekopieerd,
kunt u zien wat voor kenmerken welke wegen je kan komen om te komen tot de
afweging of je een weg naar vijftig of naar dertig kilometer gaat maken. Ik kan me
voorstellen dat, als daar behoefte is, dat we misschien dan gezamenlijk met de diensten
en met de verkeerskundige alsnog, als er nog meer wegen in aanmerking zouden
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moeten komen, of we daar nog een keer verder naar kunnen gaan kijken of er misschien
nog nneer wegen zijn die misschien wel naar dertig kunnen. Maar ja, nnijn collega Gerard
heeft al met de kam erdoorheen gewaaierd en ze zijn tot nu toe dit voorstel gekomen,
nnaar we kunnen natuurlijk altijd nog kijken of er nog aanpassingen nnogelijk zijn. Maar
ik wil daar niet te veel hoop voor geven.

De voorzitter: Dank u wel. Ik hoor net in nnijn linkeroor van de griffier dat het nog bij de
stukken gezet wordt, want er is een stuk, dat wordt nog toegevoegd aan deze stukken
die er allennaal al in zitten. Dan zag ik nog een hand van mijnheer Damen, gaat uw
gang.

De heer Damen: 30-kilometerzones richt je niet in omdat 30-kilonneterzones zo leuk
zijn. Ik denk dat er twee belangrijke nnotieven zijn, de veiligheid en het voorkonnen van
verkeersongelukken, en het tegengaan van hinder door autoverkeer in de
woononngeving. Dus ook het inrichten van 30-kilometerzones is gericht op veiligheid van
mensen, net zo goed als snelle bereikbaarheid voor ambulance, politie en brandweer
gericht is op veiligheid van mensen. Dus dat zijn dingen die je dan beide moet afwegen.
Wat dat betreft denk ik dat het goed is om naar nnaatwerk te streven en dan ben ik heel
nieuwsgierig of dat CROW-systeem in dat afwegingskader dan ook gekeken wordt naar
verkeersonveiligheid. We hebben een top tien van verkeersonveilige wegen in
Dordrecht, of verkeersonveilige situaties, en ik denk dat dat betrokken moet worden bij
de afweging.

De voorzitter: Ja, wil u daarop reageren? Gaat uw gang.

De heer Gruijthuijsen: Daar heeft u helemaal gelijk in. Het is ook zo dat de 30-
kilometerwegen gaan inderdaad voor de verblijfsfunctie. De grote afweging is in feite bij
de dubbelfunctie. Kijk, op het moment dat een weg een verkeersfunctie is, dan heb je
vaak al dat de weg gewoon alleen een verkeersfunctie, dat het al gauw alleen vijftig kan
zijn. Dus alleen bij de dubbelfuncties, dus waar je zegt: ik heb daar zowel verblijf- als
andere functies voor, dus een verkeersfunctie, dan zou je goed de afweging moeten
maken: kan hier eventueel naar dertig, of moet het inderdaad bij vijftig blijven? Maar
dat staat in dit schema goed verwoord welke criteria dan meewegen om toch de keuze
te maken dat die alsnog naar dertig zou kunnen.

De voorzitter: De meneer van de politie wil ook nog even wat zeggen. Gaat uw gang.

De heer Van Santen: Het is niet alleen op Wegenverkeerswet en op ongevalstatistieken,
maar dat het van vijftig naar dertig gaat heeft in dit geval ook met milieu te maken en
met leefbaarheid. Dus het is op twee stoelen geent en niet alleen op ongevalstatistiek of
snelheden. Dat wil ik even meegeven.

De voorzitter: Dan kijk ik de commissie rond. Volgens nnij zijn er heel veel vragen
gesteld en hebben jullie ook best wel heel veel antwoorden gekregen. Dit was ook een
beeldvormende sessie. De vraag aan de commissie is: kan deze raadsinformatiebrief, of
voorstel, naar de oordeelsvormende commissie? Ik zie veel mensen knikken, behalve de
heer Damen. Mijnheer Damen.
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De heer Damen: Tegenwoordig kan er heel veel met computersystemen. Ik zou graag
zien dat het kaartje dat we opgestuurd hebben gekregen gelegd wordt op het kaartje
met straten waar veel ongelukken gebeuren op dit moment, zodat je die informatie zeg
maar op elkaar legt. Daarbij kun je ook kijken waar nu al bijvoorbeeld fietspaden liggen,
want daar is langzaam verkeer en snel verkeer ten dele gescheiden.

De voorzitter: Ik snap uw vraag, maar er ligt nu een raadsvoorstel en dat raadsvoorstel
is vanuit het college. Ik snap ook dat u dat op elkaar gelegd wil zien, maar ik durf daar
geen klip en klaar antwoord nu op te geven of het Oberhaupt mogelijk is.

De heer Van Santen: Ik wil daar wel op reageren, voorzitter. Dat is heel erg lastig, want
wij hebben een systeenn en dat heeft de genneente ook, dat VIA, maar daar staan alle
ongevallen in. Alle meldingen van de GGD, alle meldingen van de brandweer, alle
meldingen van de politie. Op het moment dat we die op die bestaande kaart die nu hier
rondgaat met de kleuren moeten leggen, moeten we zo in gaan zoomen dat we daar
denk ik met een paar man weken mee bezig zijn om al die ongevallen te analyseren: is
het een gevallen vrouw, of ...

De voorzitter: Wilt u misschien via de microfoon praten en even via de voorzitter,
alstublieft.

De heer Damen: Voorzitter, ik denk niet dat alle ongevallen daar allemaal in gezet
moeten worden, maar wel de top tien van gevaarlijke plekken.

De voorzitter: Gaat uw gang.

De heer Van Santen: Dan moeten wij nog continu op die top tien locaties, en die zitten
niet in de GOW-30 zones, moeten wij gaan analyseren: wat zijn het voor ongevallen en
wat is daar de oorzaak, de toedracht en gevolg van? Ik denk niet dat we dat moeten
gaan doen, want we hebben nu met de hulpdiensten aangegeven: wij willen mee gaan
denken, we willen de hoofdstructuur eigenlijk in stand houden en daar waar mogelijk
willen we maatwerk gaan leven. We zitten echt met die aanrijtijden. En om nou al die
ongevallen daarop te gaan leggen, ja, ik weet niet wat dat voor meerwaarde heeft.

De voorzitter: Ik denk ook niet dat dat nu een vraag is voor de hulpdiensten, maar dat
is meer een vraag die u misschien nog schriftelijk kan stellen aan het college. U heeft nu
vanavond volgens mu j best voldoende gehoord en wat de knelpunten zijn vanuit de
hulpdiensten. Het college heeft daar nu een raadsvoorstel van gemaakt en dan ga ik nog
een keer de vraag stellen: dit is een beeldvormende commissie geweest, kan dit
raadsvoorstel naar de oordeelsvormende commissie toe? Daar zag ik al heel veel
mensen knikken. Nou heb ik al van de griffier gehoord dat het dan naar de commissie
gaat van september ongeveer, dus dat gaat over het reces heen. Dan zijn wij volgens
mij ook aan het einde gekomen van deze constructieve commissie. Ik dank de
ambulancedienst, de politie Zuid-Holland Zuid, de brandweer Zuid-Holland Zuid,
regionale brandweer Zuid-Holland Zuid. Dank voor jullie input en ook fijn dat jullie deze
commissie hebben willen informeren, want dat geeft weer stof tot nadenken en kijken
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wat de fracties gaan beslissen. Dan sluit ik deze vergadering. Nog een fijne vergadering
verder en ik zou zeggen, de hulpdiensten: veilige avond vanavond en wel thuis.

2. Burgerinitiatief over aanpak parkeerproblematiek Sterrenburg I Noord

Voorzitter: dhr. Struijk
Raadsgriffier: dhr. Den Boer
Verslag: NotuBiz

De voorzitter: Goed, beste mensen, het is vijf minuten over half negen, maar onndat de
vorige vergaderingen echt tot het laatste moment doorgingen, hebben we even vijf
nninuten plaspauze gegeven, zullen we maar zeggen. We hebben nu de beeldvormende
vergadering ... Nee sorry, de oordeelsvornnende vergadering over het 'Burgerinitiatief
parkeerproblennatiek Sterrenburg'. Ik heet welkom in de eerste plaats de menigte achter
mijn rug, dat zijn waarschijnlijk allemaal belanghebbenden en ik zie daar ook nog wat
collega's bij zitten, de pers Niet, geen pers? Ik zie u zo fanatiek schrijven, had zomaar
gekund, he?

De heer Het is een annbtenaar.

De voorzitter: Ambtenaar. Nou ja, maar ik ken niet alle annbtenaren, dat zijn er een
heleboel. Nou, welkom ook de annbtenaar dan en uiteraard de raadsconnmissieleden en
de wethouder, de heer Van der Linden en nnijn linkerbuurnnan, de griffier. Mijn naam is
Leen Struijk, ik nnag vanavond uw voorzitter zijn. Ik stel voor dat we eerst even een
voorstelrondje doen en dan gaan we zo even het rondje maken en alleen de
woordvoerder van de fractie hoeft zich voor te stellen wat mu j betreft.

De heer Den Boer: Mark den Boer, connmissiegriffier.

De heer Burakgin: Necdet Burakgin, GroenLinks.

De heer Groenewege: Pieter Groenewege, Partij voor de Dieren.

De heer Kuhlmann: Alexander Kuhlmann, Dordtse VVD.

De heer Roggekamp: Erik -Jan Roggekamp, Gewoon Dordt.

De heer Van der Kruijff: Wim van der Kruijff van het CDA.

De heer De Feijter: Bart de Feijter, ChristenUnie/SGP.

Mevrouw Stolk: Margret Stolk, VSP, en ik heb de mensen op de tribune beloofd dat ik
aan de voorzitter zou vragen of we als connmissie lets duidelijker kunnen spreken, zodat
de mensen het op de publieke tribune ook kunnen volgen.

De voorzitter: Ik ondersteun dit verzoek.

De heer Van Leeuwen: Dan van Leeuwen, Partij Voor de Vrijheid.
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De heer Wringer: Jan -Willem Wringer, Beter Voor Dordt.

De heer Maroof: Abdul Maroof, DENK Dordrecht.

De heer Damen: Leo Damen, Partij van de Arbeid.

De heer Gundogdu: Aydin Gundogdu, Op Ons Eiland.

De heer Hartmeijer: Raymond Hartmeijer, SP.

De heer Van der Linden: Rik van der Linden, wethouder.

De voorzitter: Ik heb nog verzuinnd welkom te heten de kijkers die er natuurlijk ook
zullen zijn. In het bijzonder voor de kijkers zal ik eventjes kort het doel van de
vergadering duidelijk maken. Op 16 februari van dit jaar is er een burgerinitiatief
ingediend door de heren Snnit en Schaap over de parkeerproblennatiek in Sterrenburg I
Noord, met als doel de parkeerdruk op te lossen. Ze vertegenwoordigen twee
organisaties, de Bewonersgroep Sterrenburg I Noord en de buurtvereniging Sterrenburg
doet samen. De wens is een gedegen en onafhankelijk onderzoek van die druk, de
parkeercapaciteit, de parkeerduur van niet-bewoners en de herkomst van deze
parkeerders. Overigens, de resultaten van een inmiddels uitgevoerd onderzoek zijn
gisteren aan de stukken toegevoegd, heeft u ongetwijfeld gezien. Er wordt ook
aangegeven dat er al jaren contact is met de gemeente, maar dat dit niet heeft geleid
tot een bevredigende oplossing. Op 24 mei is een delegatie van de connmissie op bezoek
geweest in de wijk en is er gesproken met een aantal bewoners, we zouden dat de
beeldvormende sessie kunnen noemen. Er is gewezen naar een jarenlang ontwijken om
een beslissing te nemen in de langdurige discussie parkeerkosten middenzone en de
ontheffing voor de bewoners Sitterstraat, Kapteynweg, Eisingahof en Oudendijk. Tevens
zijn er nog brieven binnengekomen van de Dordtse gym nastiekvereniging en SDK
kinderopvang, waarin zorgen worden uitgesproken over de gevolgen van eventueel
invoeren van betaald parkeren. De centrale vraag waar we het nu over gaan hebben,
dat is: vindt de gemeenteraad dat de bewoners van de wijk wel of niet moeten betalen
voor een parkeervergunning? Ik stel voor dat we eerst een rondje gaan maken en dat
daarna de wethouder reageert, waarna er een tweede termijn kan volgen. De comnnissie
kent geen spreektijd, maar ik wil u wel wijzen op het aantal partijen en daarmee
rekening te houden. Dus niet al te lang van stof, het is uiteindelijk maar een hele
sinnpele vraag welles-nietes, he? Ik geef het woord als eerste aan de heer Burakgin van
GroenLinks, want ik ga gewoon het rondje maken.

