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2. Vragenhalfuur
Vergaderzaal 1 19:00-19:30

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

Aanwezig:
Dhr. Den Heijer (VVD)
Dhr. Kuhlmann (VVD)
Dhr. Schalken-den Hartog (Beter Voor Dordt)
Mevr. Stalk (VSP)
Dhr. Van der Meer (GroenLinks)

Portefeuillehouders: wethouder Burggraaf, wethouder Van der Linden, wethouder
Heijkoop, wethouder De Jonge

De voorzitter: Goedenavond allemaal. Zou iedereen plaats willen gaan nemen? Dan
starten we dit vragenhalfuurtje. Als iedereen gaat zitten. Welkom allemaal. Hartelijk
welkom weer allemaal bij het vragenhalfuurtje van de Dordtse raad. Als ik stilte mag,
dan kunnen we starten. Anders blijft er minder tijd over voor de beantwoording van de
vragen. la, welkom nogmaals allemaal. Oak welkom aan iedereen die digitaal meekijkt.
En alle gasten welkom. Voor vanavond het vragenhalfuurtje. We hebben vier
onderwerpen. En dat betekent dat we in ieder geval een minuut of zeven zouden moeten
hebben per vraag. Volgens mu j zijn de criteria helder. Dat ze politiek van aard moeten
zijn, de vragen. Niet technisch moeten zijn. En dat het een actueel onderwerp moet zijn.
Daar warden ze op geselecteerd. Als eerste hebben we een vraag van de VVD. En
volgens mij kan daar een toelichting op komen vanuit de heer Den Heijer. Klopt dat? Ja,
gaat uw gang.

De heer Den Heijer: Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, het zal niemand ontgaan zijn, er is
nogal wat aan de hand in de wereld. Er is nogal wat aan de hand in onze stad. De
Prinsjesdagplannen zijn voorbijgekonnen. En er is ook vanuit het kabinet bekendgemaakt
dat er een steunpakket zal komen voor de mkb. Maar dat laat op zich wachten tot
november. In de tussentijd zien we toch de stress wel toenemen onder de Dordtse
nnkb'ers. Ik heb in het stuk betoogd waaronn die belangrijk zijn voor onze stad. En ik
denk dat we ook met slimme maatregelen, ook met gesloten beurs, aanvullende
maatregelen, dingen kunnen doen die die ondernemers zouden kunnen helpen. Denk
bijvoorbeeld aan schulden die zij op basis van de coronaregelingen hebben opgebouwd.
De Tozo-regelingen, TONK-regelingen, die moeten ze fornneel weer terugbetalen aan
ans. Want wij zijn de uitvoeringsdiensten. En het is rijksgeld. En ik vroeg me af: kunnen
we dat ook zes maanden uitstellen? En dat ligt dan in het verlengde van een nnotie die in
de kanner is aangenomen, am ook de belastingschuld met zes maanden op te schorten.
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Dat er echt een betaalpauze in wordt gelast. Daar draait de vraag om. Dank u,
voorzitter.

De voorzitter: Ja. Volgens mu j is dit een vraag die bij de heer Burggraaf hoort. Mijnheer
Burggraaf.

De heer Buragraaf: Voorzitter, aangezien het over de TONK-regeling onder andere gaat,
hebben wij besloten dat de heer Heijkoop deze beantwoording zal doen.

De voorzitter: 0, prima. Mijnheer Heijkoop.

De heer Heijkoop: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, herkenbare zorgen vanuit de VVD. En
het is inderdaad zo dat het kabinet met een pakket konnt in november. Dat hebben ze
aangekondigd. Ik ben het met de heer Den Heijer eens als hij eigenlijk wat ongeduldig
is. Eigenlijk had dat pakket er al moeten liggen. Maar goed, we hebben allemaal gezien
dat vorige week, richting Prinsjesdag, er heel veel haastwerk was. ook rondonn het
energieplafond. Waar overigens in een gesprek ook al gesproken is om het mkb, het
kleinere nnkb, daar onderdeel van te laten zijn. Dus laten we ook vooral die uitwerking
afwachten. Als het specifiek gaat over de regelingen die u noemt vanuit corona, de
TONK- en Tozo-regeling, die hebben wij als gemeente uitgevoerd. En de TONK-regeling
is een vorm van bijzondere bijstand, waar veel ondernenners gebruik van hebben
gemaakt. Overigens ook inwoners. En dat is een regeling die ze niet hoeven terug te
betalen. Dus daar is geen sprake van. Behalve als er echt sprake blijkt te zijn van
flagrant misbruik van die regeling. Maar dat konnt gelukkig bijna niet voor. Waar het
gaat over de Tozo-regelingen, dat bestond uit twee delen. Een inkonnensbestanddeel en
ook de mogelijkheid om een lening af te sluiten. En daar betrachten x maximale
soepelheid. Dus we kiezen er daarvoor om ondernemers de ruinnte te geven om dat
terug te betalen. Een half jaar, maar het kan eventueel ook probleemloos nog verlengd
worden. We zijn wel voornemens om binnenkort nog een keer een bericht uit te doen
naar een honderdtal Tozo-aanvragers. Want het zijn vaak geen ondernenners, in dit
geval. Want dat zijn mensen die hem niet terecht hebben aangevraagd. En ja, die zullen
hem uiteindelijk wel moeten terugbetalen. Maar ook heel nadrukkelijk wel met de vraag:
probeer met ons in contact te komen. Die hebben we al geprobeerd te bereiken op
allerlei nnanieren. Telefonisch, mail en dergelijke. Dus daar zit nog wel iets. Maar dat
gaat maar om een heel klein aantal. En als mensen contact met ons opnemen, kleine
ondernenners contact met ons opnemen, dan willen we gewoon met hen praten over een
oplossing. En dan zullen we absoluut niet overgaan tot invorderingen, als er gewoon een
verhaal is. En uitstel behoort dan ook zeker tot de mogelijkheden, als er sprake is van
een lening.

De voorzitter: Dank u wel.

Mevrouw Stolk: Voorzitter?

De voorzitter: Mevrouw Stolk, korte vervolgvraag?
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Mevrouw Stolk: Ja, korte vervolgvraag. Want er stond ook bij, bij de VVD, over de hoge
energiekosten. Begrijpelijk, want daar hebben we allemaal mee te maken. Maar er zijn
ook bed rijven in Dordrecht, die zijn heel erg verontrust over de energielasten. En met
name de bakkers, de horeca, de cafetaria's. Hoe gaan we daarmee om de komende
periode?

De voorzitter: De heer Heijkoop.

De heer Heijkoop: Ja, voorzitter, kort daarop. Het kabinet heeft aangegeven dat ze juist
ook deze energie-intensieve ondernemers goed in het vizier hebben, als het gaat over
een steunregeling. Het is eigenlijk wel heel nnoeilijk te accepteren dat ... Het is eigenlijk
ook in navolging van mijn reactie net op de vraag van de heer Den Heijer, dat het
kabinet daar nog geen perspectief aan kan geven. Dat moet er wel konnen. In zijn
algemeenheid wil ik daar wel het volgende over zeggen. Dat wij zien dat de
energieproblemen ondernemers raakt, de hoge energieprijzen. Ook onze inwoners
natuurlijk. We zien het ook bij maatschappelijke organisaties, culturele instellingen,
sportverenigingen. En dat wij als college wel nu met elkaar de begroting aan het
voorbereiden zijn. En we aan het nadenken zijn of we lets kunnen doen, ook in
navolging van wat we met corona hebben gedaan. Om daar eventueel ook al maar
proberen lets aan ondersteuning te doen. Vooruitlopend op wat er ook vanuit het
kabinet nu in de steigers wordt gezet. Dat heeft bij corona goed gewerkt. Maar
nogmaals, daar zijn we echt nog over in gesprek. En dat kunt u eventueel terugzien bij
het aanbieden van de begroting.

De voorzitter: Dank voor deze aanvulling. De vraag voldoende beantwoord zo? Ja. Dan
ga ik naar de volgende vraag. En die komt vanuit GroenLinks. En volgens mij gaat de
heer Frans-Bauke van der Meer daar een toelichting op geven.

De heer Van der Meer: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal het proberen. Momenteel wordt
er gewerkt aan de Lange Geldersekade. Onder andere om de bomen die daar geplaatst
en weer weggehaald zijn en die geplaatst zijn en weer weggehaald zijn, nu in betonnen
bakken neer te zetten. Maar ik heb van, laat ik maar zeggen, deskundigen begrepen dat
in die betonnen bakken de betreffende bomen on het voldoende ruimte hebben om
mooie, grote en oude bomen te worden. En ze kunnen niet direct in de grond geplaatst
worden onndat de grond dan door langsrijdende auto's en vrachtwagens te veel wordt
samengedrukt. Mijn vraag komt er in concreto op neer, 1: bent u er wel zeker van dat
die bomen kunnen overleven in die betonnen bakken en dat het mooie bomen worden?
En 2, zou het een oplossing kunnen zijn om de parkeervakken aan de andere kant van
de straat te laten vervallen? Daarmee de rijweg een beetje te verleggen, zodat die
bomen gewoon in de grond kunnen staan en een mooi leven als boom tegemoet gaan.
Dat is nnijn vraag.

De voorzitter: Dank voor uw toelichting. We gaan naar de heer Van der Linden voor een
reactie.

De heer Van der Linden: Ja, dank u wel. Dank voor de vraag. Een heldere vraag ook. En
dit project heeft natuurlijk al enige tijd extra genomen, zeg ik maar even met wat
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neutrale ondertoon. Omdat er her en der wat mis is gegaan. En voor een deel zat dat
ook in de aanpak rond de bomen. Er komen dan in de huidige aanpak geen nieuwe
bakken, maar de hele strook wordt gevuld met materiaal waar bomen goed in groeien.
Maar waar ook een straat op kan worden gelegd. En dan konnt er een keerwand, om de
bomenstrook van de rijbaan te scheiden. Dus dat is een andere oplossing. En hiermee
nnoeten de bomen minimaal tientallen jaren uitstekend kunnen groeien en bloeien. Ik ga
nu geen toezegging doen over de uiteindelijke levensduur van de bomen.

De heer Van der Meer: Kan ik gelukkig ook niet controleren.

De heer Van der Linden: Zo is het. Nou ja, ik houd het bij nnezelf, inderdaad. Maar dat
klopt. Uw tweede vraag ging over: ja, wat nnoet je dan doen met de geparkeerde auto's
en de rijbanen? En inderdaad, als er auto's geparkeerd staan, dan loop je soms het
risico door tegemoetkomend verkeer, zeker als het her en der af en toe vrachtverkeer
betreft, dat de rijbaan extra wordt belast. Dus afgelopen twee jaar is natuurlijk al zo
geweest dat die parkeerplaatsen nauwelijks gebruikt konden worden. De parkeerdruk
heeft zich goed verspreid over dit stukje van de stad. Dus we zijn aan het kijken of we
inderdaad de situatie hier kunnen voortzetten.

De heer Van der Meer: Dank u wel.

De voorzitter: Dank voor uw reactie. Ik zie dat er een vervolgvraag is. De heer
Kuhlmann?

De heer Kuhlmann: Ja, ik ben benieuwd of de wethouder ook de insprekers heeft
gehoord die we voor deze sessie in de connmissie hebben gehad. Bewoners daar, mede-
Dordtenaren in die buurt, die nu at problemen hebben om een plek te vinden. Die echt
ontzettend zitten te wachten dat die plekken terugkonnen. Ik hoop dat u daar toch wel
rekening mee houdt. Die parkeerplekken zijn hartstikke nodig.

De voorzitter: Wethouder Van der Linden.

De heer Van der Linden: Ja, dank. Natuurlijk is het zo dat de hele binnenstad zwaar vol
staat met auto's. Dat her en der de parkeerdruk lets verschilt. En in dit stuk van de stad
is natuurlijk ook nog wat anders aan de hand. We hebben een Engelenburgerbrug, we
hebben een Lange Geldersekade en nog een aantal andere werkzaamheden. Dat heeft
ontzettend veel overlast gegeven en ook druk gegeven op de parkeerruimte. Dus zoals
ik at aan de heer Van der Meer zei: natuurlijk houden we er rekening mee. Maar we zijn
wel aan het kijken of dit kan. Want het moet wel kunnen. Maar ik denk wel dat het ook
een toevoeging is als je toch met een stuk straat bezig bent, om te kijken of je dit kan
doen. Maar we zijn dus met die afweging bezig.

De voorzitter: Dank u wel. Voldoende over deze vraag, denk ik. En de volgende vraag is
van de VSP. Die gaat over de woningen in de oude bioscoop. En mevrouw Stolk gaat
daar een toelichting op geven?
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Mevrouw Stalk: Ja, voorzitter, dank. De welstandscommissie keurt het project van de
oude bioscoop, waar woningen in zouden komen, af. Zo hebben we vandaag allemaal
kunnen lezen in het AD. Volgens de commissie krijgen de woningen te weinig daglicht en
de bewoners hebben straks een troosteloos uitzicht op de parkeergarage Visstraat en de
hoge muren van een naastgelegen woonconnplex. Dat stelt de Dordtse
welstandscommissie. Zij bestempelt het plan van de ontwikkelaars als kansloos. Oak
vindt de commissie dat het pand zo gehavend is, dat de gemeente het van de
nnonunnentenlijst zou moeten afvoeren. En dan de volgende vragen: wordt het advies
van de welstandscommissie overgenomen? Zo ja, waarom? Want we hebben imnners
een woningnood. En na een jaar overleg zou je toch wel denken dat er aanpassingen
zijn gedaan. En wij willen graag een toelichting vanuit het college hierop.

De voorzitter: Dank u wel voor de toelichting. En ik denk de heer Heijkoop en Burggraaf.
Ik weet niet wie ik als eerste ...? De heer Burggraaf.

De heer Burggraaf Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dan bent u in dit geval wel aan het
goeie adres bij mij. Kijk, op zichzelf zijn wij een groat voorstander van de binnenstad
waar monunnentale panden weer een nnooie nieuwe herbestemming krijgen. In dit geval
woningen. Als daar ook de detailhandel op de plint behouden blijft, dan heb je een hele
nnooie dubbele functie voor de binnenstad. En nou is het zo bij omgevingsaanvragen,
vergunningsaanvragen, dat eerst er een proces via de welstandscommissie loopt, via
een vooroverleg. Dat is de fase waarin het proces zich nu bevindt. Er zijn ook al
gesprekken sinds eind vorig jaar met de eigenaar over de plannen. En er zijn
verschillende plannen geweest met tien, veertien of zestien woningen. Ja, uiteindelijk wil
je in balans een pand ontwikkelen. En dat betekent een die recht doet aan de
monumentale waarde. En die ook kwalitatief goede woningen biedt. In dat proces zitten
we nog steeds. En we gaan ervan uit dat de aanvrager en initiatiefnemer de adviezen
die er liggen verder ter harte zal nemen en het plan verder zal verfijnen. Zodat er
uiteindelijk in goeie balans een ontwikkeling gevonden wordt. En dat, stelde de
welstandscommissie vast, was nu nog niet het geval. Oak de monumentale status van
het pand, daar is geen enkele discussie over. Daar was alleen de vraag: wat is de
huidige staat van het pand? Nou ja, goed, hij is natuurlijk heel lang niet gebruikt. Dus
dat betekent dat hij ook wel weer onderhoud nodig heeft. In die context zijn er
opmerkingen gemaakt. Maar absoluut niet in de zin dat dit een pand zou zijn dat niet die
monumentale waarde en het behoud daarvan hoog zou nnoeten houden. Dus daar is ook
geen sprake van. Dus we wachten even het verdere proces af.

De voorzitter: Oke, dank u wel. Voldoende?

Mevrouw Stalk: Nee, hoar. Dank voor zover.

De voorzitter: Oke. Dan ga ik naar de laatste vraag. En die komt van de VVD. En
volgens mu j gaat de heer Kuhlmann daar een toelichting op geven.

De heer Kuhlmann: Dank u wel, voorzitter. De Dordtse VVD maakt zich veel zorgen over
de bereikbaarheid per spoor van onze stad op het moment. Iedereen die met de trein
gaat, die zal er de laatste tijd wel wat van gemerkt hebben. Maar zeker op het traject
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vanuit Dordrecht richting Rotterdam, Den Haag, Leiden vallen de laatste tijd echt heel
veel treinen ult. Er gaat bijna geen dag voorbij of er vallen treinen ult. Gistermiddag
zelfs zo'n beetje de helft van het aantal ritten. En dat is gewoon natuurlijk heel
vervelend voor iedereen die de trein gebruikt om naar zijn werk te gaan, of anderszins.
Nou snap ik, de NS heeft natuurlijk te nnaken met personeelstekorten. Maar we hebben
wel het idee dat Dordrecht, onze stad, nu wel buitensporig zwaar wordt getroffen door
deze ellende. En daarom de vraag aan de wethouder: is hij bereid om op de kortst
mogelijke ternnijn het gesprek aan te gaan met de NS? Om hen op het hart te drukken
om te zorgen dat er minder treinen uitvallen. Zodat onze stad weer de bereikbaarheid
krijgt die bij ons past.

De voorzitter: Dank voor uw toelichting. Hopelijk heeft de heer Van der Linden een
oplossing.

De heer Van der Linden: Nou, ik heb in ieder geval een antwoord. Nee, kijk, we worden
-en dat vind ik wel een mooie woordspeling- getroffen. En of we buitensporig getroffen
worden, kan ik niet helemaal beoordelen. We zijn niet uniek, helaas. Want in heel Zuid-
Holland, maar eigenlijk in heel het land hebben we natuurlijk veel problemen met de
inzetbaarheid vanwege personeelsproblemen, -tekorten. Wij hebben er wel annbtelijk
contact over. En ik wil daar graag ook vooral zelf nog even het nadere contact over
zoeken. Ik weet dat ook de provincie dat doet. Want dit speelt, zoals gezegd, niet alleen
bij ons, maar op heel veel andere plekken.

De voorzitter: Dank voor uw reactie. Voldoende zo, voor de heer Kuhlmann en de VVD?
Dan hebben we hiermee de vragen gehad. Dank voor de vragen, dank voor de reactie
op de vragen. En prettige avond allemaal.

3. Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet Oeververbinding Noord
en afronding openbaar gebied Plan Tij - Raadsvoorstel
Vergaderzaal I 19:30-20:30

Voorzitter: dhr. Boersma
Commissiegriffier: dhr. Vullings
Verslag: NotuBiz

De voorzitter: Maar we gaan beginnen, want de publieke tribune is gevuld innniddels.
Hartelijk welkom allemaal, goedenavond. Welkom iedereen die thuis met ons meekijkt.
Onze gasten op de tribune, hartelijk welkom. Welkom ook aan de pers, die is inmiddels
vertrokken van deze tribune, dat is dan weer jammer. Welkom ook aan wethouder
Burggraaf namens het college en de ambtelijke ondersteuning en natuurlijk een welkom
aan alle commissieleden en raadsleden. Ik stel voor dat we even straks een heel kort
rondje doen voor de mensen die thuis kijken met naam en politieke kleur, om het zo
maar te zeggen. Daarna kom ik dan weer even bij u terug. Mijn naam is Jan Willem
Boersma, ik ben vanavond voorzitter. Dan gaan we die kant op.

De heer Schalken-den Hartoq: David Schalken, Beter Voor Dordt.
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Mevrouw Stalk: Margret Stalk, VSP.

De heer Gundogdu: Aydin Gundogdu, Op Ons Eiland.

Mevrouw Pichel: Ruby Pichel, Forum voor Dennocratie.

De heer Noldus: Robin Noldus, Dordtse VVD.

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

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

De heer Struijk: Leen Struijk, ChristenUnie-SGP.

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

De heer Den Hartog: Paul den Hartog, GroenLinks.

De heer Maroof: Abdul Maroof, DENK Dordrecht.

Mevrouw Schnabel: Marije Schnabel, Partij van de Arbeid.

Mevrouw Suijker: Lianne Suijker, annbtelijke ondersteuning.

De heer Burggraaf: Maarten Burggraaf, wethouder.