De heer Burakgin: Dank u wel, voorzitter. Ik weet niet of ik zo goed verstaanbaar ben
voor de nnensen op de publieke tribune? Voorzitter, ik heb daar wel een woordvoering
voor voorbereid, dus dat ga ik wel opnoennen. Voorzitter, dat de bewoners van
Sterrenburg Noord na tien jaar klagen snakken naar een oplossing van de ervaren
parkeeroverlast, snappen we helemaal. Wat ons betreft nnoeten we ook niet meer
konnen met mooie praatjes dat het allemaal lastig en complex is, maar de bewoners
perspectief bieden hoe we dit probleem gaan oplossen. Als eerste lezen wij dat er
binnenkort een bewonersavond georganiseerd gaat worden door de gemeente. Ondanks
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dat het probleem helder is, lijkt het ons zinvol am als gemeente goed te luisteren wat de
bewoners te vertellen hebben.

Mevrouw Stolk: Voorzitter?

De voorzitter: Mevrouw Stolk.

Mevrouw Stolk: De heer Burakcin zit net in zijn eerste betoog, maar we zijn al vanaf
2011 bezig met deze inwoners en bewoners. Wat vindt GroenLinks zelf onn voor
oplossing te bieden aan deze bewoners? Want het onderzoeken en het pappen en
nathouden, dat is niet meer nu aan de orde. Dus mijn vraag aan GroenLinks concreet:
wat gaat GroenLinks eraan doen om dit probleem op te lossen voor de bewoners van
Sterrenburg?

De voorzitter: Mijnheer Burakcin.

De heer Burakcin: Dank u wel. Voorzitter, mevrouw Stolk is me net voor, want mijn
volgende zin was eigenlijk: wat vindt GroenLinks Dordrecht hiervan? Dus dank in ieder
geval voor deze vraag oak. Voorzitter, helaas zijn deze problemen, die ontstaan zijn
door parkeerdruk, een onderwerp die regelmatig op de gemeentelijke agenda
terechtkonnt. We zien natuurlijk de olievlek, het waterbedeffect die random de
binnenstad is begonnen, maar dat is dus geen probleem van de binnenstad meer, maar
we zien dat dus oak in de gehele stad voorbijkomen. Dat is in ieder geval een probleem
waar we serieus over moeten nadenken

Mevrouw Stolk: Voorzitter?

De heer Burakcin: ... hoe we dat als gemeente toekomstgericht denken te kunnen
tackelen.

De voorzitter: Mevrouw Stolk.

Mevrouw Stolk: Voorzitter, dat was volgens mu, want de heer Burakcin gaat gewoon
door met zijn verhaal. Nogmaals: wat gaat GroenLinks eraan doen nu, aan de
problematiek voor de inwoners, bewoners van deze wijk? Los van het feit dat ik zei: de
tijd van pappen en nathouden is voorbij. Want deze nnensen moeten

De voorzitter: Mevrouw Stolk, mevrouw Stolk

Mevrouw Stolk: vanuit de VSP serieus genomen warden.

De voorzitter: Dan nnag u straks zelf uw woordvoering over houden. De vraag aan
nnijnheer Burakcin is heel simpel: wat gaat GroenLinks eraan doen? En mijnheer
Burakcin gaat daar nu antwoord op geven.

De heer Burakcin: Nogmaals, voorzitter, op die vraag ga ik dus komen, maar ik wil dat
enigszins onderbouwen, zeg maar, met hetgeen wat wij ervan vinden. Dus vandaar oak
dat ik doorging met mijn betoog. Dus wij vinden er wel degelijk wat van en zo meteen
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komt het antwoord. Misschien of u dat zint of niet, maar daar zullen wij zeker ook
antwoord op geven. Voorzitter, nogmaals, ... Even kijken. Voorzitter, wat vinden we
ervan? In ieder geval voor de korte en de lange termijn hebben we daar in ieder geval
wat op te zeggen. Voor de korte termijn vinden wij in ieder geval dat het college, de
gemeente zo snel mogelijk aan tafel moet zitten met bewoners, instellingen en
verenigingen om binnen afzienbare tijd tot een oplossing te konnen waar draagvlak voor
is. Te denken valt dan aan bijvoorbeeld uitbreiden van de blauwe zones, of betaald
parkeren invoeren voor de gehele wijk, zodat de bewoners ermee geholpen zijn.
Voorzitter, voor de lange termijn denken wij dat we serieus moeten nadenken hoe we dit
soort problemen bij de kern willen aanpakken. De groei van onze stad zorgt ervoor,
mede dus door de auto's die erbij komen, de ruinntes steeds schaarser worden en onder
andere de leefbaarheid onder druk komt te staan. Misschien is het geen populaire
boodschap, maar voor de langere termijn kan betaald parkeren voor heel de stad een
serieuze optie zijn om dit soort problemen voor te zijn. Dus dat is in ieder geval in het
kort wat wij als GroenLinks hierover denken.

Mevrouw Stolk: Voorzitter?

De voorzitter: Mijnheer Mevrouw Stolk, u heeft daar nog een aanvullende vraag op?

Mevrouw Stolk: Nou ja, dus het voorstel - ik wil hem even herhalen dat ik goed gehoord
heb wat de heer Burakgin heeft gezegd van GroenLinks - GroenLinks is er dus voor om
betaald parkeren in de hele stad in te gaan voeren?

De heer Burakgin: Voorzitter, dat is de langere termijn. Daar moeten wij het in ieder
geval met zijn alien goed over hebben. Wij zien

De voorzitter: Mijnheer Burakgin, ik ga u even onderbreken. Ik denk dat ook de vraag
van nnevrouw Stolk iets buiten de orde is. We hebben het nu over Sterrenburg I Noord,
de voorliggende vraag is: gaan we dat gratis of betaald oplossen? Ik denk niet dat we nu
de hele stad erbij moeten halen, want dan zitten we hier vannacht nog.

Mevrouw Stolk: Voorzitter?

De voorzitter: Mevrouw Stolk, een laatste, als u het goedvindt.

Mevrouw Stolk: Nou, dat is leuk dat u dat zegt, maar het zijn de woorden van de heer
Burakgin en daar reageer ik op. Als ik in deze comnnissie niet nnag reageren op hetgeen
wat er gezegd wordt, dan is dat wel heel vreemd, want we hebben het hier over
bewoners van Sterrenburg die al vanaf 2011 bezig zijn en dan gaat de heer Burakgin het
hebben over betaald parkeren op de lange termijn. Nou, vanaf 2011-2022, ik weet niet
wat voor termijnen u daaraan hangt, maar daar wil ik gewoon duidelijkheid over
hebben, meer niet.

De voorzitter: Mevrouw Stolk, ik neem u niet kwalijk dat u op die opnnerking reageerde.
Ik heb alleen daarna wel gelijk het verzoek gedaan: laten we die discussie niet nu gaan
voeren, maar ons beperken tot Sterrenburg I Noord. Dan mag u wat mu j betreft na
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afloop van de vergadering nog met mijnheer Burakcin van gedachten wisselen over de
hele stad, maar als we dat hier gaan doen, nogmaals, dan konnen we er niet ult.
Mijnheer Burakcin, u was klaar met uw woordvoering?

De heer Burakcin: Nou ja, ik zou hier toch wel antwoord op willen geven, want volgens
mij

De voorzitter: Heel kort dan, heel kort.

De heer Burakcin: Mevrouw Stolk luistert heel selectief, want volgens mu j heb ik voor de
korte termijn aangegeven dat we dus wel degelijk kansen zien voor betaald parkeren
voor de korte termijn, dat dat ingevoerd kan worden om die druk in ieder geval voor de
bewoners te verlichten, blauwe zones uitbreiden is ook een nnogelijkheid, en dat we later
met de raad erover nnoeten hebben of een mogelijkheid is bijvoorbeeld om de gehele
stad betaald parkeren te maken, omdat we voortdurend dus aan tafel komen met dit
soort problemen en dan begint het weer opnieuw.

De heer Van Leeuwen: Voorzitter?

De voorzitter: Prima. Mijnheer Burakcin, dat antwoord is wat mij betreft helder. Mijnheer
Van Leeuwen, heeft u nog een dringende vraag? Als het maar niet over hetzelfde is,
want ik wil dat echt verder niet meer doen.

De heer Van Leeuwen: Het gaat in ieder geval over hetzelfde onderwerp.

De voorzitter: Maar alleen over Sterrenburg I Noord, graag.

De heer Van Leeuwen: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik viel een beetje over de opmerking
van de heer Burakcin dat de stad loopt vol, net alsof het een soort automatisnne is waar
wij helemaal buiten staan: we kijken ernaar en we zien de stad vollopen, nu nnoeten we
wat doen. In mijn beleving, dat geldt voor Sterrenburg Noord, maar dat geldt trouwens
ook voor de hele stad, is hetgeen wat er nu gebeurt, de problematiek die nu aan de
hand is, is gewoon gevolg van de keuzes die de vorige drie colleges hebben gennaakt.
Hoe kijkt GroenLinks hier tegenaan? Hadden wij het, met andere woorden, anders
kunnen doen, of niet?

De voorzitter: Mijnheer Van Leeuwen, ik dank u voor uw vraag. Ik ga nnijnheer Burakcin
nu niet vragen om daarop te reageren, want ik denk dat dat echt buiten de orde is. We
gaan het hebben over Sterrenburg I Noord en wat nnij betreft mag de heer Groenewege
de visie van de Partij voor de Dieren daarop geven.

De heer Groenewege: Fijn, maar ik wil beginnen met een punt van orde, want volgens
mu j staat in onze afspraken dat we in eerste termijn geen interrupties toestaan tijdens
oordeelsvormende comnnissies. Dus dat punt wilde ik even maken.

De heer Dat is geen formele afspraak.
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De voorzitter: Nee, dat dacht ik ook niet. Maar ik wil hem wel vanaf nu toepassen, want
ik ben bang dat het anders erg laat wordt. Het is niet fornneel, hoor, nee.

De heer Groenewege: Maar oke, inhoudelijk. Auto's, daar hebben we het over. Ze
veroorzaken niet alleen klimaatverandering, maar ontsieren ook nog eens onze
woonomgeving. Ik ben mee geweest met het wijkbezoek in de wijk en ik kan een heel
eind meekonnen met de bewoners, want je kan al van tevoren voelen aankomen dat als
ergens betaald parkeren wordt ingevoerd, zoals nu op het Gezondheidspark, dat er een
waterbedeffect ontstaat. Mensen zullen altijd proberen de parkeerkosten te ontlopen
door in naburige wijken te parkeren. Wat ik ook met de bewoners eens ben is dat het
vorige college hier niet adequaat heeft gehandeld. Ik denk, de Partij voor de Dieren
denkt, dat we er niet onderuit komen om het waterbedeffect in Sterrenburg Noord tegen
te gaan en moet daar betaald parkeren worden ingevoerd. Principieel vindt de Partij voor
de Dieren dit beter dan een blauwe zone, want als je met je auto twaalf vierkante meter
gemeentegrond inneemt, dan is het niet gek dat je de gemeente, en dus eigenlijk de
samenleving, daarvoor betaalt. Op de plek van jouw geparkeerde auto kan immers geen
boom of bloem perk staan, of speeltoestel, of lets anders wat mensen veel leuker vinden
dan een stilstaande auto. Vanuit de Partij voor de Dieren dus steun voor het idee van
betaald parkeren.

De voorzitter: Ik dank u in ieder geval voor dit heldere antwoord. Dan gaan we naar
nnijnheer Kuhlmann van de Dordtse VVD.

De heer Kuhlmann: Dank u, voorzitter. Het parkeerprobleem in Sterrenburg Noord, het
lijkt me duidelijk dat er een probleem is en het is ook goed dat er onderzoek is gedaan
naar de parkeerdruk. Wat ons betreft moet er nog wel even goed gekeken worden wat
de gevolgen zijn voor instellingen in de wijk, zoals de kinderopvang en de
gynnnastiekvereniging, wellicht ook voor onnliggende buurten, omdat we het heel
belangrijk vinden, parkeerregulering, dat is een zware maatregel. Of dat nou gaat om
die blauwe zone of om betaald parkeren, dat moet je niet zonnaar invoeren, dat moeten
we zorgvuldig doen. We zitten wel op snelheid. Er zijn al heel veel jaren overheen
gegaan, dus is dit niet een pleidooi om nou hier eindeloos over te gaan doen. Want er
speelt wel degelijk lets en dat speelt ook al jaren. Het zegt ook veel dat hier zeker tien
bewoners op de publieke tribune zitten en dat er nog veel meer mensen zijn die hebben
gesproken 24 mei. Wat betreft de Dordtse VVD is in de eerste plaats ook een opdracht
voor het college om in gesprekken met werkgevers op het Gezondheidspark aan te
dringen dat die werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen. Want het probleem is
duidelijk, het gaat om werknemers op het Gezondheidspark die hun auto op een andere
plek neerzetten en dat betekent heel veel overlast voor de bewoners. Maar goed, ik
begrijp ook, dan zijn we er nog niet, want alle mooie gesprekken op zijn kant, daarmee
is het probleem nog niet de wereld uit, althans, zeker niet helemaal.