De voorzitter: En naast ons zit Jules Vullings, onze comnnissiegriffier. En inmiddels is de
pers ook weer binnengekonnen, hartelijk welkom. We hebben vanavond een
beeldvormende ... Nee, geen beeldvormende avond, die hebben we vorige week gehad.
We hebben vanavond de oordeelsvormende vergadering over het raadsvoorstel
'Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet Oeververbinding Noord en afronding
van het openbaar gebied Plan Tij'. Vorige week 20 september is daar een
rondetafelgesprek over geweest met commissieleden en inwoners. Na afloop van die
bijeenkonnst is besloten am het stuk, het raadsvoorstel wat voorligt, oordeelsvormend te
bespreken. Er zijn twee politieke vragen geformuleerd. Ik heb even teruggekeken, er
waren wat meer vragen, maar die zijn in twee vragen samengevat. De eerste is: wat is
nut en noodzaak van het creeren van een oeververbinding, ook in relatie tot de kosten?
In dat nut en noodzaak zit dan denk ik ook de vraag van de toezeggingen, he, bij de
vorige vergadering. Veel naar gevraagd, dus ligt er wel of geen toezegging? De tweede
vraag is: welk type oeververbinding heeft dan de voorkeur? Overigens zit in nut en
noodzaak ook de ecologische vraag vanuit de Partij voor de Dieren. Er zijn technische
vragen gesteld nog en ik begreep dat die technische vragen nog niet beantwoord zijn,
onder andere omdat de ecoloog nog met vakantie is. Dat waren volgens mij vooral
vragen die betrekking hadden op het ecologische deel, als ik het goed heb. Dan moeten
we even kij ken, misschien dat de wethouder nog iets kan zeggen straks over of het
duidelijk is op welke termijn die vragen wel beantwoord kunnen warden. Dat zal dan
schriftelijk zijn, want dat kan dan nog gedeeld warden en dat bepaalt misschien ook
straks als wij deze vergadering afronden hoe we verder gaan met dit onderwerp. Even
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kijken, heb ik dan alles gehad? Nou, nog een opmerking. We hebben een uur en dat is
best krap. Dat is eigenlijk best heel erg krap, dus ik wil u allennaal vragen om in ieder
geval kort en bondig te zijn straks, niet te veel te herhalen en oak vooral wet te zeggen
wat u wit zeggen, want dit is oordeelsvormend. Ik stel voor dat we straks eerst gewoon
een korte ronde doen, dat alle fracties even hun eerste standpunt gewoon hier op tafel
kunnen leggen, eerste oordeelsvorming, dat vervolgens de wethouder kan reageren en
dat we daarna oak met elkaar in debat gaan. Dat betekent even dat we in het eerste
rondje elkaar oak nog niet te veel, of liefst helemaal natuurlijk niet, gaan interrumperen,
want anders gaan we dat niet redden binnen een uur. Verder geen vragen of
opmerkingen? Dan gaan we gewoon de eerste ronde starten en dan ga ik gewoon
rechtsom en dan gaan we denk ik maar gewoon de ronde af. Dus graag kort en bondig.

De heer Schalken-den Hart= Ja, voorzitter, kort en bondig. Het was mooi dat we die
sessie vorige week hadden met oak bewoners erbij. Als we kijken naar de vraag die nu
voorligt, als we het hebben over de wenselijkheid, de nut en de noodzaak. Dan, als we
het hebben over wenselijkheid kan Beter Voor Dordt het zich voorstellen dat er
bewoners zijn die graag alsnog na at die jaren een oeververbinding gerealiseerd willen
zien. Maar kijken we naar de kosten, het rumoer dat het gaat geven en de nut en de
noodzaak van een oeververbinding, vindt Beter Voor Dordt een voorbereidingskrediet en
dan daarna mogelijk nog de uitvoering met alle kosten die daarbij horen niet meer te
verantwoorden. Oak kijkend naar de impact voor de natuur, we hebben nog niet alle
antwoorden gekregen op de vragen en ik denk dat we oak met elkaar kunnen
constateren dat daar wellicht vijftien jaar geleden anders over gedacht werd dan de
bewustwording die er nu is in deze tijd. Dus wat Beter Voor Dordt betreft hoeft er geen
voorbereidingskrediet te komen.

De voorzitter: Dank u wel, dat is kort en duidelijk. Mevrouw Stalk.

Mevrouw Stalk: Voorzitter, het voorstel wat voorligt, Oeververbinding Plan Tij. Destijds
was de oeververbinding ingetekend in de plannen voor Plan Tij. Door omstandigheden,
en dat weten we allemaal nog wet, denk ik, dat was het geschil met VolkerWessels en de
rechtszaak met bewoners, is het er echter nooit meer van gekomen. Vele jaren verder is
nu de vraag of de nut en noodzaak - mijn collega gaf het net al aan - opwegen tegen de
kosten van een oeververbinding. Daarbij zou de goedkoopste variant het voetveer, dat
niet toegankelijk is voor rolstoelen, zal inclusief voorbereidingskrediet richting 1 miljoen
gaan en een brug kan zomaar richting 3 miljoen gaan. De vraag is of dat het nu waard is
in deze tijd - ik vat bijna in herhaling en we hebben niks met elkaar overlegd. De
gevraagde oeververbinding is er al jaren niet en heeft onzes inziens niet geleid tot
problemen. De voorstanders vanuit Plan Tij - weliswaar een nneerderheid, maar beslist
niet unaniem of vrijwel unaniem - zullen het ervaren als een gennis en een toezegging.
Dat snappen wij ook, want lets wat je toezegt moet je in principe oak nakomen. Maar er
is verder niet gebleken dat bij andere inwoners van Dordrecht sprake is van een gennis,
of dat de noodzaak van de oeververbinding is aangetoond. Voor wat betreft de ecologie,
nou, nnooi dat degene op vakantie is.

De heer Noldus: Voorzitter?

8



De voorzitter: Mijnheer Noldus, heeft u een verduidelijkende vraag, of ...?

De heer Noldus: Ja, nou ja, van enige politieke aard, zou ik zeggen. Maar is dat voor nu
dan, of voor zo meteen?

De voorzitter: Nou ja, voor zo meteen, want ik dacht: dan doen we eerst even gewoon
snel een kort rondje en dan gaan we in de tweede ronde met elkaar echt heftig in debat.

De heer Noldus: Dan hou ik hem vast.

Mevrouw Stolk: Heel goed, niet vergeten. Voor wat de ecologie - ik wilde zeggen: nou,
fijn dat die op vakantie is - zou volgens de gemeente toegestaan zijn de
werkzaamheden voor de oeververbinding uit te voeren. Of dit standhoudt bij de rechter,
zal nog maar nnoeten blijken. Concluderend, wij zijn tegen het voorstel, omdat de nut en
de noodzaak van een oeververbinding niet opwegen tegen de kosten. Tot zover de
eerste termijn, voorzitter.

De voorzitter: Dank u wet. Dan de heer Gundogdu.

De heer Gilndogdu: Voorzitter, dank u wet. Ik zal zeker niet proberen in herhaling te
vallen. We hebben vorige week een boeiende bijeenkonnst gehad waarbij zowel
voorstanders als tegenstanders zich hebben mogen uitspreken. We hinken op een aantal
gedachten, voorzitter, en dat wil ik ook wet meegeven aan het college en ik hoop daar
straks ook wat antwoord op te krijgen. Over de wenselijkheid, het is inderdaad al
gezegd, dit is lets wat at jaren loopt. Nu is er dus vrij recent wederom dit op de agenda
gezet van de bewoners door onder andere een enquete uit te zetten waarbij de vraag is
gesteld: wilt u een brug, of niet? Ik zeg het even in mijn eigen bewoordingen. Waarbij
dus ruim de helft heeft aangegeven die brug wet wenselijk te vinden, dus er is een
bepaalde vorm van verwachting gewekt. Mijn vraag dan in dat kader concreet aan het
college is: hoe verhoudt zich dat nou nu met de werkwijze als wij als raad en uiteraard
opdrachtgever aan het college om niet meer deze brug te laten plaatsvinden, of te
realiseren? Dat is concreet even een vraag. Een andere vraag is, voorzitter, wij hebben
natuurlijk in het verleden vaak genoeg gehad over die rechtszaak die zich heeft
afgespeeld en er dreigt mogelijk - dat hebben we vorige week ook gehoord - een
nieuwe rechtszaak gespannen te worden. Het is goed recht van de bewoners om hun
recht te halen, althans te proberen, maar wat betekent dat concreet, ook qua kosten?
Want juist in deze moeilijke tijden moeten we natuurlijk wet heel secuur zijn met zaken
waarbij we at op voorhand kunnen inschatten dat het niet realiseerbaar is. Daarnaast,
voorzitter, ik schrok zelf ook van de kosten die ermee zijn gemoeid, 1 nniljoen,
plusminus 3 miljoen voor de bruggen. Het is natuurlijk wet zo, we kunnen het geld maar
een keer uitgeven en dit zijn weliswaar toezeggingen vanuit het verleden - althans, zo
hebben wij het begrepen dat het een toezegging is - maar ik wit daar eens een
duidelijke uitspraak in hoeverre die toezegging echt is gedaan. Tot zover, voorzitter.

De voorzitter: Dank u wet. Mevrouw Pichel.
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Mevrouw Pichel: Dank u wel, voorzitter. Ik deel hierbij mede dat wij dit project niet echt
op ons hebben genomen, gezien beperkte man kracht en beperkte tijd. Dus ik ben hier
om te observeren en verder aan het eind een nnening te geven.

De voorzitter: Ja, prima, dank u wel. De heer Noldus.

De heer Noldus: Voorzitter, dank. We hebben ook de sessie van vorige week als
vruchtvol ervaren en voor ons ligt natuurlijk wel een mooi, maar tegelijkertijd ook wel
een bijzonder vraagstuk, gezien ook de historie die daarbij ligt. We begrijpen ook wel
een aantal overwegingen die de verschillende partijen daarbij hebben. Tegelijkertijd is
voor ons nu toch ook wel belangrijk dat we in het coalitieakkoord juist nog hebben
opgenonnen dat we wonen en groen nneer willen combineren. Het verbinden van fijne
wijken aan een park draagt hier dan ook aan bij, denken wij. Bovendien, en dat is al
eerder gezegd, hebben mensen hier een woning gekocht en is die brug, nou, in ieder
geval in verschillende tekeningen - voor de mate van rechtszekerheid daarbij valt
natuurlijk te twisten - maar wel onderdeel geweest van de verschillende plannen die
mensen hebben gezien. Dus ook vanuit die optiek en vanuit de uitkomst vanuit de
enquete denken wij dat het de nnoeite waard is om dit verder te onderzoeken en verder
uit te werken om een brugverbinding te gaan realiseren. De voetveeroptie die daarbij zit
klinkt ons wel als een hele erge polderoplossing waar eigenlijk, als we de uitkomst van
de enquete bekijken, zowel de voor- als de tegenstanders niet primair voor zijn. Dus wij
vragen ons oprecht af of dat nou wel een verbinding is die wat toevoegt. Maar het
onderdeel van de brug verder uitwerken heeft alsnog onze steun.

De voorzitter: Dank u wel. De heer Van der Kruijff.

De heer Van der Kruijff: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, om maar met de conclusie te
beginnen: het CDA neigt ernaar om tegen dit voorstel te zijn, met een heel klein
voorbehoudje, daar kom ik nog op terug. Er is tussen de 1 en de 3 miljoen euro gennoeid
om een brug of een voetveer te realiseren van Plan Tij naar het Wantijpark. Dat wordt
ons voorgesteld omdat, en dat is dan de vraag: waarom wordt ons dit voorgesteld? Dat
kwam vorige week in de beeldvormende sessie niet goed naar boven. We hebben
natuurlijk wel veel vragen gehad en opmerkingen gehad vanuit de bewoners en die
begrijpen we allemaal, ook dat dat verdeeld ligt, maar wat heeft het college nou
bewogen om, gezien dat plaatje, dit voor te stellen? Wat wij lezen in alle infornnatie die
we gehad hebben via de bewoners, we hebben kopieen van brochures gehad waarin we
zien dat er een brug staat ingetekend en dat die in het verkoopverhaal is nneegenomen
als: daar komt u te wonen met twee van die mooie bruggen. We hebben ook kopieen
gehad van kavelpaspoorts, of weet ik hoe al die dingen heten, met opmerkingen erin als
dat het juridisch allemaal, dat daar een voorbehoud gemaakt wordt, omdat het allemaal
niet

De heer Groenewege: Geen recht.

De heer Van der Kruijff: Geen rechten heeft - dankjewel Pieter, hoe je dat precies
noemt - dat u daar geen rechten aan kunt ontlenen. Dus nou ja, dan wordt het, zoals de
ambtelijke ondersteuner, zo schatten wij dat in, vorige week zei, dan een politieke
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keuze. Dan vindt het CDA dat in deze tijden 1 tot 3 miljoen euro uitgeven aan een
voetveer in ook nog een ecologisch heel kwetsbaar gebied met beverholen en
beverburchten in de nabijheid waar we ook zuinig op moeten zijn en moeten ontzien,
met ook nog een juridische procedure achter de rug waar de gemeente al een keer
bakzeil heeft gehaald en om dan in de herkansing nog een keertje te kijken of we het
misschien toch net door het gaatje geperst krijgen, lets te ver gaan, nou, misschien wel
heel veel te ver gaan om te gaan doen. Ook als je de enquete leest, natuurlijk was de
nneerderheid voor, nnaar goed, het was 59 procent voor, 41 procent tegen, dus dat is
nou ook niet dat je zegt een 10-0 uitslag. Dus al met al, wij neigen ernaar om tegen te
zijn, tenzij - en dat is het hele kleine voorbehoudje wat we wensen te maken op dit
moment wat ik aankondigde - er vanuit het college een heel steekhoudend verhaal komt
dat we met zijn alien juridisch gebonden zijn en als betrouwbare overheid gewoon onze
plichten moeten nakomen omdat er toezeggingen liggen aan dezen of genen waar we
niet onderuit kunnen, maar dat verhaal hebben we tot op heden niet gehoord en ook
niet in het raadsvoorstel gelezen.

De voorzitter: Dank u wel. De heer Groenewege.

De heer Groenewege: Dank u wel. Voorzitter, waar hebben we het over? Er ligt een
voorstel voor om twee ton te steken in een onderzoek naar een voetveer of een brug
tussen Plan Tij en het Wantijpark, die tot 2,1 miljoen euro kan kosten. Dan wordt het
waarschijnlijk een brug, omdat het college daar zijn voorkeur voor heeft uitgesproken.
2,3 miljoen euro in totaal staat er dus op het spel. 2,3 miljoen euro voor een brug
waardoor de slechts ongeveer honderd inwoners van Plan Tij twaalfenhalve minuut
korter kunnen lopen naar het Wantijpark. 2,3 miljoen euro voor een brug waarbij zelfs
onder de inwoners van de wijk die er het meest van profiteert, Plan Tij, zo'n veertig
procent tegen de aanleg is, om over andere Dordtenaren nog nnaar te zwijgen. En
voorzitter, hoewel de nnening van Dordtse bevers niet gepeild is, durf ik wel in te
schatten dat ook die doelgroep tegen de brug is, er ligt een beverhol vlak naast. 2,3
miljoen euro staat hiervoor op het spel, midden in een systeemcrisis. Een systeemcrisis
waarin veel mensen de verwarnning uit laten, uit angst voor de energierekening, ook in
Dordrecht. De Partij voor de Dieren vindt dit buitensporig en is tegen dit raadsvoorstel.
Dank u.

De voorzitter: Dank u wel, dat is ook heel duidelijk. De heer Struijk.

De heer Struijk: Voorzitter, een bescheiden meerderheid van de deelnemers aan het
onderzoek wil een oeververbinding, we spreken dan over lets minder dan de helft van de
bewoners. Die mensen willen vervolgens het liefst een brug, een zeer kostbare en wat
mij betreft te kostbare wens. De tegenstanders willen niets, nnaar als het dan toch wat
wordt, liefst een voetveer. Dat is ook niet goedkoop en, omdat het nog niet bestaat,
eigenlijk een soort open eind constructie, en over vandalisme en dergelijke, daar hebben
we het dan nog niet eens. Voorzitter, in 2016 is een vergunningsaanvraag bij de
rechtbank tegengehouden. Ecologisch onderzoek zou laten zien dat het nu onder
voorwaarden wel kan, dat wil ik niet bestrijden, nnaar de vraag is wel of we het willen. Je
moet dan echt de grenzen opzoeken wat nog net wel kan en wat niet. Er zal heel veel
groen worden opgeofferd, willen we dat? De uitspraken uit de beeldvormende sessie
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maken duidelijk dat er hoogstwaarschijnlijk ook weer sprake zal zijn van een gang naar
de rechter en graag hoor ik van de wethouder of hij in dat geval ervan overtuigd is dat
de gemeente niet weer tegen hoge kosten gaat verliezen. Voorzitter, mijn buurman zei
het ook al, we leven in financieel moeilijke tijden. Is het dan verantwoord zulke grote
uitgaven te doen voor een klein groepje mensen, die waarschijnlijk met de meest
logische keuze, een voetveer, niet eens gelukkig zijn. Als we dan ook nog kijken naar de
extra overlast die het Wantijpark waarschijnlijk zal gaan ervaren - dat wordt nog
aantrekkelijker om daar illegaal met de fiets doorheen te rijden - dan is onze voorlopige
conclusie: niet doen. Ik maak hetzelfde voorbehoud als wat de heer Van der Kruijff
maakte: tenzij de wethouder met een heel sterk verhaal komt en hij bijvoorbeeld kan
aantonen dat er in het verleden keiharde toezeggingen aan de kopers zijn gedaan dat
die verbinding er zou komen. Voorzitter, wat de uitkomst ook zal zijn, ik wens in ieder
geval de bewoners van Plan Tij een rustig en vreedzaam samenleven toe en hoop dat
eenieder bereid is daar zijn of haar steentje aan bij te dragen. Dank u.

De heer Noldus: De rest van Dordrecht ook, hoor.

De heer Struijk: De rest van Dordrecht ook, en zeker de heer Noldus.

De voorzitter: Dank u wel. De heer Kleinpaste.

De heer Kleinoaste: Voorzitter, ik hoop zeker dat de bewoners van Plan Tij vreedzaam
met elkaar gaan samenleven, want ze hebben een uitweg minder om het schiereiland af
te komen. Ik was er vorige week niet bij, maar ik heb met belangstelling vandaag de
beeldvormende vergadering eens even teruggekeken en de verschillende geluiden daar
ook goed van gehoord. Gewoon Dordt is eigenlijk altijd van mening geweest dat die brug
er wel zou moeten komen, omdat die ook in het bestemmingsplan staat, omdat er
verwachtingen gewekt zijn, omdat er wat dat betreft heel veel aan gedaan is om twee
brugverbindingen aan dit plan te koppelen. Maar we zien nu wel wat beren op de weg.
Beren zijn wat anders dan bevers, maar we zien wel wat beren op de weg. Waren er
maar bevers, want bevers kunnen bruggen bouwen. We zien in het bestemmingsplan
volgens mij - ik heb ook gevraagd nog van de week om te kijken of de nnaatvoering in
het bestemmingsplan te achterhalen is - een redelijk smalle brug waarvan ik me afvraag
of die te realiseren is, in de wetenschap dat pleziervaart ook nog gewoon er onderdoor
moet kunnen, dat die beweegbaar moet zijn, dat er van alles mee moet gebeuren. Dus
ik zie al wat punten op dat vlak waarvan ik denk: je moet van goeden huize komen, wil
je daar een functionerende, goede brug neerleggen. Maar ik ben benieuwd hoe de
wethouder daarnaar kijkt. Ik heb uiteraard ook het vonnis gelezen van de procesgang
uit 2016 en eigenlijk is de slotsom van de rechter geweest in 2016 dat er een behoorlijk
aantal punten was waar de gemeente eens opnieuw naar zou moeten kijken en nergens
in de stukken vind ik heel duidelijk terug wat de gemeente nou uit dit proces geleerd
heeft, waar ze precies naar hebben gekeken en waarom een volgende gang naar de
rechter - want die gaat ongetwijfeld opnieuw komen - dan wel succesvol zou kunnen
zijn. Dus ik ben heel benieuwd waaraan de wethouder de verwachting ontleent dat het
dit keer in zo'n procesgang wel goed zal gaan komen. Dan kunnen we daarna
beoordelen of dat zo is. Ecologisch is het gebied inmiddels alweer wat verder ontwikkeld
dan in 2016, dus dan lijkt het ook onlogisch te denken dat het nu allemaal wel kan. Ik

12



bedoel, het is er eerder waardevoller geworden in die natuurlijke omgeving dan minder
waardevol. Kortonn, wij zien heel veel beren op de weg waardoor het realiseren van die
brug volgens ons een bijna onhaalbare opdracht en nnogelijkheid wordt, maar ik ben
benieuwd hoe de wethouder daar tegenaan kijkt en of hij echt van mening is dat dat
heel goed mogelijk mocht blijken ook in de toekomst. Dus ja, we zouden heel graag die
belofte aan de bewoners ook inlossen, zelfs als dat behoorlijk wat geld kost. We zijn nu
terughoudend - leg het maar uit als een 'nee, tenzij' - om al een voorbereidingskrediet
beschikbaar te stellen voor iets waarvan ik denk dat het uiteindelijk bij een hele mooie
droom blijft.