De heer Van der Kruijff: Voorzitter?

De heer Kuhlmann: Ik heb begrepen van bewoners dat hun voorkeur uitgaat

De heer Van der Kruijff: Voorzitter?
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De voorzitter: Ik heb een vraagje van de heer Van der Kruijff.

De heer Van der Kruijff: loch een vraag. Ik snap uw opnnerking over personeel van het
ziekenhuis en dat het ziekenhuis daar ook een verantwoordelijkheid in heeft. Maar er
zijn ook bezoekers van het ziekenhuis en er zijn ook bezoekers van de Sportboulevard.
Vindt u dat het ook voor bezoekers, hoe ziet u dat dan voor zich?

De voorzitter: Mijnheer Van der Kruijff, een hele kleine correctie. Het woord ziekenhuis
is niet genoennd, maar heel verstandig heeft de heer Kuhlmann het over werkgevers
gehad. Want er zitten meer werkgevers daar. Maar hij nnag wel reageren op uw vraag,
hoor.

De heer Van der Kruijff: Maar het is vooral, het ziekenhuis krijgt veel bezoekers,
vandaar dat ik die noennde.

De heer Kuhlmann: Ik kan daar kort over zijn. Inderdaad, in eerste plaats, het gaat om
meerdere werkgevers. Het ziekenhuis is daar natuurlijk een grote van, maar er zitten
meer werkgevers. Ook de politie zit er en andere werkgevers. Wat ik begrepen heb van
de bewoners is dat het vooral gaat om werknemers, dat dat de overlast is, mensen die
daar een hele werkdag parkeren in de buurt. Dus vandaar die focus en ik denk dat het
goed is als het college in de contacten met de werkgevers daar aandacht voor vraagt.
Dan ga ik, als de voorzitter het goedvindt, graag door naar verder, want we hebben
natuurlijk oog voor oplossingen. Ik heb begrepen dat de voorkeur van de bewoners
uitgaat naar het uitbreiden van de bestaande blauwe zone, die er nu is in het
noordelijkste stukje van de buurt, naar de andere straten van Sterrenburg Noord. In die
blauwe zone nnag je nnaxinnaal anderhalf uur parkeren, tenzij je een gratis
bewonersvergunning hebt. Bewoners met een vergunning nnogen wel onbeperkt
parkeren in hun eigen staat. Wat betreft de Dordtse VVD, als dat technisch en politiek
mogelijk is, dan gunnen we ook die andere bewoners van Sterrenburg Noord dat die
blauwe zone onder dezelfde voorwaarden wordt uitgebreid naar de rest van de wijk. Nou
heb ik natuurlijk ook mijn oren te luister gelegd en we gaan het zo merken, maar ik hou
er rekening nnee dat er nnisschien geen politieke nneerderheid is voor die wens. Als dat
de werkelijkheid zou zijn, en uit het onderzoek, we moeten dat zorgvuldig doen, blijkt
dat er echt nog steeds een probleem is wat we moeten aanpakken - daar ben ik bang
voor dat dat zo is - dan onder die voorwaarde valt er wat betreft de Dordtse VVD te
praten over een alternatief van betaald parkeren voor heel Sterrenburg Noord, nnits
tenminste een meerderheid van de bewoners daarvoor is. Een hele belangrijke
voorwaarde. Dan is het ook eerlijk om dat inclusief te doen het huidige gedeelte, het
gedeelte waar nu de blauwe zone is, omdat immers de oorzaak en de aard van de
parkeeroverlast in heel Sterrenburg Noord gelijk is. Dat komt door die werknemers van
het Gezondheidspark. Ook zijn er

De voorzitter: Prima, kunt u aan een afronding toekomen?

De heer Kuhlmann: Ja, nou, ik wilde daar lets meer over zeggen, want ...

De voorzitter: Maar wel graag even wat vaart.
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De heer Kuhlmann: Er zijn wat ons betreft een goede argunnenten om, als je al zover
zou komen, als het niet lukt om een blauwe zone te doen, om waar het gaat om betaald
parkeren, om dan te beginnen met een extra laag bewonerstarief. Ik noem er drie. Het
gaat hier echt om een buitenwijk die op geen enkele manier verbonden is met het
bestaande betaaldparkerengebied in de binnenstad en de wijken daaromheen. Twee, het
gaat hier, anders dan in het centrum, om een beperkte regeling. Aileen op werkdagen
van acht uur 's morgens tot vier uur 's middags en dus niet in de avonden en in de
weekenden. En drie, voor de bewoners van de bestaande blauwe zone wordt het een
hele overgang. Ze hebben nu immers al in de huidige situatie jarenlang een gratis
bewonersvergunning. Dus daarom, in dat scenario B, noenn ik het even voor alle
duidelijkheid, als het al zover zou komen, dan wat ons betreft in de eerste jaren een
extra laag bewonerstarief van dertig euro per jaar zou dan goed te rechtvaardigen zijn.

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Kuhlmann. Dan gaan we naar mijnheer Roggekamp
van Gewoon Dordt.

De heer Roggekamp: Dank u wel, mijnheer de voorzitter. We hebben zelf natuurlijk de
problemen van het parkeren gezien in de wijk. We weten ook dat we er nog niet vanaf
zijn, wat we ook doen. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft voorspeld dat tot
2030 het aantal wagens, voertuigen tussen negenenvijftig procent nog gaat toenemen.
Dus we krijgen alleen nog maar meer voertuigen in de wijken, of ze nu alleen van het
Leerpark of Gezondheidspark afkomen of niet. In het verleden, en dan denk ik aan de
jaren zestig en zeventig, is de gemeente er al op verplicht gemaakt om circulatieplannen
en parkeerplannen te maken om te zorgen dat al die voertuigen bij de woningen konden
komen. Is dan een blauwe zone een oplossing? Nou, dat zou kunnen, maar we zien ook
met bijvoorbeeld betaald parkeren dat de binnenstad steeds verder uitgedijd is, de
Groenedijk bijvoorbeeld helemaal betaald parkeren is en je ziet er niemand meer staan,
want iedereen gaat in de Reeweg staan. Ditzelfde probleem voorzien we dus ook op het
moment dat we deze zones gaan uitbreiden. Ook gezien wat de kinderopvang en de
gymnastiekvereniging zegt, denken wij niet dat dit de oplossing is. De hoofdvraag:
moeten bewoners gaan betalen voor de parkeervergunning? Dat is de hoofdvraag van
vanavond. Daarvan zeggen wij als Gewoon Dordt: nee. Als dat moet gebeuren, dan
moet dat vandaan komen waar ook de bron van het probleem ligt, en dat is dus het
Gezondheidspark. Eigenlijk zijn wij er voorstander van om dus ook daar bij de kern het
probleem aan te pakken en te zorgen dat de mensen van het Gezondheidspark daar ook
voldoende, en tegen een nnanier dat ze ook daar willen staan, kunnen parkeren. Doen
we dat niet, dan krijgen we inderdaad het waterbedeffect en dan gaan we steeds verder.
Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Roggekamp, maar er is een vraag. Er zijn twee
vragen in ieder geval. De heer Burakcin was net iets eerder dan de heer Kuhlmann.

De heer Burakcin: Toch nog eventjes een vraag aan Gewoon Dordt, want hoe ziet
Gewoon Dordt het dat dat probleem aangepakt bij het ziekenhuis? Want hoe wilt u dat
probleem oplossen, dat de werkgever daar moet betalen, of dat de gemeente daar een
ondersteuning voor moet bieden, hoe ziet u dat?
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De voorzitter: De heer Roggekamp.

De heer Roctgekanno: Je moet je als eerste afvragen: waarom is daar betaald parkeren
gekomen? Betaald parkeren, is dat puur om de kas van de gemeente te spekken, dan is
dat niet de oplossing. Ja, we gaan nu een andere situatie waar een connnnerciele
parkeergarage zit, dan zullen we een andere oplossing moeten zoeken. Dan kan het zijn,
je ziet in heel veel andere steden ook dat bijvoorbeeld bezoekers van een ziekenhuis
daar ook tegen gereduceerd tarief kunnen parkeren. Je ziet ook dat de nnedewerkers die
verder dan tien kilometer bijvoorbeeld van het gebouw vandaan wonen daar door de
werkgever kan parkeren. Ikzelf werk in Den Haag, mijn werkgever zorgt ook dat ik daar
kan konnen en dat als ik met een auto moet konnen, dat ik daar kan parkeren. Daar
moeten we naar kijken. Door alleen maar te zeggen: er is een parkeergarage, of een
parkeerplaats, en je moet betalen en voor de rest doen we niks. Dan zijn we er niet.

De voorzitter: Helder.

De heer Roggekamp: Op de Dordtse Kil hebben ook gezegd dat de bedrijven gewoon op
hun eigen terrein moeten parkeren. Daar hebben we het ook gedaan.

De voorzitter: Dank u wel.

De heer Burakcin: Dan een kleine vervolgvraag, want als ik u zo beluister, dan zijn dat
allemaal invloeden, in ieder geval niet de invloed van wat wij kunnen uitoefenen, maar
meer dat wat we verwachten van zo'n ziekenhuis, of van zo'n Sportboulevard, of wat
dan ook. Want welke invloed denkt u te kunnen uitoefenen onn dat teweeg te brengen?

De voorzitter: Mijnheer Roggekamp.

De heer Roctgekamp: Ik denk dat er mogelijk een weeffout in het verleden gemaakt is
waarbij tegen de bewoners van het Gezondheidspark niet is gezegd dat ze zelf voor hun
voorzieningen moesten zorgen. Dat hebben we als gemeente gedaan en dan moeten we
dus ook als gemeente zorgen dat die voorzieningen daar komen op het moment dat wij
nu de problemen ondervinden, en dus eventueel daar extra parkeervoorzieningen
aanleggen.

De voorzitter: Dank u. Mijnheer Kuhlmann, u had ook een vraag, een korte, hoop ik.

De heer Kuhlmann: Ja, zeker. Ook aan de heer Roggekamp natuurlijk van Gewoon
Dordt. Ik hoor hem zeggen: ja goed, de oplossing ligt niet zozeer in het invoeren van
betaald parkeren of een parkeerregulering in Sterrenburg Noord, maar je moet regelen
dat het parkeren goedkoper wordt voor werknenners. Nou vraag ik me af: goedkoper
dan gratis, want iedereen kan nu natuurlijk gratis parkeren in Sterrenburg Noord,
goedkoper dan gratis bestaat niet. Dus is zijn voorstel dan dat op kosten van de
gemeente een grote parkeergarage moet worden gebouwd voor alle werknemers van
het Gezondheidspark?

De voorzitter: Mijnheer Roggekamp, wat vindt u daarvan?
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De heer Roggekamp: Mijnheer Kuhlmann zegt meteen een grote parkeergarage. Als je
nu gaat kijken over welk gebied het gaat, gaat het niet over een grote parkeergarage,
maar het gaat wel over dat eventueel de gemeente, omdat ze in het verleden bij de
aanleg van het Gezondheidspark dus niet hun taak goed opgepakt hebben, inderdaad
moeten gaan zorgen voor parkeerruimte. En of het een garage wordt of wat anders, dat
is dan een optie.

De heer Kuhlmann: Een korte vervolgvraag.

De voorzitter: Een hele korte dan, mijnheer Kuhlmann.

De heer Kuhlmann: Ik hoor u dus zeggen voor wat betreft de werkgevers op het
Gezondheidspark. We hebben meer werkgevers in Dordrecht, vindt u hetzelfde ook voor
werkgevers in het centrum van de stad? Moet de gemeente ook daar een grote
parkeergarage?

De voorzitter: Mijnheer Kuhlmann, ik ga toch eventjes deze vraag schrappen. We
hebben het over Sterrenburg I Noord en laten we niet de binnenstad en dergelijke erbij
halen, want dan wordt het, nogmaals, verschrikkelijk laat. Ik ga naar mijnheer Van der
Kruijff van het CDA.