De voorzitter: Dank u wel. De heer Den Hartog.

De heer Den Hartoq: Dank u wel, voorzitter. Er zijn een aantal belangen die spelen en ik
denk dat het gaat om inclusiviteit, financien en natuurwaarde. Laat ik beginnen met
inclusiviteit. Voor GroenLinks is het belangrijk dat er bij ieder bouwproject, groot of
klein, dus ook deze oeververbinding, rekening wordt gehouden met de toegankelijkheid
voor alle mensen, dus ook mensen die minder goed ter been zijn. Voor deze
oeververbinding betekent dat dat daarmee het voetveer eigenlijk als mogelijkheid afvalt.
Je spreekt dan alleen nog over een brug. Daar hangt dan wel een prijskaartje aan, dat is
het volgende punt, de financien. Met het verlenen van een voorbereidingskrediet leg je
jezelf toch eigenlijk ook wel vast aan het uitvoeren van het project, want anders is dat
verlenen van het krediet weggegooid geld, en de totale kosten bedragen nu al bijna 2,5
miljoen euro. We lezen elke dag dat duurder wordende nnaterialen, loonkosten en inflatie
een rol spelen. Er is net al 3 miljoen genoemd, ik ben zelf bang dat het nog lets hoger
gaat worden. Er zijn niet alleen financiele kosten, er zijn ook kosten aan de
natuurwaarde. Goed, we moeten nog even wachten op het finale oordeel van de
ecoloog, toch is het niet heel vreemd om te veronderstellen dat het een verstoring
oplevert, de bevers zijn net al genoemd, mogelijk komen er aanlegsteigers waardoor er
in het groen gesnoeid moet worden. Oftewel, het achteruitgaan van de biodiversiteit en
de verstoring van de natuurlijke habitat van verschillende soorten, dat ligt voor de hand.
Die kosten, zowel financieel als qua natuurwaarde, wegen wat ons betreft niet op tegen
het beoogde voordeel voor een beperkt aantal mensen die dan een paar minuten
tijdwinst kunnen boeken. Dank u.

De voorzitter: Dank u wel. De heer Maroof.

De heer Maroof: Dank u wel, voorzitter. Ik zal het kort houden, want er is al heel veel
gezegd natuurlijk. In het huidige klinnaat dat veel stadsgenoten moeite hebben om hun
hoofd boven water te houden, gaan we dit voorstel op dit moment niet steunen. Dank u
wel.

De voorzitter: Dank u wel, dat is heel kort. Mevrouw Schnabel.

Mevrouw Schnabel: Dank u wel, voorzitter. Er is inderdaad al heel veel ter tafel
gekomen. Wij vinden het in deze tijd geen noodzaak hebben en ook onverantwoord om
waarschijnlijk meer dan 2 miljoen uit te geven aan deze oeververbinding. Er spelen te
veel problemen rondonn deze plek en zeker ook in onze stad op het gebied van
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bestaanszekerheid en dat heeft onze prioriteit. Daarnaast werd duidelijk inderdaad
gemaakt, zoals ook al genoemd is, dat het voetveer niet toegankelijk is voor
nnindervaliden en dat dat bij de brug ook lastig gaat zijn, dus dat daar meer kosten mee
gepaard zullen gaan. Dus wij vinden, tijden zijn veranderd, we hebben nieuwe inzichten
opgedaan en we vinden het daarom geen noodzaak hebben om zowel voor de brug als
het voetveer te kiezen, ook omdat het de verdeeldheid in de wijk uiteindelijk ook niet
ten goede zal komen.

De voorzitter: Dank u wel allennaal. Dan hebben we het eerste rondje gehad. Ik proef
nog niet heel veel ja'tjes zeg maar, het is veel 'nee, tenzij' en er zijn nog een paar
vragen aan de wethouder gesteld. Ik zal even die vragen doorlopen, dan is dat ook maar
duidelijk. Dat is eigenlijk de vraag: hoe verhoudt zich het niet realiseren van de brug tot
bepaalde vornnen van verwachtingen die gewekt zijn? Daarbij komt eigenlijk ook de
toezegging aan de orde, ligt er nou wel of geen formele toezegging? Hoe zit het met de
dreiging van een nieuwe rechtszaak, heeft het college er vertrouwen in dat we die gaan
winnen en zo ja, waar is dat op gebaseerd? En als we die niet winnen, wat gaat het dan
wel niet allemaal kosten? Even kijken, hoor. Dan eigenlijk nog de vragen vanuit het
CDA: wat heeft het college bewogen om dit voorstel voor te leggen? Dus even iets meer
achtergrond: waarom ligt het voorstel op tafel? En even kijken, dan heb ik volgens nnij
de meeste vragen wel samengevat, want die rechtszaak kwam meerdere keren aan de
orde, die toezegging kwam meerdere keren aan de orde en eigenlijk wat ook 0 ja, en
de vraag, die mis ik nog even bijna: het bestemmingsplan zou duiden op een redelijk
smalle brug en hoe verhoudt zich dat tot de pleziervaart die daardoor moet kunnen
varen? En ook: hoe zit het dan met de nnindervaliden? Volgens mu j heb ik kan alle
vragen wel zo'n beetle gehad, denk ik. Oke, dan is het nu aan de wethouder.

De heer Burcigraaf: Dank u wel, voorzitter. Ik denk, heel goed dat we hier vorige week
ook voor het eerst zo'n beeldvormende rondetafelsessie gehad hebben. Ik vond dat ook
erg nuttig om zo van verschillende hoeken beeld te krijgen van de situatie daar.
Allereerst het ecologische vraagstuk. Er waren nog wel wat vragen over, wat vragen die
nog wat nader antwoord vereisten. Maar we hebben daar natuurlijk al best wel heel veel
onderzoek op gedaan. Het was ook de hoofdreden waarom de volgende keer de
omgevingsvergunning geweigerd is, of vernietigd is. Dus dat is het eerste wat we
hebben beetgepakt om te kijken: op die bezwaren die er toen zijn ingebracht, kan het
toch ecologisch verantwoord plaatsvinden? Daar heeft u een adviesrapport voor gezien,
dat hebben we ook nog eens een keer gecheckt bij de Omgevingsdienst Haaglanden. En
u had al heel wat technische vragen gesteld, die zijn ook door de stadsecoloog nader
beantwoord, en er waren nu nog wat laatste vragen. Om alle details goed te hebben,
vonden het toch verstandiger om nog even te wachten tot hij weer terug is, zodat we
ook daarin precies de goede antwoorden geven. Maar om even de indruk weg te halen
dat het niet zo is dat we daar nu pas over aan het denken waren. Nee, in het hele
traject de afgelopen twee jaar is de ecologie een heel belangrijk aspect geweest en dat
was ook iets wat nogmaals uit die rechtszaak was gekomen als een belangrijk obstakel
voor het aanleggen van de verbinding, dus daar hebben we vooral heel veel werk van
gemaakt en heel veel uitgezocht. Dan vervolgens kom je op het punt dat je zegt:
hoeveel kosten ga je dan nnaken om te kijken of je zo'n verbinding kan realiseren? Dan
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doe je heel veel voorwerk, want je wil lets hier voor kunnen leggen aan u als raad om te
laten zien: verwachten we dat het haalbaar is? En er zit ergens een grens in dat je
zoveel tijd erin steekt dat je zegt: dan maak je wel zoveel kosten. Terecht dat u een
aantal zeggen: als we nu een voorbereidingskrediet verstrekken, dan zetten we eigenlijk
ook wel de stap dat we hem uiteindelijk ook willen realiseren. Dat was de reden, even
als antwoord richting het CDA, dat we als college dit voorstel nu hebben voorgelegd,
want we hebben gezegd: op basis van die eerste schetsen met serieuze toetsing op
ecologische aspecten, een bestemmingsplan die tussen twee en tweeenhalve meter
ruimte laat zien waarbij ook duidelijk is dat het technisch haalbaar is om daar een
brugverbinding te doen, we zeggen: dat is de reden dat we het aan u voorleggen, maar
dan hebben we nog wel krediet nodig om nader dingen uit te zoeken. Dat zal ook zeker
zo zijn als het gaat om bijvoorbeeld bij de nadere uitwerking welke grond je nodig hebt.
We hebben grond van de gemeente waar we het op kunnen realiseren, we sluiten niet
uit dat als je dit verder gaat uitwerken, dat zie je ook delen van nnandelig gebied nodig
zal moeten hebben. Nou goed, en dan heb je natuurlijk een andere discussie nog te
gaan, maar nou ja, het zou kunnen dat het niet zo is. Dus dat wil zeggen, als je een
vervolgstap zet, zal je op dat vlak ook echt nog wel het nodige juridisch uitzoek werk
moeten doen.

Mevrouw Stolk: Voorzitter?

De voorzitter: Een interruptie van mevrouw Stolk.

Mevrouw Stolk: Ja, mag dat tussendoor? Want anders ben ik hem dadelijk weer kwijt.
Want ik hoor de wethouder zeggen: we zijn al een hele tijd bezig geweest met
ecologische onderzoeken. Dat snap ik, maar dan blijft nog de vraag staan, want u gaf
hem weer terug richting de heer Van der Kruijff: waar komt dit nu ineens vandaan dat
we dit op de agenda hebben? Is dit nu echt vanuit het college of vanuit de VVD
geInitieerd, of zijn de bewoners hier aan zet geweest? Want ik vraag me dus werkelijk
waar af, dit dossier is in een la gegaan na heel veel geharrewar en gehakketak tussen
bewoners en college. Hoe komt dat nou dat dit voorstel hier ineens ligt, kunt u dat echt
duiden?

De voorzitter: De wethouder.

De heer Burggraaf: Voorzitter, ik heb net een traject geschetst waarbij dacht ik wel
duidelijk is dat dit nooit in een la gelegen heeft, want er zijn gewoon nog een aantal
uitzoekstappen geweest. Dat raakt aan de andere vraag waarin u ook vraagt: waar
zitten nou de toezeggingen, zijn we het verplicht als gemeente om te doen, of welke
verwachtingen zijn er nou naar bewoners gewekt? Kijk, het oorspronkelijke ontwerp van
Plan Tij van VolkerWessels, het definitief ontwerp, die stamt uit 2004 en daar is toen ook
een brugverbinding in opgenomen. Dat is ook in het bestemmingsplan uit 2004 gebeurd,

Mevrouw Stolk: Voorzitter?
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De heer Burqgraaf: dus het heeft vanaf het begin van het ontwerp van die wijk zijn er
twee oeververbindingen geweest, zijn geschetst.

De voorzitter: Interruptie van mevrouw Stolk.

Mevrouw Stolk: Voorzitter, dan toch nog een vraag. U zegt het bestemmingsplan.
Volgens nnij kan je aan een bestemmingsplan geen rechten ontlenen. Ten tweede, u
zegt: met de ontwikkelaar, er is een contract geweest tussen de gemeente en de
ontwikkelaar, daar stonden die twee bruggen ingetekend. Maar volgens mu j hebben de
bewoners en de ontwikkelaar geen contract met een brug. Kunt u daar even op ingaan?

De voorzitter: De wethouder.

De heer Burgqraaf: Voorzitter, er is geen sprake van een contract, er is gewoon een
gebiedsontwikkeling geweest daar met een bestemmingsplan waar een aantal dingen in
mogelijk zijn gemaakt, waaronder een brugverbinding. Vervolgens is het de
ontwikkelaar die in die brochure heeft aangegeven dat er twee verbindingen zijn. We
hebben ook in het voorstel aangegeven, als u mu j vraagt: zijn we het juridisch verplicht?
Als u besluit, u zegt: nut en noodzaak afwegend vinden wij met voortschrijdend inzicht,
of ecologische belangen. Als u een andere belangenafweging maakt en zegt we doen het
niet, dan is het niet zo dat er een juridische claim kan ontstaan vanuit de omgeving naar
de gemeente dat het er niet komt en dat er schade uit voortkomt. Dus in die zin zijn we
niet juridisch verplicht, maar het is wel een verbinding die altijd in het plan gezeten
heeft, dus ik snap heel goed dat de bewoners zeggen, een groot deel van de bewoners:
we gingen daar wonen in de verwachting dat er twee verbindingen zouden zijn. Nou,
nogmaals,

Mevrouw Stolk: Voorzitter?

De heer Burggraaf: ... we hebben het uitgezocht of dat ook technisch mogelijk zou zijn
en voordat we dan de volgende stap zetten om inderdaad zeker te weten in alle details
qua ecologische aanvaardbaarheid et cetera, voordat we daar nog meer geld aan uit
gaan geven, wilden wij eerst bij u ophalen of u deelt dat, gegeven het feit dat die
enquete er is geweest om nog eens een keer op te halen: nu de wijk inmiddels een tijdje
in gebruik is, heeft de buurt nog steeds de wens om twee oeververbindingen te hebben?

De heer Voorzitter?

De heer Burgqraaf: Nou, daar is dus uit gebleken dat ruinn de helft zegt: ja, die willen
we heel graag. We hebben dus gezegd: dat leggen we aan u voor om dat verder uit te
kunnen werken. Dan hebben we een voorbereidingskrediet nodig en is het in ieder geval
een feit dat een meerderheid van de buurt nog steeds graag een verbinding wil, een
tweede verbinding.

Mevrouw Stolk: Voorzitter?

16



De voorzitter: Ik hoor een punt en we hebben inmiddels drie interrupties. Mevrouw
Stolk, de heer Kleinpaste en de heer Schalken-Den Hartog. Eerst mevrouw Stolk.

Mevrouw Stolk: Nou ja, ik ben in ieder geval blij dat de wethouder aangeeft dat er geen
claim kan konnen ten opzichte van de inwoners van Plan Tij. Maar dan nogmaals, wij zijn
nog eens een keer goed in die stukken gaan kijken, er is tussen de gemeente en de
ontwikkelaar zijn die twee bruggen ingetekend, maar het contract tussen de bewoners
en de ontwikkelaar, die is er gewoon niet, met betrekking tot de brug. Dus waar komt
dit hele verhaal nu vandaan?

De voorzitter: Dat was mevrouw Stolk. De heer Kleinpaste, u had ook een interruptie
hierop.

De heer Kleinpaste: Voorzitter, in aanvulling even op mevrouw Stolk van de VSP. Ik
bedoel, er liggen dan kennelijk wel verwachtingen, nnaar geen rechten, zou je dan
mogelijk kunnen oordelen. Maar wat ik me afvraag, want ik ken de wethouder als
iemand met best een hele goede politieke antenne. Voordat je twee ton gaat vragen om
allerlei tekeningen in gang te zetten, wat is nu echt uw eigen gevoel bij de haalbaarheid
van een verbinding waarvan u zelf ook al aangeeft dat je waarschijnlijk ook voor een
deel op dat mandelig gebied uit moet konnen om hem aan te leggen, waarbij je door
allerlei wet- en regelgeving rondom het bevaarbaar houden van de stroonn daarachter
ook wachtplekken en allerlei dingen moet bouwen in de ecologie, dus behoorlijk moet
ingrijpen. Wat is dan uw eigen gevoel over Oberhaupt de haalbaarheid van dit plan,
voordat we twee ton gaan uitgeven?

De voorzitter: Even kijken, en de heer Schalken-den Hartog ook op dit punt?

De heer Schalken-den Hartog: Ja, ik had nog een vraag. De heer Burggraaf had het net
over een bewonerspeiling. We hebben natuurlijk niet alleen te maken met de bewoners,
we hebben ook de verenigingen en die zijn volgens mij niet meegenomen in de
afweging. Met wat ik me heb laten vertellen zijn die verenigingen, vooral de
botenverenigingen, zijn die ook echt niet blij met deze oeververbinding, want het is voor
hun een extra belemnnering.

De voorzitter: Dat waren drie interrupties. Heeft u ze allemaal nog scherp, of moet ik ze
even herhalen?

De heer Burograaf: Nee, ik denk dat ik, en anders hoor ik het vanzelf, he, als ik iets
over het hoofd heb gezien. Allereerst de vraag, op het moment dat je een voorstel aan u
als raad voorlegt, dan ga je eerst goed kijken of hetgeen wat je voorlegt ook
haalbaarheidswaarde heeft, want anders dan zou ik het niet aan u voorleggen. Daaruit
heb ik geconcludeerd dat wij heel goed hebben gekeken naar de ecologische effecten,
heel goed hebben gekeken naar de technische footprint die zo'n verbinding nodig heeft
en dat het wel degelijk te realiseren is. Als u mu j vraagt: gaat het makkelijk worden?
Nee, dat verwacht ik ook niet, want het is een gebied met de nodige ecologische
uitdagingen, waarbij nog een verder definitief ontwerp moet worden uitgewerkt,
waarvan we weten dat er ook een eerder juridisch proces is geweest waar heel veel
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zaken zijn opgeworpen die dus allemaal juridisch ook in het vervolgtraject goed
uitgewerkt nnoeten worden. Dus ik heb ook niet de verwachting dat als we die stap
verderzetten, dat zo'n brug een jaar of twee jaar later al gerealiseerd is. Dat zal een
heel intensief traject zijn en dat is ook de reden waarom we een voorbereidingskrediet
aan u gevraagd hebben en ook een hele ruime bandbreedte van de totale
investeringskosten die het vergt. Dus ik ben ervan overtuigd dat het haalbaar is, maar ik
besef me ook dat het een heel taai traject zal zijn.

De heer Struijk: Voorzitter?

De heer Burggraaf: Maar goed, dat wil niet zeggen dat op het moment dat je zegt: ik
vind de nut en noodzaak voor zo'n brug, daar staan we nog steeds achter, dat je zo'n
traject dan aan de voorkant niet aan zou moeten gaan.

De voorzitter: Op dit punt heeft u twee interrupties. De heer Groenewege eerst en dan
de heer Struijk. 0, eerst de heer Struijk? Eerst de heer Struijk.

De heer Struijk: Dank u wel, voorzitter. Wethouder, ik hoorde u zeggen: we hebben een
hele ruime bandbreedte genomen. De bandbreedte die u geschetst hebt ook in de
stukken, die is beduidend kleiner dan ik hier aan tafel gehoord heb. Dan is voor mij de
vraag: wie hebben er nou gelijk? Bent u overtuigd dat u binnen die bandbreedte alles
kan realiseren?

De heer Burggraaf: Kijk, voorzitter, met alle planvorming is het zo, als je aan het begin
van een proces staat is de onzekerheid het grootst. Dus dan is het het moeilijkst am te
zeggen, dan kan de variatie nog het allergrootst zijn. Als je eenmaal op tachtig procent
van een proces zit, dan kan je lets met veel grotere zekerheid zeggen. Dus het blijft, zal
ik het maar even zeggen, een educated guess. Naar alle eer en geweten en beste wil is
dit gewoon een realistische schatting, maar am nou te zeggen, als je het traject ingaat:
het wordt niet duurder. Nee, die garantie kan ik u ook niet geven, want nogmaals,
daarvoor zitten we te vroeg in het traject. Je moet gewoon nog dingen uitwerken en
nogmaals, dat is ook de reden waarom we aan u voorleggen am een
voorbereidingskrediet. Het is nogal veel geld, dus gaan we dat geld niet uitgeven als u
niet zegt: wie A zegt, gaat ook B zeggen. Daarom ligt dit voorstel aan u voor en ik denk
dat ik voldoende heb toegelicht waarom het college van nnening was dat nog een
volgende stap hetgeen was wat wij een logische vonden, onndat nogmaals, het
oorspronkelijke plan altijd twee verbindingen hebben gestaan, omdat er een enquete is
geweest onder de bewoners en die nog steeds in meerderheid zeggen dat ze twee
verbindingen zouden willen hebben en dat het ook in het bestemmingsplan is
vastgelegd. Dat waren voor ons de argumenten am te zeggen: laten we nog wel de
verdere uitwerking doen. Maar uiteindelijk is het verder een politiek oordeel, een
afweging die u moet maken, u moet ook vanuit verschillende belangen tegen elkaar
afwegen. Dus ja, u gaat over de centen en over de richting.