De heer Van der Kruijff: Dank u wel, voorzitter. Laat ik ermee beginnen dat we als CDA
het wel begrijpelijk vinden, maar tegelijkertijd ook wel genant dat er een burgerinitiatief
nodig is voor dit vraagstuk, want het duurt al tien jaar. Toen we een paar weken
geleden op locatie waren heb ik namens het CDA toch ook wel uitgesproken dat we ons
bijna wel als Nou, het woord bijna heb ik niet eens gebruikt, dat we ons excuus
daarvoor nnogen aanbieden, want tien jaar is wel heel erg lang om een probleem als dit
op te lossen. Dus bij deze nogmaals. U zegt, de vraag is: moet het gratis worden, als
nee? Daar zit natuurlijk ook nog een vraag voor: willen we parkeerregulering, ja of nee?
Dat klinkt natuurlijk als een vanzelfsprekende vraag, maar daar begint die wel nnee. En
ja, er is parkeerregulering nodig, want het gaat niet goed. En ja, er is parkeerregulering
nodig, wat het CDA betreft, die uniform is voor heel Sterrenburg Noord. Dus je moet
daar niet per straat verschillende regimes hebben. Dan de vraag of het wel of niet gratis
moet. Het CDA vindt niet dat het gratis moet. En waarom? Dus ook niet van waar het nu
gratis is. Misschien dat je dat nog in een tijdelijke periode, een overgangsperiode, want
er zijn in die andere straten al toezeggingen gedaan dat je in die overgangsperiode
misschien eenzelfde regime voor Sterrenburg Noord nnaakt wat ook gratis is. Want
nogmaals, ik wit wel een regime voor het hele gebied. Maar iets verder vooruitkijkend,
vindt het CDA heel terecht dat er betaald wordt. Parkeerruimte is schaars en schaarste
kost wat geld. Dat is in Sterrenburg Noord zo, want daar zit een grote werkgever in de
buurt. Ja, die heeft een eigen verantwoordelijkheid, maar laten we nou niet doen alsof
het ziekenhuis opeens een eigen parkeergarage gaat bouwen. Dat gaat niet gebeuren.
We hebben met elkaar besloten dat er nog heel veel woningen bij komen waar een
parkeergarage voor moet komen en die gaat er komen. Natuurlijk het parkeertarief daar
gaat nog een issue worden, dat hoeven we vanavond niet te gaan bespreken, stel ik
voor, maar dat vraagstuk wordt zeker niet minder. Dan is de vraag: kun je het uitleggen
als je het gratis maakt daar straks in het Leerpark? Want daar gaan we dit probleenn ook
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krijgen als daar een hogeschool komt en heel veel bedrijvigheid. Kunnen we dit gaan
uitleggen aan de Indische Buurt, want ook daar parkeren bezoekers die helemaal niet in
de Indische Buurt wonen, maar die in Kunstmin moeten zijn, of in de binnenstad moeten
zijn en voor het grootste gemak ook nog tien minuten en een kwartier gaan !open vanaf
het Vogelplein onndat ze niet willen betalen voor parkeren. Het CDA vindt niet dat je dat
naar die wijken kunt uitleggen dat ze daar wel moeten betalen en in Sterrenburg Noord
niet. Wel vinden we het, en dat hebben we begrepen van het college, dat er een heel
schappelijk tarief gehanteerd moet worden. We hebben gehoord zestig euro per jaar,
oftewel vijf euro per maand. Nou, de heer Kuhlmann wil daar nog een beetje korting op
gaan geven naar drie euro per maand in een overgangsperiode. Wat ons betreft allennaal
bespreekbaar, dat moeten we maar eens in een breder perspectief gaan zien, niet alleen
voor Sterrenburg Noord, maar ook naar andere gebieden. Daar gaan we het vanavond
ook niet over hebben, heb ik van u begrepen, maar dat je daar een laag tarief ... En wij
vinden eerlijk gezegd zestig euro per jaar echt een laag tarief. Ik ben daar geweest in de
wijk bij de beeldvormende sessie, ik heb ook met een aantal bewoners gesproken.
Natuurlijk vraagt het burgerinitiatief over gratis, maar toen ik in de een-op-een
gesprekjes met de mensen over straat liep waren ze helemaal niet zo knorrig en ze
zeiden: don is voor vijf euro per maand nnijn probleenn opgelost. Natuurlijk wil iedereen
liever gratis, wie niet? Maar als je het kunt oplossen voor vijf euro per maand, was onze
indruk dat de buurt daar echt niet helemaal van over de rooie gaat.

De heer Van Leeuwen: Voorzitter?

De voorzitter: Mijnheer Van Leeuwen.

De heer Van Leeuwen: Even een vraag. Het gaat inderdaad dan over Sterrenburg Noord.

De voorzitter: Fijn dat u mu j begrepen heeft.

De heer Van Leeuwen: U heeft uw excuses aangeboden, zeg maar, daar was ik getuige
van. Terecht, het ligt niet aan u persoonlijk natuurlijk, maar wel aan de politiek, zeg
maar. Zou het nou niet een hele mooie geste zijn, als boter bij de vis, gepaard gaande
met de excuses, om de mensen van Sterrenburg Noord in ieder geval voor een aantal
jaren een gratis parkeervergunning te geven? Dat zou ik een heel mooi gebaar vinden
en daarmee worden die excuses ook wat meer materieel, laat ik het even zo zeggen.
Dat zou nnijn voorstel zijn. Hoe staat het CDA hier tegenover?

De voorzitter: Dank voor uw vraag en mijnheer Van der Kruijff heeft daar vast een
passend antwoord op.

De heer Van der Kruijff: Als CDA zijn we wel bekend met boetedoening, maar dat doen
we nneestal niet in euro's.

De heer Van Leeuwen: Nee, het gaat er niet zozeer om dat er boetedoening gedaan
wordt. U trekt het een beetje in het belachelijke.

De heer Van der Kruijff: Nee.
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De heer Van Leeuwen: Waar het mu j am gaat en waar het de PVV am gaat is dat
bewoners serieus moeten warden genonnen. De afgelopen tien jaar hebben de drie
colleges er werkelijk niets aan gedaan am dit probleenn op te lossen. Dan vind ik het
eigenlijk te ver gaan onn dan, als je het nu eenmaal oplost, om dan meteen toch nog
eventjes een laag tarief. Ik bedoel, ik kan een heel eind meegaan met de heer
Kuhlmann, maar ik zou het in ieder geval voor een aantal jaar nog willen voorstellen -
een x-aantal jaren, daar kunnen we over praten - am daar een nultarief te doen, juist
am in ieder geval serieus uit te drukken naar de inwoners van Sterrenburg Noord: we
hebben jullie gehoord, we nemen jullie serieus en we gaan er echt met elkaar wat aan
doen. Dan zijn de excuses die u hebt aangeboden voor die mensen ook nog meer waard.

De voorzitter: Mijnheer Van Leeuwen, dank u wel. U heeft alvast een stuk van uw
woordvoering denk ik te pakken qua inhoud. Goed zo. Mijnheer De Kruijff, heeft u nog
behoefte am daarop te reageren?

De heer Van der Kruijff: Jawel, ja, voorzitter. Ik ben daar niet voor, laat ik daar maar
nneteen uitsluitsel geven. Wat ik heb gehoord is dat de bewoners vragen am een
oplossing. Wat we hier nu doen en wat we volgens nnij allemaal ook zeggen is dat we het
nu willen oplossen. Het liefst gratis, maar het belangrijkste is oplossen.

De voorzitter: Dank u wel. Ik ga naar mijnheer De Feijter van de ChristenUnie/SGP.

De heer De Feijter: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het mocht even duren, maar de
bewoners van Sterren burg Noord hebben eindelijk lets concreets vanuit de gemeente in
handen: de uitkomsten van een parkeerdrukonderzoek. Net als het projectplan dat bij
het burgerinitiatief zit, vinden ook wij dat onderzoek naar de oorzaken de eerste stap is,
alvorens we het over oplossingen gaan hebben. We zijn blij dat het door de
initiatiefnemers geschetste tijdspad enigszins kan worden versneld, omdat het
onderzoek nu al heeft plaatsgevonden. Uit het onderzoek en de nneer dan honderd
handtekening bij het burgerinitiatief blijkt dat er parkeeroverlast wordt ervaren, maar uit
het onderzoek en uit de gesprekken met bewoners blijkt ook dat de parkeeroverlast niet
overal in gelijke mate wordt ervaren. We willen ervoor waken dat een oplossing voor
een aantal straten niet de oorzaak wordt van overlast voor andere straten. Het wel of
niet invoeren van een parkeerregulering is uiteindelijk aan de bewoners van het gebied
zelf, conform ook de spelregels die door de raad zelf zijn vastgesteld. Daarin verdienen
de bewoners geen slechtere en ook geen betere behandeling ten opzichte van andere
wijken in Dordrecht, dat werd net ook al eerder aangehaald over de Indische Buurt
onder andere. Parkeren op de openbare weg is voor iedereen toegestaan, ook voor
bijvoorbeeld senioren die de wekelijkse fitgynn bezoeken van sportvereniging Sparta. Als
de bewoners van een gebied hier graag verandering in willen, dan kan dat. Dan komt er
een parkeerregulering waarbij bewoners betalen voor een vergunning. Wonen in de
buurt van een ziekenhuis is in dit opzicht niet anders dan wonen in de buurt van een
station of een stadion. Wet zijn we benieuwd of het college al heeft nagedacht over
nnogelijk andere oplossingen aan de hand van de resultaten van het onderzoek. Dan doel
ik vooral op duurzame oplossingen die niet alleen rekening houden met de wensen van
bewoners, maar ook met die van belanghebbende organisaties die een belangrijke
maatschappelijke rot vervullen in de buurt, zoals een sportvereniging en een
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kinderopvang. Deze zijn nannelijk niet gebaat bij een uitbreiding van de blauwe zone of
betaald parkeren. Tot slot, uit dat onderzoek blijkt dat in een aantal straten op bepaalde
dagdelen meer parkeerders van buiten de wijk aanwezig zijn. We denken dat het wel
duidelijk is dat een deel van deze parkeerders op weg is naar het Gezondheidspark.
Heeft het college een visie op hoe er in de toekonnst voldoende betaalbare
parkeergelegenheid op het Gezondheidspark komt en blijft? Ook zijn we benieuwd of het
college in gesprek is met het ziekenhuis over hoe medewerkers het best verleid kunnen
worden om of met de fiets of het ov te komen, of om zoveel mogelijk gebruik te maken
van de parkeerfaciliteiten van het ziekenhuis zelf? Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer De Feijter. Dan gaan we naar uw buurvrouw,
mevrouw Stolk.

Mevrouw Stolk: Voorzitter, dank. Allereerst wil ik aansluiten bij de woorden van de heer
Van Leeuwen. Het zou inderdaad een geste zijn naar de bewoners toe om de eerste
jaren - en daar kunnen we dan met elkaar kijken of we daar uitkomen - om de eerste
paar jaar, in ieder geval om te laten zien dat we de bewoners na zoveel jaren vanaf
2011 serieus nemen. Ten tweede zou ik ook nog even willen benoennen - en dat gaf de
heer Van der Kruijff ook aan in zijn woordvoering - de VSP kijkt wat anders tegen een
ziekenhuis aan en een Sportboulevard. Het zijn bedrijven, dat klopt, nnaar een
Gezondheidspark is ook heel belangrijk voor de inwoners van onze stad. Wat de VSP het
college een beetje verwijt is de afgelopen jaren om niet met het Albert Schweitzer
ziekenhuis in gesprek te gaan, want het Albert Schweitzer ziekenhuis is wel degelijk
bereid om sannen met de gemeente iets te doen aan het parkeerbeleid. Dat wil ik alleen
nog eventjes meegeven. Ik zie het niet, nogmaals, als bedrijven, het is gewoon pure
noodzaak dat je daar naartoe moet. We hebben de Sportboulevard daar zelf neergezet
om juist te bewegen en gezond te blijven en daar nnoeten wij vind ik ook
verantwoordelijkheid voor nemen. Dus ons voorstel, wat de heer Van Leeuwen aangeeft:
laten we een geste doen, oplossen voor de bewoners van Sterrenburg Noord en die
geste erbij. Maar laten we ook vooral - en dat geef ik het college mee en ik ben ook blij
dat nnijn buurman daar net over sprak - laten we in gesprek gaan met het ziekenhuis en
de Sportboulevard, zodat we daar niet nog meer problemen krijgen. Want we hebben
ook goed personeel nodig, laten we dat aan onze stad proberen te binden. Het Albert
Schweitzer ziekenhuis is een van de grootste werkgevers hier in de regio die we hebben,
laten we daar zuinig op zijn, eveneens voor de Sportboulevard. Dus laten we het met
elkaar doen, in samenspraak met het college, raad en bewoners. Tot zover, voorzitter.

De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Stolk.

De heer Burakcin: Voorzitter?

De voorzitter: Een vraag van de heer Burakcin.

De heer Burakcin: Dank u wel, voorzitter. Toch nog eventjes kort over die geste. Nou
snappen wij helemaal dat de bewoners van Sterrenburg at heel lang wachten op een
oplossing. Dat begrijp ik volledig en daar moet zeker een oplossing voor komen. Maar
die geste waar u het over heeft en de PVV ook over heeft gehad, wat voor signaal geven

145



we daar dan af aan de rest van de stad, die dus voor dezelfde problemen zitten? Kijk, er
gaan meer wijken volgen, met name in de binnenstad en daaromheen, die dat ook nodig
gaan hebben. Als we nu voor Sterrenburg gratis gaan nnaken, wat voor signaal geven we
af aan de rest van de wijken die dat ook nodig hebben? Hoe kijkt u daar tegenaan?

De voorzitter: Mevrouw Stolk, u mag reageren.