De voorzitter: Juist, de beoordeling ligt hier inderdaad. De heer Groenewege had op dit
punt ook nog een interruptie.
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De heer Groenewege: Ja, nou, het gaat meer over wat de wethouder keer op keer zegt,
dat hij goed naar de ecologie heeft gekeken, dat dat goed is uitgezocht. Nou had ik wat
ecologische vragen gesteld, die zijn nog niet beantwoord. Dat kan ik me voorstellen,
want we jagen het er nogal snel doorheen in de commissie van beeldvorming naar
oordeelsvornning. Maar een van de vragen is vrij eenvoudig, dat ging ook over wat er
tijdens de beeldvormende sessie naar voren kwann, dat je voor die wachtplaatsen - die
moeten worden aangelegd, of je nou een brug aanlegt of een voetveer - het beverhol
moet afgraven wat daar ligt en dat dat ook de reden is, een van de redenen, waarom die
vergunning in 2016 is vernietigd. Dan verwacht ik - als de wethouder zegt: ik weet heel
goed wat er ecologisch aan de hand is - dat hij weet wat er met dat beverhol gaat
gebeuren en dat hij dat met zelfvertrouwen kan vertellen. Dus ik hoor heel graag of er
voor dit plan niks aan dat beverhol hoeft te veranderen. Als de wethouder mij dat niet
kan vertellen, kan hij dan uitleggen waarom hij zo sterk overtuigd is van zijn ecologische
achtergrondkennis?

De voorzitter: De wethouder.

De heer Bursgraaf: Voorzitter, onn maar duidelijk te maken: ik ben geen ecoloog en dat
zou ik ook nooit pretenderen. Daarom hebben we ook gezegd: we kunnen u nu een
aantal antwoorden geven, maar dat gaan we niet doen voordat de stadsecoloog
daarnaar heeft gekeken, want daar hebben we gewoon mensen voor die verstand
hebben van zaken. Wat ik wel weet is, nogmaals, dat we een advies hebben
aangevraagd bij onder andere Waardenburg waarbij is opgenonnen in welke kaders er is
gekeken. Daar staat letterlijk in dat het inbrengen van fundaties en palen voor de brug,
twee wachtplaatsen oost en west van de brug, twee rennmingswerken en dukdalven,
allemaal dat soort omstandigheden, daar is naar gekeken en op geadviseerd.

De heer Kleinpaste: Voorzitter?

De heer Burggraaf: Daar stel ik vast dat er is gezegd in dat rapport: mits u een aantal
randvoorwaarden goed in oog neemt bij de werkzaamheden, verwachten wij dat het
ecologisch verantwoord kan plaatsvinden. Dus ik vaar op de adviesrapporten die er zijn
en op de uitvraag die we hebben gedaan en daar zijn ook de wachtplaatsen in genoemd.

De voorzitter: De heer Kleinpaste heeft volgens mu j nog een interruptie op het beverhol.

De heer Kleinpaste: Voorzitter, dan toch maar even, want ik begrijp het niet helemaal.
Er is, dat zegt de wethouder met zoveel woorden, al heel lang gekeken naar allerlei
ecologische consequenties en in het finale besluit, even in de pressure cooker waar we
nu in zitten, hangt het omdat de ecoloog - en ik gun het hem van harte - op vakantie is.
Maar dan ligt er toch al genoeg om ons nu in mee te kunnen nemen waar wij
vertrouwen aan zouden kunnen ontlenen dat die rechtszaak piece of cake wordt?

De voorzitter: De wethouder.

De heer Burggraaf: Voorzitter, ik heb toch duidelijk al hiervoor gezegd: we zitten in een
fase dat je een aantal zaken uitwerkt en nog onzekerheden zijn. Daar zit ook een
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verdere juridische procedure nog steeds als onzekerheid bij en dat zal ook nog verder
uitzoekwerk vragen, maar dat hebben we niet gedaan, want dan hadden we nog meer
kosten moeten maken. Daarvan zeggen we: we gaan niet nog meer kosten maken
voordat we ook van u weten of u diezelfde analyse doet op de nut en noodzaak ten
opzichte van het investeringsbedrag wat u gaat doen. Want dat is wel inmiddels de fase
waar we in zitten. Ik heb nu verschillende partijen gehoord die zeggen: ik heb twijfels bij
de nut en noodzaak, ik heb twijfels bij het investeringsbedrag wat u neerlegt. Ja, dan is
het goed dat we dit debat nu voeren, want dan zou het heel zonde zijn als ik bij u was
gekomen en ik had dit allemaal tot de laatste komma kunnen beantwoorden, maar ik
had ook twee ton meer inmiddels uitgegeven en dan had u gezegd: ja, maar we willen
het helennaal niet. Ja, dan had ik twee ton gemeenschapsgeld verbrand voor helemaal
niks. Dus dat lijkt me niet de juiste volgorde en dat is de reden dat het u nu zo voorligt
en dat ik het ook vind dat u van mij niet kan vragen dat ik tot zo grote detail u zoveel
zekerheid van zaken kan geven, omdat er gewoon eerst een principiele vraag voorligt.

De voorzitter: De heer Kleinpaste.

De heer Kleinpaste: Voorzitter, alle begrip voor deze uitlegt overigens, hoor, dat wil ik
dan ook wel gezegd hebben.

De voorzitter: Oke, mooi. Er lagen nog twee vragen, want er kwamen al interrupties op
de interruptie. Er lag nog een vraag van mevrouw Stolk over die contracten en er lag
nog een vraag van de heer Schalken-den Hartog over de bewonerspeiling en of er ook
andere betrokkenen of verenigingen gepeild zijn, of zouden moeten worden.

De heer Buragraaf: Sorry, ik dacht dat u nu het woord ging geven aan VSP om nog die
vraag te stellen. Excuus, want ik heb niet Kunt u hem nog een keer voor mij
herhalen? Excuus.

De voorzitter: Er lag nog een vraag van nnevrouw Stolk van de VSP over die contracten,
hoe dat dan precies zat in relatie tot de brug, en er lag nog een vraag van de heer
Schalken-den Hartog over de bewonerspeiling en of er ook niet bij anderen gepeild
moeten worden, onder andere verenigingen.

De heer Burggraaf: Ja, oke. Sorry, helder. Ik besef mij dat de eerste vraag van de VSP,
dat ik daar wat verwarring heb opgeroepen. Er is een realisatieovereenkonnst tussen
VolkerWessels en de gemeente, daar zitten twee brugverbindingen in. Er is een
bestemnningsplan waar een brugverbinding in staat en er zijn dus ook brochures
uitgegeven waarin die ingetekend staan. De realisatieverplichting zat voor VolkerWessels
jegens de gemeente en dat heeft u ook in de stukken gezien, er is op een gegeven
moment een afkoop geweest op die verplichting, want ze hebben gezegd: wij zien zoveel
problemen, wij willen die brugverbinding niet meer aan, we vinden het een te lastig
project. Nou, is die teruggelegd naar de gemeente. Toen hebben we gezegd: het was
wel een verplichting in die overeenkomst, dus daar moest u ook kosten voor maken en
dat heb je meegenomen in je totale businesscase, zeg maar, in wat je kost om die
ontwikkeling te doen en wat het je opbrengt in de verkoop van huizen et cetera. Dus
daar is op afgerekend en dan kom ik er nog steeds op terug wat ik zeg: het heeft in al
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die stukken gestaan, dus daarnnee is wel degelijk altijd de verwachting geweest van de
buurt dat er twee brugverbindingen komen. Maar u vraagt ook aan mu: is de gemeente
juridisch verplicht? Oftewel, als u besluit dat u om allerlei andere redenen, om toch niet
de tweede brugverbinding te doen, dan is het niet zo dat er vervolgens een
schadeverplichting zou kunnen ontstaan tussen bewoners en gemeente. Dat is de puur
juridische vraag die u mu j stelt. De andere vraag is: vindt u dat, gegeven dit traject, er
wel verwachtingen zijn gewekt en dat bewoners daar zijn gaan wonen, dat ze er
redelijkerwijs van uit mochten gaan dat die brugverbinding er zou komen? Ja, dat vind
ik wel, dat de bewoners daar altijd op hebben kunnen rekenen en oak van de gemeente
hebben nnogen verwachten dat we ons uiterste best, ons uiterst zullen inspannen om die
tweede brugverbinding te doen. Tegelijkertijd is er aan het einde van het traject oak zo
dat er geld nodig is en u als raad gaat over het budget, u gaat over de besteding van
gemeenschapsgeld en u doet de afweging of u een bed rag nog steeds in verhouding
vindt staan tot het maatschappelijke nut of de maatschappelijke verwachtingen die er
waren. Dat is uiteindelijk uw afweging en uw oordeel.

Mevrouw Stalk: Voorzitter? Ik herhaal hem nog een keer en dan stop ...

De voorzitter: Mevrouw Stalk.

Mevrouw Stalk: Dan stop ik ernnee. De overeenkomst tussen de bewoners en de
ontwikkelaar, daar staat geen brug ingetekend. Je kan oak zien in de oude stukken, er
zouden oak vlonders of weet ik veel wat aan de Noordendijk neergelegd warden, ja, dan
zou je daar oak over kunnen twisten, want die stonden oak allemaal ingetekend. Maar
dit is met de bewoners niet afgesproken of staat niet in de overeenkomst, dus ja, wat je
daar juridisch van vindt, volgens mu j kan je daar helemaal niks van vinden.

De heer Burggraaf: Voorzitter, om duidelijk te zijn, het heeft er gewoon altijd in gestaan
in die stukken, maar er hebben oak disclaimers bij gestaan. Maar dan hebben we het
gewoon over de juridische en het perspectief schetsen, zeg maar, dat is hoe het in de
stukken terecht is gekomen.

De voorzitter: De heer Noldus heeft hier oak een interruptie op.

De heer Noldus: Voorzitter, een vraag over de financiele afwikkeling waar de wethouder
net op doelde. Vanuit de ontwikkelaar is een vergoeding geweest richting de gemeente
voor het niet realiseren van die brug. Is dat geld nu nog ergens in een reserve of een
budget voorhanden, of is dat nu aan andere dingen besteed ondertussen?

De voorzitter: De wethouder, waar is het geld?

De heer Burggraaf: Voorzitter, dat bed rag was gereserveerd bij het grondbedrijf, of was
dat bij de grex nog? Ik denk bij de grex dat dat nog gereserveerd stond en dan op een
gegeven moment doet de accountant, die bekijkt dan: hoe zeker is het dat iets wordt
gerealiseerd, mag je het dan nog steeds aan het project koppelen? Dat heeft
bijvoorbeeld te maken met: hoe snel verwacht je het te realiseren? Dat is uiteindelijk in
een accountingtechnisch proces geweest wat oak bij u als raad heeft voorgelegen: we
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kunnen het niet langer meer hiervoor reserveren, dus het is gewoon teruggevallen in de
reserve Grondbedrijf. Maar het is ook niet aan lets anders uitgegeven, zeg maar, dus dat
geld heeft de gemeente ontvangen van VolkerWessels en staat nog steeds op de balans,
alleen niet meer geoornnerkt als zijnde te besteden aan de aanleg van een tweede
brugverbinding.