Mevrouw Stolk: Voorzitter, de problemen die in Sterrenburg Noord spelen, at elf jaar
lang, vind ik een ander verhaal als de problemen die dadelijk gaan ontstaan. Daar kijken
we dan lets anders tegenaan, maar ik vind dat er drie colleges niet goed geluisterd is en
niet goed ingespeeld is op de bewoners van Sterrenburg Noord. Een gedeelte daarvan,
volgens mij is dat de Sitterstraat waar dat wel geregeld is. Ik denk dat het gewoon een
signaal is wat we met elkaar afgeven: joh, luister, we hebben het de afgelopen periode
niet goed gedaan. Ze hebben nneegedacht en we vragen juist aan de inwoners van onze
stad: kom met ideeen, kom naar ons toe. De bewoners van Sterrenburg Noord zijn naar
ons toegekomen en we hebben ze gewoon in de kou laten staan. We hebben niets
gedaan de afgelopen periode. Daarvoor zeg ik: als we elkaar nou recht in de ogen
kunnen kijken, of elkaar in de spiegel aan kunnen kijken, kunnen we dan niet tot elkaar
komen om in ieder geval een, twee jaar daar voor de inwoners of bewoners gratis te
maken en dan gaan we daarna voor iedereen hetzelfde beleid voeren.

De voorzitter: Hij is helder, dank u wel, mevrouw Stolk. Mijnheer Van Leeuwen, het
tweede deel van uw woordvoering.

De heer Van Leeuwen: Dank u wel, voorzitter. Op 24 nnei heeft het bewonerscomite van
Sterrenburg Noord een bijeenkonnst georganiseerd voor bewoners en politici om te
praten over de parkeerproblematiek in Sterrenburg Noord. Ik was daarbij. De bewoners
ervaren al jaren dat ze hun auto niet kwijt kunnen in hun woonomgeving. Parkeerders
van andere wijken parkeren in hun wijk. Ook bezoekers en personeelsleden, het is al
een paar keer gezegd, van het ziekenhuis parkeren in die wijk, omdat ze daar gratis
kunnen parkeren en bij het ziekenhuis moeten ze betalen. Logisch, maar niet prettig
voor de bewoners van Sterrenburg Noord. Je moet je auto toch kunnen parkeren in je
eigen wijk? Althans, de PVV vindt dit logisch. Overigens wordt het parkeerprobleem
alleen maar groter binnen enkele jaren, want het parkeren in en rondom het ziekenhuis
konnt in handen van een professionele, of een private partij - dat is een beter woord -
die ongetwijfeld hogere tarieven gaan vragen. Er zal dan misschien wel geen enkele plek
overblijven voor de bewoners in Sterrenburg Noord. Dit kan zo niet langer. De wijk is al
tien jaar aan het smeken en het soebatten om een oplossing. De vorige colleges hebben
dit probleem niet opgelost. Veel verder dan 'we kijken ernaar' is men niet gekomen. Dit
moet nu opgelost worden. De PVV wil dan ook dat bewoners zo snel mogelijk een
bewonersvergunning krijgen en omdat dit probleem zolang is genegeerd willen wij dat
de konnende tien jaar de bewoners deze vergunning gratis verkrijgen. Dan is er het
probleem van de kinderopvang en de gymnastiekvereniging in die wijk. Die vrezen dat
door het invoeren van betaald parkeren er minder mensen naar deze organisaties toe
kunnen komen. Deze verenigingen stellen terechte vragen. Dit toont het probleem dat
er Oberhaupt te weinig parkeerplekken zijn, in die wijk, maar ook in de stad. We hebben
hierover een brief gestuurd aan het college en we wachten op antwoord. De kern is dat
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het college open moet zijn over de parkeerplekkenontwikkelingen voor de komende
jaren. Voldoende parkeerplekken aanleggen moet een prioriteit zijn. Op dit moment is
het hele parkeergebeuren iets schimmigs, althans, voor mij. Wij verwachten van het
college duidelijke inzichten en cijfers voor het nu, maar ook voor de komende jaren. Op
dit moment wil ik de wethouder vragen: hoe gaat u het parkeerprobleenn oplossen voor
de stichting kinderopvang en de gymnastiekvereniging in Sterrenburg Noord? Dank u
wel, dat was het.

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Van Leeuwen. Mijnheer Wringer nannens Beter Voor
Dordt.

De heer Wringer: Dank, voorzitter. Er is al heel veel gezegd, dus ik zal het kort houden.
Ook wij vinden dat de werkgevers die er zitten verantwoordelijk zijn voor
parkeerproblennen voor hun eigen personeel. We kunnen ons goed vinden in het betoog
van het CDA, hetzelfde regime voor Sterrenburg Noord met betaald parkeren. De geste
is sympathiek, daar moeten we nog even over nadenken. En daar wil ik het even bij
laten.

De voorzitter: Dank u wel voor uw korte en bondige woordvoering. Mijnheer Maroof
nannens de beweging DENK.

De heer Maroof: Dank u wel, voorzitter. Waar moet ik beginnen? Er is heel veel gezegd,
dus ik ga het wat makkelijker maken voor iedereen. Ik sluit me deels bij de VVD,
mevrouw Stolk en PVV. Want ik kom zelf uit die omgeving, nnijn ouders wonen daar, dus
ik ken de hele problematiek en ik woon zelf twee blokken daar verder. Wij vinden ook
dat bewoners te lang hebben nu gewacht en dat zij echt gecompenseerd moeten
worden. Dus ja, ik sluit me volledig aan bij hun verhaal. Dank jullie wel.

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Maroof. Mijnheer Damen namens de Partij van de
Arbeid.

De heer Damen: Dank u, voorzitter. Voorzitter, overal waar de laatste dertig jaar, denk
ik, belanghebbendenparkeren is ingevoerd, is steeds door de bewoners geroepen: ja,
maar het probleem komt door het gemeentebeleid, die veroorzaken dat er bij ons
geparkeerd wordt door mensen van buiten onze wijk. Dat speelt iedere keer, daarom is
in het verleden gezegd: als de meerderheid van de bewoners dat willen, voeren we
belanghebbendenparkeren in tegen een tarief dat alleen de kosten dekt van de controle.
Er zit geeneens huur in voor die parkeerplaatsen, het is alleen de controle die betaald
wordt op deze manier, als ik het goed begrepen heb. Er is in nnijn ogen geen reden om
in Sterrenburg Noord anders te reageren dan we in andere wijken gedaan hebben. Als
we dat wel zouden doen, zouden we ook consequent moeten zijn, dan moet al het
belanghebbendenparkeren gratis worden. Daar voel ik niks voor. Ik vind dat het
belanghebbendenparkeertarief een bescheiden tarief is en dat dat op te brengen is.

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Damen. Mijnheer Kuhlmann gaat u nog eventjes
aan de tand voelen.
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De heer Kuhlmann: Ik heb een vraag voor wat betreft blauwe zone. Dat is natuurlijk een
andere vornn van parkeerregulering. Hoe kijkt de Partij van de Arbeid aan tegen
uitbreiding van de bestaande blauwe zone naar de rest van Sterrenburg Noord?

De voorzitter: Mijnheer Damen.

De heer Damen: De blauwe zone als vornn van parkeerregulering is voor de bewoners
gratis, maar er moet natuurlijk wel controle plaatsvinden. Die wordt nu door de
gemeente betaald, dat is duidelijk. Breid je het uit naar de rest van Sterrenburg Noord,
dan ga je nog nneer betalen voor die controle. Ik vind dat niet redelijk ten opzichte van
andere wijken waar belanghebbendenparkeren is ingevoerd, of waar in de toekomst
belanghebbendenparkeren moet worden ingevoerd omdat de parkeerdruk daar te groot
wordt. Dus dat betekent dat je ook wat dat betreft de regeling van gelijke situatie,
gelijke regeling moet doorvoeren en dat je af moet van de bestaande
blauwezoneregeling in Sterrenburg Noord waar die nu bestaat.

De voorzitter: Mijnheer Roggekannp, u had een vraag? Een hele korte, want er komt een
helder antwoord, eerlijk gezegd.

De heer Roggekamp: Ja, een korte. Ik hoorde de heer Damen spreken over de gelijke
situatie. Dan ben ik benieuwd hoe hij weegt het verschil zeg maar in tijd. Het gebied
gaat om een veel kortere duur waarin de regeling geldt, namelijk alleen op werkdagen
van acht uur 's morgens tot vier uur 's middags. In de rest van de stad is dat anders.
Ziet hij dat ook als een verschil en dat je daardoor als het gaat om verschillende
situaties daar ook verschillend op kan acteren?

De voorzitter: Mijnheer Damen.

De heer Damen: Als het uitgangspunt is dat je betaalt voor de controlewerkzaamheden,
dan kan ik me dat prima voorstellen. Als je minder hoeft te controleren, zou het tarief
lager kunnen liggen.

De voorzitter: Mijnheer Roggekannp.

De heer Roggekamp: Dank u wel, voorzitter. Mijnheer Damen geeft net aan dat dan de
kosten van de controle door die mensen betaald moet worden. Nu is volgens mij
handhaving een taak van de overheid, dus vind ik dat al gek. Maar wil mijnheer Damen
dan ook alle parken toegang gaan heffen? Want toen ik hier naartoe liep zag ik in het
Weizigtpark ook toezicht lopen, moeten dan ook de mensen in het park dat gaan
betalen, een taak van de gemeente?

De voorzitter: Mijnheer Roggekannp, ik stel voor dat we dit nu even niet doen. Ja?
Mijnheer Van der Kruijff, ik zag u ook nog even zwaaien, had u nog een vraag?

De heer Van der Kruijff: Voorzitter, ja, omdat het ging over aansluiten op wat de heer
Kuhlmann vroeg of je dan een lager tarief moet gebruiken. Ik had de indruk dat we hier
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ook daarom zestig euro in het jaar vragen, waar we voor de rest in de stad ook
honderdtwintig euro in een jaar vragen.

De voorzitter: Dat is helemaal correct. Mijnheer Gundogdu van Op Ons Eiland.

De heer Gundogdu: Dankjewel, voorzitter. Waar zal ik beginnen? Voorzitter, enige
maanden geleden hebben wij natuurlijk verkiezingscampagnes gehad en ook wij zijn
vanuit onze beweging in Sterrenburg Noord geweest en met heel veel mensen
gesproken. Dat dit probleem at jaren speelt, dat is ons bekend. Het probleem moet goed
geanalyseerd worden en volgens mu j is dat ook at gedaan. Als je vanuit het perspectief
van de bewoners een oplossing wit, dan zou je eigenlijk tot de kern van het probleem
moeten gaan. Er zijn mensen die daar parkeren, die daar eigenlijk geen binding mee
hebben, die komen daar kortstondig voor een aantal uurtjes staan, of misschien een
hele dag, en vervolgens betekent dat de bewoner, de direct belanghebbende, geen
parkeerplaats heeft. Je kunt dan kiezen om een blauwe zone of betaald parkeren in te
voeren. Wij zijn van nnening, betaald parkeren los je het probleem niet op, want dat
creeert geen extra parkeerruimte. Waarom zouden die mensen nnoeten gaan in de
kosten worden gejaagd om nnogelijk een parkeerplaats te verkrijgen, wat eigenlijk een
onzekerheid is, onndat we niet weten of dat het probleem oplost. Wij geven veelvuldig
het voorbeeld van de Groenedijk aan. Groenedijk is in onze optiek een heel ander geval
dan Sterrenburg Noord. Uitbreiding van de blauwe zones daarentegen, dat vinden wij
een mooi uitgangspunt. Overigens, over betaald parkeren nog even, stel dat bewoners
met twee auto's parkeren. We weten nu dat er in de binnenstad in ieder geval, als je
een tweede auto hebt, betaal je een veel en veel hoger tarief dan het eerste tarief. Dat
willen we deze bewoners niet aandoen. Voorzitter, daarnaast, we hebben het gehad over
de werknemers, we hebben het gehad over de Sportboulevard. Vanuit ons, vanuit Op
Ons Eiland hebben wij ook in ons verkiezingsprogrannma duidelijk opgenonnen en ik trek
het me persoonlijk ook aan, ik was daar onderdeel in de vorige raadsperiode, wij zijn
van mening dat wij een kapitale fout hebben gemaakt door de ontwikkelaar van de
Gezondheidszone om ook de parkeergarage te gunnen aan die ontwikkelaar. De
genneente had dat in eigen beheer nnoeten nemen, maar ik wit die discussie niet weer
gaan voeren, maar ik trek het me wel persoonlijk aan dat ik daaraan helaas heb
meegewerkt. Dankjewel.

De voorzitter: Dank u wel, mijnheer Gundogdu. Dan gaan we naar de laatste ... Nog een
vraag. Sorry, mijnheer Groenewege, ik zag u over het hoofd.

De heer Groenewege: Ik nnoet enthousiaster zwaaien. Mijnheer Gijndogdu zei: hij
gelooft niet in betaald parkeren, want dat lost het probleem niet op, maar een blauwe
zone wel. Wat is dan dat ervoor zorgt dat de blauwe zone het probleem wel oplost en
betaald parkeren niet?

De voorzitter: Mijnheer Gundogdu.

De heer Gundogdu: Nou, blauwe zone zal ook het probleem niet helemaal oplossen.
Aileen, we willen de bewoners niet op kosten jagen, want door betaald parkeren in te
voeren creeer je geen extra parkeerruimte en dat is de kern van nnijn verhaal.
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De voorzitter: Mijnheer Groenewege, nog iets?

De heer Groenewege: Kan mijnheer Gundogdu dan toelichten waarom hij voor het
uitbreiden van de blauwe zone is, als dat het probleem niet oplost en als dat geen extra
parkeerruinnte creeert?

De voorzitter: Mijnheer aindogdu.

De heer Gundogdu: Dat is in ieder geval, we hebben het over een geste gehad, dat is
dan in ieder geval een mooie geste richting al deze bewoners. Laten we beginnen met
die blauwe zone om te kijken of dat effect heeft in ieder geval. Om nu dan gelijk betaald
parkeren in te voeren met de wetenschap dat dat geen oplossing biedt, of waarvan we
niet weten of dat de oplossing zal bieden, lijkt ons echt veel te vergaand.

De voorzitter: Mijnheer Van der Kruijff, u was eerst.

De heer Van der Kruijff: Voorzitter, volgens nnij lopen er twee discussies door elkaar.
Want blauwe zone betekent dat bezoekers voor de tijd die daarvoor staat daar gratis
kunnen gaan staan, maar bewoners hebben nog altijd een ontheffing nodig, een
vergunning zogezegd, om daar de hele dag dan te nnogen staan en daarvoor, zo heb ik
het begrepen, geldt dit tarief van zestig euro per jaar. Dus de vraag voor betaald
parkeren of een blauwe zone is niet zozeer wat de bewoners betalen, het verschil is wat
de bezoekers die daar een uur of anderhalf verblijven wel of niet moeten betalen. Want
u suggereert dat een blauwe zone gratis is en zo heb ik het niet begrepen, maar wellicht
dat de wethouder daar straks in zijn reactie

De voorzitter: Daar gaat de wethouder zo meteen wel op reageren, denk ik. Mijnheer
Kuhlmann, u nog.

De heer Kuhlmann: Over die blauwe zone. Nu is dat gratis voor de huidige bewoners in
Sterrenburg Noord. Ik ondersteun de richting: laten we eerst kijken naar uitbreiding,
onder dezelfde voorwaarden gratis, van die blauwe zone. Maar toch nog even een vraag,
want ik denk, en dat sluit misschien een beetje aan bij wat de heer Groenewege ook zei.
Want het effect van een blauwe zone kan zijn, en ik geloof dat dat ook kan werken op
dezelfde manier als betaald parkeren kan werken, namelijk dat het onaantrekkelijker
wordt voor vreemdparkeerders, de werknemers van het Gezondheidspark, om daar dan
te gaan staan. De blauwe zone om de reden dat je zeg maar nnensen werken daar een
hele dag, dus na anderhalf uur is het heel onhandig om dan die auto daar te gaan
verplaatsen, en met betaald parkeren omdat het dan duurder is ...

De voorzitter: Wat is uw vraag, mijnheer Kuhlmann?

De heer Kuhlmann: Nou, daar kom ik bij. Dan is het makkelijker om gewoon op het
Gezondheidspark te gaan staan. Ik ben benieuwd, u had het erover: het werkt niet.
Maar bent u het met me eens dat het kan werken om die werknemers van het
Gezondheidspark te weren, of het minder aantrekkelijk te nnaken om in Sterrenburg
Noord te gaan parkeren?
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De voorzitter: Mijnheer Gundogdu.

De heer Gundogdu: We zitten vanavond, en dat is onze grootste zorg, om het probleem
van deze mensen op te lossen. Dit wat zij wensen moet gehonoreerd worden en dat
probleenn met die werknemers, daarvan heb ik zojuist gezegd wat ik wilde zeggen, dus
ik wil echt die scheidslijn maken. Blauwe zone of betaald parkeren, zoals we dat nu met
elkaar hebben besproken. Laten we beginnen met die blauwe zone, zodanig dat die druk
minder wordt. Betaald parkeren gaat ons veel te ver.

De voorzitter: Helder. Mijnheer Hartmeijer, wat heeft u nog toe te voegen?

De heer Hartmeijer: Dat is de grote vraag natuurlijk. Dank. Al tien jaar hebben de
bewoners van Sterrenburg I te maken met parkeerproblemen, een hoge parkeerdruk
die, zoals we hebben begrepen in ieder geval, de bewoners gelegd wordt bij de tarieven
van parkeergarage Sportboulevard en de parkeerplaats daar. Het personeel staat in
Sterrenburg I, omdat ze de kosten niet op willen hoesten. De parkeergarage en de
plaatsen staan daardoor wet vaak maar half gevuld. De SP is niet tegen betaald
parkeren, maar het moet wet te behappen zijn. Gratis maken van de parkeerplaatsen
kan zorgen voor een enorme toename van auto's van mensen die helemaal niet van plan
zijn het ziekenhuis te bezoeken, dus de patienten kunnen daar weer in de problemen
komen. Aan de andere kant wil je toch ruimte voor een auto per huishouden
beschikbaar, dus een mix van betaalbare, liefst gratis vergunningen voor bewoners plus
hun gasten, en dan bijvoorbeeld een uurtarief voor andere automobilisten zou dan
misschien een uitkomst kunnen zijn. Omdat we natuurlijk eigenlijk willen dat zij
plaatsnemen in de parkeergarage, daar bouw je nou eennnaal zo'n ding voor. Het gebied
gaat daar veranderen, we zien geen hell in de aangekondigde plannen voor een garage
in private handen. De verhoogde tarieven zijn al aangekondigd. De directie van het
ziekenhuis is zich rot geschrokken, die vond ook dat de communicatie hierover te
wensen overliet. Wat is de reden dat eerdere gesprekken met het ziekenhuis beloftes
hebben opgeleverd, maar geen plan van aanpak? Is het nieuwe college bereid opnieuw
te kijken naar het idee van parkeergarages in private handen? Zeker bij een ziekenhuis,
is dat nou echt wat we nnoeten willen?

De voorzitter: Mijnheer Hartmeijer

De heer Hartmeijer: Ja, dat begrijp ik.

De voorzitter: U snapt mu.

De heer Hartmeijer: Ja. Nou, dat voorbeeld laat ik dan even gaan. De SP vindt dat het
personeel van het ziekenhuis gratis moet kunnen parkeren op de genoemde
parkeerplekken, ook na de komende update. Is de wethouder bereid dit mogelijk te
maken? Over het onderzoek wat de buurtbewoners willen, daar is at iets over gezegd.
Metingen aldaar wijzen uit dat de hoge parkeerdruk er is, dat weten we natuurlijk. Dus
zou gratis parkeren voor ziekenhuispersoneel nnisschien als pilot gestart kunnen
worden? Dank u.
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De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Kuhlmann.

De heer Kuhlmann: Toch een vraag over het voorstel wat u doet om personeel van het
ziekenhuis gratis te laten parkeren. Het ziekenhuis, het werd al even genoennd eerder in
de vergadering, is een van de grootste werkgevers van onze stad, dus er wordt gewerkt
met een miljoenenbudget om hen gratis te Laat ik het anders zeggen. Parkeren voor
je eigen werknenners is volgens nnij een taak voor de werkgever. Dat is naar ons oordeel
niet anders voor een ziekenhuis dan voor een andere werkgever, want er zijn meer
zaken die het ziekenhuis regelt, er is ook een kantine waar mensen kunnen lunchen.
Dus zegt u, omdat het gaat om een ziekenhuis, moet de gemeente dat ook gaan
regelen?

De voorzitter: Mijnheer Hartmeijer.

De heer Hartmeijer: Nou ja, wij vinden inderdaad wel dat een ziekenhuis niet zomaar
een bedrijf is. Dus wij vinden wel dat een ziekenhuis een zodanige functie heeft dat je
wel moet nadenken ook, ziekenhuispersoneel, want we willen natuurlijk meer
zorgpersoneel in de toekomst, laten we dat vak dan ook aantrekkelijk houden. Dus wij
vinden wel dat je daar anders naar moet kijken dan een willekeurig bedrijf. Dat is
misschien een verschil van opvatting.

De voorzitter: Dank u wel. Coed, je maakt niet vaak commissievergaderingen mee waar
zulke gevarieerde woordvoeringen gehouden worden. De overeenkomst is wel: iedereen
wit een oplossing en iedereen wil dat die er snel komt. Hoe, daar verschillen de
meningen een beetje. Er zijn er best wel wat voor betaald parkeren, er zijn er ook heel
wat die wat voelen voor een geste. Ik stel voor dat we eerst eens gaan luisteren naar de
wethouder, want die heeft heel fanatiek mee zitten schrijven. Dus mijnheer Van der
Linden, aan u het woord.

De heer Van der Linden: Dank u wel, voorzitter. In ieder geval een goede uitwisseling
van allerlei standpunten en overwegingen, dat is heel fijn om te merken. Voordat ik inga
op het parkeren in Sterrenburg Noord, even over de relatie die er is tussen het debat
over het ziekenhuis, Sportboulevard en wat daar gebeurt, en de straat. We praten
vanavond niet over het hele project middenzone, ziekenhuis, Sportboulevard, gebruikers
enzovoorts. Natuurlijk heeft de oplossing die daar georganiseerd wordt directe invloed
op wat er in de omgeving gebeurt. Die omgeving is groter dan alleen Sterrenburg Noord

De heer (buiten nnicrofoon).

De heer Van der Linden: Sorry, ja. Ik heb de gewoonte om iets te ver bij de nnicrofoon
te zitten. Ik ga helemaal overnieuw beginnen. Adam en Eva, ja. Nee, de oplossing
Sterrenburg Noord heeft natuurlijk ook te maken met de oplossing ziekenhuis. Daar ga
ik een paar korte dingen over zeggen. Dat we al tien jaar lang een blauwe zone hebben,
heeft natuurlijk te maken met het ontzettend lange traject dat innniddels is gevoerd met
het ziekenhuis. Daar hadden we, onze voorgangers, tien/twintig jaar geleden andere
ideeen over dan waar we nu zijn, maar er kan alleen een oplossing komen in
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Sterrenburg Noord als je ook weet hoe je Sportboulevard en ziekenhuis gaat oplossen.
Wat is die oplossing? Dat is een connbinatie van een aantal dingen. In ieder geval is het
nodig om het goede gesprek, wat innniddels gevoerd wordt met het ziekenhuis, te laten
resulteren in afspraken over: hoe ga je om met je werknemers, hoe ga je om met niet
alleen de auto, maar ook met andere vornnen van vervoer? Waar wij ook een rol in
hebben natuurlijk. Hoe ga je om met gebruikers Sportboulevard, hoe ga je om met
werknemers, met andere bezoekers van het ziekenhuis enzovoorts? Daar gaan we het
vast nog over hebben binnenkort, maar even het standpunt en even de constatering:
een oplossing in dat gebied is nodig om een oplossing in Sterrenburg Noord, die
toekomstvast is, ook te organiseren. Dat is dus ook waarom we al zo lang met die
blauwe zone zitten. Hoe werkt die blauwe zone? Die werkt met een blauwe lijn,
waardoor je weet: ik mag hier maar anderhalf uur staan, of twee uur staan, tenzij ik een
ontheffing heb en dan nnag het langer. Dat kost heel veel geld per jaar en dat hebben
we altijd gedaan omdat wij ons verantwoordelijk voelen voor het gegeven dat wij heel
lang praten met het ziekenhuis over een project wat op een of andere wijze vorm krijgt.
En dat is destijds al afgesproken: zo lang als dat duurt, organiseren we die blauwe zone.
Ik denk dat dat ons ongeveer tachtig mille per jaar kost, dat is best veel geld, maar daar
heb je ook de parkeervoorziening voor. Als je als gemeente bezig bent met een grote
ontwikkeling, dan kan dat een hele goede oplossing zijn. Een blauwe zone is wet iets wat
je niet wil inzetten, vanuit het vak gezien, als permanente oplossing voor een heel groot
gebied, bijvoorbeeld een wijk. Een blauwe zone werkt heel goed bij een winkelcentrum
om te zeggen: nou, prima, als je even boodschappen wil doen, maar dan moet je weer
vertrekken. Het heeft in deze situatie ook goed gewerkt, maar het is wel een hoop
georganiseer. Er moet op gehandhaafd worden, er zijn kosten mee gennoeid. Een RVV-
ontheffing kost meer dan zestig euro per jaar. Die kosten nemen wij, prima, maar dat
kost het dus wet. Dus vanuit dat perspectief bezien vinden wij een blauwe zone als
oplossing voor de komende jaren, als de discussies met ziekenhuis, Sportboulevard
enzovoort opgelost zijn, niet als oplossing. Dan moet je eerder denken aan een
gereguleerde parkeeromgeving zoals we die op meer plekken in de stad hebben gezien.
Er zijn een aantal wijken genoennd, elke wijk is natuurlijk weer anders, heeft natuurlijk
weer andere aanloopjes naar zo'n gesprek gehad. Ik ben heel blij dat we in de vorige
raadsperiode de afspraken om te inventariseren: hoe wordt de parkeerdruk beleefd,
vindt een meerderheid van de mensen in een aaneengesloten gebied dit een probleem,
hoe gaan we dat dan oplossen en gaan we parkeerregulering invoeren, ja of nee? Dat
stappenplan, wat ook op de site gewoon terug te vinden is, dat blijkt heel goed te
werken. Dat is ook transparant, dat levert ook een uitspraak op. En we weten ook van
tevoren, als de uitspraak is: vijftig procent plus een persoon zegt ja, dan konnt er
parkeerregulering. En als de uitspraak is: de nninderheid is ervoor, dan gebeurt het niet.
Uiteindelijk gaat een wijk dan over wet of niet invoeren van parkeerregulering. Ik denk
dat dat stappenplan de volgende zet is om de wijk een uitspraak te laten doen over de
vraag: moet hier parkeerregulering komen, ja of nee? Daarna, na die uitspraak, ga je
ook nog kijken: zijn er nog andere omstandigheden? Bijvoorbeeld, hoe zit het met het
tarief? Nou, dat klopt - een aantal van u heeft dat al gezegd - we hebben bij de
parkeerregulering een aantal wijken benoennd waar het college bevoegdheid heeft na
het stappenplan te hebben doorlopen om een aanwijsbesluit te nennen. Deze wijk hoort
bij de wijken waar in beginsel dan het zestig euro per jaar tarief geldt. Nou, dat is voor
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veel mensen een heel andere beleving dan de honderdtwintig euro die nu in de
binnenstad geldt, dat is hoe het nu geregeld is. Uiteindelijk voer je dan eerst dat
gesprek over het stappenplan. De vraag: moet het gratis of moet het niet gratis? Dat is
de politieke vraag, die de voorzitter goed geformuleerd heeft, is uiteindelijk een vraag
die u moet beantwoorden als raad. Als portefeuillehouder Parkeren heb ik daar wel een
opvatting over en die wordt ook door een aantal van u wel gedeeld. Parkeren kost
schaarse ruimte. Wij willen een stad zijn die bereikbaar is, die beleefbaar is, ook voor de
auto. Het is niet zo dat dit collegebeleid voert om de auto weg te pesten of iets
dergelijks. Mij wordt het ook niet verweten, ik constateer het toch even. Ik denk dat de
meesten van ons ook een auto hebben, of er graag gebruik van maken. Want ja, als je
een wasmachine koopt, dat lukt niet helemaal lekker om die van A naar B te brengen
met je fiets. Ik heb het wel eens geprobeerd, is niet gelukt. Dus een auto kan dan heel
handig zijn. Veel mensen zijn ook echt afhankelijk van de auto, omdat ze vanwege
woon-werkverkeer niet met het ov kunnen, of te ver voor de fiets enzovoorts. Dus ja, de
auto moet een plek kunnen blijven krijgen in de stad. Het is wel schaarse ruimte, hij
gaat ook ten koste van andere functies en ideeen die je hebt over hoe je met de ruimte
onngaat. Parkeerregulering heeft veel negatieve effecten, sonns een waterbedeffect en
inderdaad het kost ook geld, maar het !evert ook wat op, namelijk een gereguleerdere
publieke ruimte. En daar zijn we met zijn alien van. Dus wat nnij betreft zou mijn
standpunt zijn en mijn advies, zo u wilt, dat we de inventarisatie die nu is meegestuurd,
waar we nog over in gesprek gaan trouwens hoor met de initiatiefgroep, dat we daar nu
kennis van nemen, dat we het stappenplan desgewenst oppakken en gaan uitvoeren,
dan ook het gesprek hebben met anderen dan alleen de bewoners in de stad, want ook
bedrijven, en natuurlijk ook daar wordt het ziekenhuis bij betrokken enzovoort, want dat
moet parallel lopen, en dat aan het eind dan een oordeel konnt vanuit de wijk over de
vraag: wel of niet parkeerregulering? Ik denk tot zover, voorzitter.

De heer Van Leeuwen: Voorzitter?

De voorzitter: Mijnheer Van Leeuwen.

De heer Van Leeuwen: Ik mis nog, ik heb een vraag gesteld aan het eind van mijn
betoog. Stel, we gaan dit Of, we gaan dit oplossen voor de wijk - ik zeg stel, maar we
gaan het gewoon oplossen - maar dan is er nog wel een probleem voor, eens even
kijken, de kinderopvang en de gym nastiekvereniging. We hebben daar een paar brieven
over gekregen. Mijn vraag was, die heb ik u gesteld: hoe gaat u het parkeerprobleem -
u bent daar wethouder van - oplossen voor deze stichtingen?

De voorzitter: Mijnheer de wethouder.

De heer Van der Linden: Dank u. Concrete vraag. Kijk, ook dat maakt onderdeel uit van
zo'n proces. Als je ziet: er zijn een aantal bedrijven, of instellingen, of functies met veel
heen en weerverkeer, bijvoorbeeld een school, zou ook kunnen, daar ga je natuurlijk het
gesprek mee aan om te kijken: hoe gaan we het voor deze groep dan organiseren? Ik
heb daar nu geen concreet antwoord wat ik dan zou willen voorstellen, maar laten we
dat proces doorlopen.
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De heer Van Leeuwen: Ja, laten we het proces afwachten, maar heeft u een bepaalde
richting waaraan u denkt, mijnheer de wethouder?

De heer Damen: Een blauwe zone.

De heer Van der Linden: Nou ja, kijk, juist voor zo'n instelling zou daaraan gedacht
kunnen worden. Maar dan wil ik me eerst even wat beter op de situatie ter plekke
natuurlijk inwerken. Maar juist voor zulke instellingen kan dat helpen. Het kan ook zijn
dat je zegt, en dat verschilt echt per situatie, dat parkeren op eigen terrein nnogelijk is
voor een beperkt aantal gebruikers, enzovoorts, daar kijk je dan gewoon naar. Daar
komen we ook op terug dan, he? Dat is niet iets wat in een achterkamertje geregeld
wordt, dat

Mevrouw Stolk: Voorzitter?

De voorzitter: Mijnheer Damen, goede suggesties zijn welkom, maar dan via de
voorzitter, graag.

Mevrouw Stolk: Voorzitter?

De voorzitter: Mijnheer Kuhlmann was echt eerst. U komt straks, mevrouw Stolk, en
volgens mu j zit er tussen mijnheer Kuhlmann en u ook nog iennand. Nou, we doen het
eventjes zo, denk ik nog.

De heer Kuhlmann: Dank u wel, voorzitter. Als ik goed naar de wethouder heb
geluisterd, zegt hij twee dingen. Aan de ene kant, wat hem betreft, het tarief van die
zestig euro per jaar, op het moment dat er - even een paar stappen nog daarvoor - als
er voldoende mensen in de wijk zijn die zeggen: ja, dat willen we doen, geen grote
blauwe zone. Eerst daarover. Naar nnijn idee zijn we in deze specifieke situatie, ik heb
het al even genoemd, namelijk andere tijden, anders dan in andere gebieden waar je
zou uitbreiden en naar die zestig euro zou gaan, wel argumenten om het iets lager te
doen. De tijden zijn beperkter en voor die mensen in de bestaande blauwe zone zou het
een heel verschil zijn, want die hebben jarenlang gratis hun vergunning. Voelt de
wethouder er niet iets voor om in deze specifieke situatie, met deze bijzondere
omstandigheden, om voor in elk geval een paar jaar een soort introductietarief dat nog
wat lager ligt te kiezen

De voorzitter: Mijnheer Van der Linden.

De heer Kuhlmann: ... en dan de tweede vraag hierover. Dus niet die zestig euro, maar
bijvoorbeeld dertig. Het andere is: is het niet goed - want ik hoorde hem ook iets
zeggen over de procedure - om op het moment dat aan bewoners wordt gevraagd: wilt
u wel of niet betaald parkeren in uw buurt? Dat dan ook glashelder is welk tarief het is.
Dat eerst dat onderdeel is van de vraag, en niet vragen: wilt u wel of niet betaald
parkeren, en daarna wat het tarief wordt.

De voorzitter: Mijnheer Van der Linden.
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De heer Van der Linden: Goede vraag. Ik heb daar ook een vrij goed antwoord op.
Uiteindelijk is het de raad van Dordt die de parkeertarieven vaststelt, elk jaar. Ik hou
heel erg van consistentie. Je moet niet een soort lappendekentje maken van
regelingetjes, tariefjes, ingroeidingetjes. Dat kan wel, maar dan moet je dat ook
consistent doen, vind ik. Een tarief van zestig euro is niet kostendekkend. Dat hoeft ook
niet per se, he? We hebben de EPV niet om rijk van te worden, we hebben die om de
stad te voorzien van goede parkeervoorzieningen en daarnaast ook andere dingen te
doen die de automobiliteit en de nnobiliteit van de stad gewoon goed faciliteren. Mijn
standpunt zou zijn dat we de procedure aflopen, elke inwoner kan kennisnemen van het
gegeven dat de raad in al zijn wijsheid nu heeft gezegd: in dit gebied, net als in een heel
groot ander deel van het aanwijsgebied, geldt een tarief van zestig euro. Wat colleges
over vier of acht jaar doen weet ik niet, wat de raden volgend jaar of het jaar daarna
doen weet ik ook niet - u bent heel slecht voorspelbaar wat dat betreft soms, maar
soms ook niet. Mijn standpunt zou initieel zijn dat een tarief van zestig euro passend is.
Ik kan mu j voorstellen dat we nog een keer het gesprek voeren over het gegeven: hoe
ga je om met de parkeertijden? Als je inderdaad een lange dag hebt waarop je betaald
tarief hebt, moet dat hetzelfde tarief zijn van een parkeervergunning als het wat
kortere? Bijvoorbeeld een negen tot vijf, is dat wat anders waard dan tot acht uur 's
avonds? Dat kan best een goed gesprek zijn, dat kan ik me voorstellen. Ik geef wel
mee, zestig euro per jaar is niet iets waar we rijk van worden, ook dat kost ons gewoon
geld. Wat niet erg is, maar dat is wel het gegeven. En ik zou dus wensen dat we eerst
die procedure aflopen en u gaat elk jaar een keer die parkeerverordening vaststellen,
inclusief de tariefstelling.

De voorzitter: Mijnheer Van der Kruijff, had u net een vraag?

De heer Van der Kruijff: Voor de goede orde, we hebben het nu over Sterrenburg Noord,
inclusief het gebied waar nu de blauwe parkeerzone is. Oftewel, die mensen kunnen nu
gratis een vergunning krijgen, maar die gaan dan ook betalen. Even voor de zekerheid,
zijn aan die mensen aan de Oudendijk en de Sitterstraat et cetera al niet andere
toezeggingen gedaan voor de komende periode, dat het zo lang gratis blijft?

De heer Van der Linden: We hebben de afgelopen jaren, en dat is ook steeds via
briefwisseling aangegeven - colt is dit begonnen met een reden en we hebben steeds
elk jaar, of soms ook wat !anger geloof ik zelfs nog - maar in ieder geval de laatste
jaren per jaar aangegeven: er is nog steeds geen reden om hiervan af te zien, want die
discussie loopt nog, dus die blauwezoneperiode wordt verlengd. Uit mijn hoofd geldt de
huidige periode tot 1 mei volgend jaar. Dat hebben we gedaan, omdat we de situatie op
het Gezondheidspark, het Sportpark, die hele discussie willen afronden en dan in staat
willen zijn om een definitieve regeling te nnaken. Dus bewoners weten in beginsel dat dit
een tijdelijke situatie is. Tien jaar is tijdelijk, is wel heel erg lang. Het was mij een lief
ding waard geweest als we dit jaren geleden hadden kunnen afronden, want zo'n situatie
wil je natuurlijk niet semipermanent laten zijn

Mevrouw Stolk: Voorzitter?

De voorzitter: Mevrouw Stolk.
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Mevrouw Stolk: Ik vind het toch een beetje meten met twee maten wat er nu gedaan
wordt. Dus nogmaals, vandaar ook de geste die we willen doen naar deze bewoners.
Maar oak de procedure die we gaan !open, we zijn nu at elf jaar bezig, hoelang gaat
deze nieuwe procedure duren? Want het kabbelt maar door en we onderzoeken. Zou u
een tijdspad aan kunnen geven?

De voorzitter: Dat gaan we nu horen.

De heer Van der Linden: We gaan niet kabbelen, we gaan oak niet pappen en
nathouden, want wij zijn altijd, wij maken een afspraak en die voeren we uit. Het was
mu j een lief ding waard geweest als deze periode veel korter was geweest, vanwege de
situatie verlengen we hem, want wij houden oak van: wat we hebben afgesproken
voeren we oak uit, oak al kost het ons tachtig mille per jaar. Nu we weten, die discussie
loopt tot een einde, die procedure kun je in beginsel heel snel lopen. Ik heb ze niet
gecheckt, maar ik ga ervan uit dat de handtekeningen niet allennaal, maar bijna allennaal
uit het gebied komen. Daarmee heb je voldoende draagvlak am de volgende stap te
maken en te zeggen: dan moeten we mensen gaan uitnodigen voor een enquete
enzovoorts. Dat stappenplan loop je dan af. Het hangt een beetje af van de mogelijke
discussies die het nog oplevert of je dan een aantal maanden langer nodig hebt, maar in
beginsel kun je zo'n procedure in een aantal nnaanden aflopen. Dus dan hebben we, als
het gewoon goed loopt, voor het eind van het jaar helderheid en kun je het oak
meenennen in de besluitvorming. Het hangt er dus wel van af of je nog vervolgdiscussies
krijgt, want dat gaan we oak nog doen, he? Een zaaltje met mensen en dan zeggen we:
dit is de uitslag. Maar goed, stel dat daar nog discussies over zijn die tot andere dingen
leiden, dat moet kunnen, het is van de wijk. Maar in beginsel is deze procedure snel te
lopen.

De voorzitter: Mijnheer aindogdu, zag ik net u oak nog?

De heer Gundogdu: Voorzitter, even een hypothese of een aanname, en ik wil dat even
verifieren bij de portefeuillehouder. Oorsprong van het probleem, als ik het goed heb
begrepen, dat is rondonn de Sportboulevard en het Gezondheidspark. Deze bewoners
moeten dus nu gaan betalen, omdat zij geen parkeerplaats kunnen vinden. In dat geval,
we zijn gesteld op onze auto's. In dat geval betekent het oak - en dat is de aanname -
dat al die mensen die nu gratis, tussen haakjes, parkeren in de wijk, die gaan parkeren
in het Gezondheidspark. Dan levert dat toch oak geld op voor de genneente, waarbij de
egalisatiereserve parkeren oak aangevuld wordt, dus waarom zou het dan uiteindelijk
geld nnoet kosten voor deze bewoners?

De voorzitter: Mijnheer Van der Linden.

De heer Van der Linden: Ik probeer even de vraag goed te snappen. U zegt: onndat je
parkeerregulering invoert in de onnliggende wijk, gaan mensen parkeren in het
Gezondheidsparkgebied, zeg maar, en dat levert geld op voor de gemeente. Dat is nog
een beetje de vraag, dat hangt af van de afspraken die we uiteindelijk gaan maken en
we hebben oak ooit uitgesproken, we gaan wel kijken naar: wat doet dit met gebruikers
Gezondheidspark, gebruikers Sportboulevard enzovoort, enzovoort? Dus daar zitten vast
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ook nog discussies omheen - die we nu niet voeren - die tot dingen kunnen leiden. De
initiele kwestie is, lekker filosofisch: publieke ruimte mag wat waard zijn, publieke
ruimte die bezet wordt door een auto. Als je dan de parkeerdruk dusdanig groot hebt
dat er schaarste ontstaat die ook tot meer druk leidt, ja, daar mag een prijs op zitten.
Daarnaast heb je inderdaad een publieke voorziening, zoals we in de binnenstad ook
hebben en op diverse andere plekken, die ook nog extra parkeerdruk genereert. Nou,
we hebben in het overzichtje gezien dat er heus een aantal plekken zijn waar je kan
veronderstellen dat een deel van de qua kenteken niet-wijkgebonden auto's van elders
komen. We kunnen niet lezen: bezoeker ziekenhuis, mijnheer Jansen uit Dedemsvaart
die op bezoek komt bij zijn moeder, enzovoorts. Maar je ziet er wel wat extra druk. Of
dat een parkeerregulering waard is, is aan de wijk. Zo simpel is het.

De voorzitter: Ja? Kort, he?

De heer Gundogdu: Voorzitter, die filosofische discussie over parkeren en publieke
ruimte wil ik graag voeren, maar dat gaat hier in dit geval helaas niet op, ben ik van
mening. Volgens mij is het heel goed te achterhalen waar al die parkeerders vandaan
komen, alleen weet ik niet in het kader van AVG of we dat kunnen.

De voorzitter: Mijnheer De Feijter.

De heer De Feijter: Dank u wel, voorzitter. Een deel van de oplossing zit hem natuurlijk
waarschijnlijk in parkeerregulering, maar een deel van de oplossing zit hem natuurlijk
ook, zoals we net al zeiden, in meer parkeren op het Gezondheidspark zelf. Nou begreep
ik van de wethouder dat het college in gesprek is met onder andere het ziekenhuis en
dat er ook al afspraken zijn gemaakt, hoorde ik hem net zeggen. Heeft de wethouder,
kan hij ons een beetje perspectief bieden op die afspraken? Geen afspraken gemaakt,
nee?

De heer Van der Linden: Nou, de vraag was helder en het antwoord is een beetje
onnfloerst. We voeren die gesprekken en we zien ook, het ziekenhuis is niet zomaar je
eerste de beste winkelcentrum, dat is een voorziening waar heel veel nnensen gebruik
van nnaken. Ook dat is schaarse ruimte, ook dat mag wat kosten, is mijn standpunt. Er
zijn 93 ziekenhuizen in Nederland en daar is parkeerruimte van helemaal gratis tot, zelf
meegemaakt, 12,50 per uur - als bezoeker, hoor, dus dat even erbij. Ik denk dat dat
allebei uitersten zijn. Maar je moet natuurlijk ook het gesprek voeren over
mobiliteitsbeleid, over: hoe konn je naar je werk, op wat voor tijden is dat, hebben we
voldoende ov georganiseerd - nou, daar mag best wat bij - welke afspraken zijn er nog
meer nodig enzovoorts. Die gesprekken lopen en daar kan ik nu verder eigenlijk weinig
over zeggen, al was het maar omdat die bij een andere portefeuillehouder zitten. Maar
daar komen we op terug.

De voorzitter: Mijnheer De Feijter.

De heer De Feijter: Dan wordt het misschien wat lastiger. Maar die gesprekken lopen
dus nog, maar is daar al lets over te zeggen wat ook een beetje perspectief biedt naar
belanghebbenden vanuit de wijken?
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De voorzitter: Mijnheer Van der Linden.

De heer Van der Linden: Mijn eerste zin was: je kan alleen een definitieve oplossing voor
Sterrenburg Noord formuleren als je ook een definitieve, of in ieder geval een stevige
oplossing hebt voor het gebied Spuiboulevard ... Of, Spuiboulevard
Sportboulevard/Gezondheidspark. Dus dat hangt samen. Ik ga ervan uit dat we die
afspraken in de loop van de komende maanden kunnen afronden en dan is het ook tijd
voor het definitief maken van afspraken over parkeerregulering ja of nee in Sterrenburg
Noord in dit geval.

De voorzitter: Goed, dank u wet. Tot zover. Beste commissie- en raadsleden, ik heb een
voorstel. De heer Van der Linden heeft gezegd: hij wil het stappenplan in werking gaan
zetten. Kunnen wij ons daarin vinden? Dat is de eerste vraag. De tweede vraag, dat gaat
over de tarieven. Er zijn er nogal wat die het over een geste hebben gehad. Nou zijn er
twee nnogelijkheden: of we willen dat de raad op korte termijn uitspraak gaat doen over
die tarieven, of we nemen dat in november mee als alle parkeertarieven jaarlijks de raad
passeren. Dat is eigenlijk, dat zijn eigenlijk mijn twee vragen. Dus stappenplan in
werking stellen, gaat u daarnnee akkoord? Ik zou eigenlijk willen zeggen: wie gaat daar
niet mee akkoord?

Mevrouw Stolk: Voorzitter?

De voorzitter: Mevrouw Stolk.

Mevrouw Stolk: Ik wil daar nog even een opmerking over nnaken. We zitten nu in een
beeld...

De voorzitter: Oordeelsvornnend.

Mevrouw Stolk: Oordeelsvormende commissie, dus de volgende stap is besluitvorming.
Als we nu ja zeggen, dan gaat de wethouder Ja. Nee? Ja, dan gaat de wethouder het
stappenplan uitvoeren en dan hebben we eind van dit jaar, als ik het goed begrepen
heb, een definitief besluit voor de ...

De voorzitter: Dan weten we of de wijk wet of geen regulering wil.

De heer Van der Linden: Dank u wel. Volgens mu j was de politieke vraag zoals die
gesteld was ...

De heer ...: Wel of niet betalen, of moet het gratis zijn.

De heer Van der Linden: Ja, precies. Dat is de politieke vragen die u moet
beantwoorden. Daar is geen collegevoorstel voor nodig, dat is een vraag die aan u
gesteld is. Nou, u heeft daar woordvoering op gedaan waar ik een turflijstje uit kan
afleiden. U moet die uitspraak doen. Wat ik toezeg - en eigenlijk strikt genomen, ik
vraag geen toestemming voor dit stappenplan. In feite, die handtekeningen liggen er.
We gaan even kijken of ze niet allennaal uit Verweggistan komen, maar volgens mu j zijn
de meeste mensen gewoon uit het gebied, dus dan is de volgende stap: we gaan het
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uitvoeren. En inderdaad, bij een normale procedure zitten we eind van het jaar, op tijd
voor de parkeerverordening enzovoorts en de tariefvaststelling, met een uitspraak van
de wijk, onder normale omstandigheden. Mocht dat uitlopen, omdat de wijk meer tijd
nodig heeft of zo, dan melden we dat natuurlijk, want het is een gevoelig thema, dat zie
ik ook wel. Maar we gaan ervan uit dat dat gewoon haalbaar moet zijn.

De voorzitter: Mijnheer Van der Kruijff.

De heer Van der Kruijff: Voorzitter, ik denk dat het goed is om recht te doen aan de
vraag van de bewoners en die hebben ons gevraagd om een uitspraak te doen over het
tarief als eerste. Dus laten we die vraag dan ook niet eind van het jaar beantwoorden,
maar nu. Of dat nou in de commissie of in de raad straks moet, laat ik nog maar even in
het midden. Maar we moeten in ieder geval een uitspraak doen en ik denk dat het ook
wel helpt bij de uitvraag die de heer Van der Linden, de wethouder, gaat doen, want
nnisschien gaan bewoners wel anders antwoorden bij gratis dan bij zestig euro per jaar.
Je weet het maar niet.

De heer Van Leeuwen: Voorzitter?

Mevrouw Stolk: Voorzitter?

De voorzitter: Mijnheer Van Leeuwen was volgens mu j net iets sneller.

De heer Van Leeuwen: Dank u wel. Op zich heel interessant, we overwegen heel erg
sterk om in de volgende raadsvergadering met een motie te komen om in ieder geval nu
al duidelijkheid te hebben over de tarieven. Dus vandaar.

De voorzitter: Goed, dan gaan we die in ieder geval zien verschijnen. Mevrouw Stolk.

Mevrouw Stolk: Nou ja, dat is eigenlijk een beetje wat ik ook wilde voorstellen. Dat wat
de heer Van der Kruijff aangeeft, het CDA heeft duidelijk gezegd: nou nee, wij willen
gewoon die zestig euro, dat vinden wij voldoende.

De heer Van der Kruijff: We zeiden overigens: ja, we willen zestig euro. Maar, u zegt
nee, alsof we niks willen regelen. We willen het heel graag regelen.

Mevrouw Stolk: Ja ja ja, nee nee nee, dan begrijpt u mu j verkeerd. Wij hebben heel
duidelijk gezegd: het zou een geste zijn naar de bewoners om te zeggen: laten we het
een jaar, twee jaar gratis doen. Maar wij gaan daar nog even in overleg over en
mogelijk dat we daar een motie over indienen. Dat hoort u nog.

De voorzitter: In ieder geval denk ik niet dat er een eenduidige conclusie is te trekken
van hoe het ligt. Dan denk ik dat het het meest verstandig is dat dit als bespreekpunt
naar de raad gaat van 5 juli en dat we ons dan beperken tot de vraag: gratis of niet?
Mijnheer Kuhlmann.

De heer Kuhlmann: Daar zitten natuurlijk variaties tussen. Dus het is lets ...
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De voorzitter: Gestes enzovoort, ik snap hem. Ik snap hem, u mag best dertig euro
voorstellen, hoor. Dat is geen enkel probleem. Goed, volgens mu j zijn we dan aan het
einde gekomen van deze uiternnate boeiende vergadering, zowaar nog voor tien uur, dat
had ik niet durven hopen. Ik dank u allemaal hartelijk voor uw inbreng en ik dank de
mensen achter mu j voor hun belangstelling en aanwezigheid. Ik hoop dat u ook genoten
heeft.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 5 juli 2022.

De v rzitter,

A.W. Kolff
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