De voorzitter: Dan hebben we volgens mij alleen de vraag van de heer Schalken-den
Hartog nog over of er nog meer betrokkenen gepeild moeten worden.

De heer Burciciraaf: Nee, voorzitter, dit is echt een enquete geweest binnen de wijk, dus
hij is niet breder uitgezet, maar dat was ook puur vanuit het perspectief dat je nogmaals
de discussie hebt: wat zijn de verwachtingen die in de buurt zijn gewekt en wat
verwacht de buurt zelf nog? Dat daar de discussie vandaan kwam, dus daar is niet een
bredere uitvraag geweest.

De voorzitter: Oke, dank voor de beantwoording. Ik weet niet of dit nog vervolgvragen
oproept of niet. We hebben de heer Schalken-den Hartog nog.

De heer Schalken-den Hartog: Een hele korte tweede termijn, denk ik.

De voorzitter: Jazeker. Wel even een waarschuwing, we hebben nog tien nninuten, dus
we moeten inderdaad even ‘...' (buiten microfoon).

De heer Schalken-den Hartog: Wat mij betreft inderdaad een korte tweede termijn.
Volgens mij is duidelijk dat er niet voldoende draagvlak is voor dit voorbereidingskrediet
en roepen we vanuit Beter Voor Dordt de wethouder op om in ieder geval met een
raadsvoorstel te konnen om het project wel netjes af te ronden, omdat daar iedereen bij
gebaat is.

De voorzitter: Dank u wel. We doen gewoon het rondje. Mevrouw Stolk.

Mevrouw Stolk: Voorzitter, wij sluiten ons daarbij aan. Volgens mij zijn wij heel duidelijk
geweest in ons betoog.

De voorzitter: Prima, dank u wel. De heer Giindogdu.

De heer GLindogdu: Voorzitter, bedankt voor de beantwoording van deze vragen. Het
neemt in ieder geval heel veel onduidelijkheid uit de lucht. Waar ik wel even mee zit, en
dat is meer vanuit Op Ons Eiland waarvan we altijd hebben gezegd dat participatie, en
of dat nou in de vorm van een enquete is of lets anders, wel heel belangrijk is. Nu
hebben we dus in dit traject een instrument ingezet, de mening van de bewoners
gehoord, nou ja, er was een bepaalde uitkomst. Nu is de raad aan zet, waarbij dus de
raad eigenlijk een advies van de bewoners naast zich neerlegt - mocht het zover komen,
he, we zijn er nog niet uit - wat doet dat met u? Ik trek het me persoonlijk aan, in die
zin, wij luisteren graag naar bewoners en handelen er ook naar en nu weet ik dat dit niet
alleen maar, het is een bredere discussie, financieel, ecologisch, dat begrijp ik heel
goed. Maar ik ben ook benieuwd wat voor conclusies u trekt, want dit soort gevallen
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gaan natuurlijk ook in heel veel andere ontwikkeltrajecten naar voren komen waarbij de
bewoners worden gevraagd.

De voorzitter: U krijgt een interruptie van de heer Groenewege.

De heer Groenewege: Voorzitter, heel kort. De bewoners, alleen de bewoners van Plan
Tij is lets gevraagd, niet de omliggende bewoners, terwijI die minder baat bij deze brug
hebben en er ook aan mee moeten betalen, zoals de rest van Dordrecht. Waaronn maakt
de heer Gundogdu er zo'n drama van?

De heer Gundogdu: Nee, voorzitter, ik nnaak er absoluut geen drama van. Maar de direct
betrokkenen, dat zijn de bewoners van Plan Tij. Dat heeft de wethouder zojuist
beantwoord, ik ga niet terug in de tijd, maar er is blijkbaar een bepaalde verwachting
gewekt, hoe dan ook, waarbij nu dus concreet aan die bewoners, de direct
belanghebbenden, lets wordt voorgelegd en daar komt lets uit. Vervolgens gaan we
daarnaar handelen, of zegt de raad: nee, dat gaan we niet doen. Dat wekt bij nnij, hoe
zal ik het zeggen? Geen sympathie, laat ik het zo zeggen, omdat wij natuurlijk altijd
hebben gezegd: we willen aan de voorkant onze bewoners, ondernemers, wie dan ook
betrekken in gebiedsontwikkeling. Nu is dit gebeurd, maar ja, wij als raad nnogelijk gaan
dat naast ons neerleggen en ik denk dat het college in dat kader wel lering uit dit traject
gaat trekken, dus ik ben even benieuwd naar de reactie.

De voorzitter: Wellicht kan de wethouder daar straks toch nog op reageren. Mevrouw
Pichel, wilt u in de tweede termijn nog lets toevoegen?

Mevrouw Pichel: Ja, u ziet, ik twijfel inderdaad of ik even wat ga zeggen, ja of nee. Ik
wil toch inderdaad wel even, ondanks dat wij niet alle vergaderingen hebben
bijgewoond, als ik gewoon toch even naar dit gesprek lulster, dan vind ik het altijd wel
bijzonder hoe de afwegingen worden gemaakt en alle reden en rechtvaardiging om lets
wel of niet te doen, en natuurlijk speelt geld een grote rol. Wat we toch altijd gewoon
weer even vergeten te vragen is: wat gaat het nneeste creeren voor de stad, wat gaat
het meeste creeren voor het gebied? In plaats van alle reden en afweging, en je kunt
van alles naast elkaar leggen, maar uiteindelijk is gewoon de vraag: wat gaat er een
grootsere toekomst creeren? Daar kunnen we best wel allennaal heel present mee zijn.
Iedereen heeft lets nuttigs te zeggen, dat hoor ik ook. Uiteindelijk denk ik: er is een
groter plaatje en ik denk dat we ons allemaal gewoon even de vraag kunnen stellen: wat
gaat grootser creeren? Dank u wel.

Mevrouw Stolk: Voorzitter?

De voorzitter: Mevrouw Stolk.

Mevrouw Stolk: Dan ben ik toch wel heel benieuwd hoe u dan tegen dit voorstel
aankijkt. Want u vindt er wel wat van en u heeft er ook een nnening over en we moeten
ook naar onszelf kijken. Maar hoe kijkt u dan naar dit voorstel op zich? Want natuurlijk
is bewonersparticipatie van aller-, aller... Ik denk dat we dat volgens mu j alle partijen
hebben dat in hun verkiezingsprogramma staan. We willen een betrouwbare overheid
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zijn, maar we weten wat de uitkomst zal gaan zijn van dit voorstel. Hoe kijkt u daar dan
tegenaan, moeten we dan dat risico nemen, in deze tijden, dat we weer bakzeil halen?

De voorzitter: Mevrouw Pichel.

Mevrouw Pichel: Dank u wel, voorzitter. Ik ga even kijken welke vraag ik ga
beantwoorden, want er wordt gevraagd om mijn mening, er wordt gekeken: wat vind ik
van het voorstel, is het een goed voorstel of een slecht voorstel? Wat ik hier dus uit
opmerk is dat Het is niet gezegd dat als deze keuze wordt gennaakt, als we hier ja op
zouden stennnnen, of als de meerderheid hier ja op stemt, dat dat een slechte keuze is.
De andere kant is ook, als het niet meer gaat creeren voor de omgeving, dan is het
wellicht een goede geuze om er niet mee verder te gaan. Men is ooit ergens ingestapt,
tijden zijn veranderd, dat is een hele goede reden om gewoon andere keuzes te maken,
een andere richting uit te gaan, absoluut. De vraag is: is dat nodig? Natuurlijk, dan
maken we altijd afwegingen en dat is heel menselijk en dat is ook heel gebruikelijk. Dat
is misschien een mooie toevoeging waaronn ik dat zeg, ik werk voor een bedrijf wat
werkzaam is in 178 landen wereldwijd en op een hele andere nnanier de groei heeft
doorgemaakt. De groei is niet doorgemaakt door constant afwegingen te maken en
allerlei reden en rechtvaardiging te zoeken, maar door gewoon te vragen wat meer gaat
creeren voor de omgeving en voor de planeet. Ik denk dat we zo in het klein kunnen
kijken naar Dordrecht.

De voorzitter: Dank u wel. Ik denk dat we gezien de tijd hierbij laten, maar volgens muj
is uw boodschap: zet het in het bredere plaatje. En u bent er volgens mij nog niet
helemaal uit wat u straks gaat stennmen, maar dat kan in de raadsvergadering, dan
maken we uiteindelijk onze mind op met elkaar. De heer Noldus, wilt u nog lets
toevoegen?

De heer Noldus: Ja, voorzitter, niet extreem veel nieuws voor de tweede termijn. Even
denken. Op basis van de toelichting van de wethouder, zeker over het mandelig gebied,
ik denk dat dat toch wel een aanvulling is die we even zullen moeten bekijken, maar
vooralsnog steunen we onze inbreng vanuit de eerste termijn. Verder horen we
verschillende partijen, ik denk wel begrijpelijk, spreken over onzekere tijden en de
kosten die het met zich meebrengt. Ik denk dat dat een op zich te begrijpen en terechte
afweging is. Tegelijkertijd staan we wel toch aan een aantal grote programma's
meerjarig voor de stad - niet per se gezegd dat dit daar nou het voorbeeld van is -
maar ik zou toch wel willen oproepen om daar toch in breder perspectief wat langer
vooruit te willen kijken qua investeringen dan enkel de crisis waar we nu in zitten. Ik
denk dat dat ook past bij de rol die we hier nu hebben. Tot zover.

De voorzitter: Dank u wel. De heer Van der Kruijff.

De heer Van der Kruijff: Voorzitter, de twijfel bij het CDA is weg, we gaan tegen dit
voorstel stemmen. Het college is helder geweest dat dat ook gewoon kan, dat er geen
juridische toezeggingen liggen. Het college zat in een rijdende trein en dat begrijp ik, en
die is doorgereden. De raad nnaakt een nieuwe afweging in nieuwe tijden en dat kan. Ik
ben uitermate nieuwsgierig hoe mevrouw Pichel op de ja- of de nee-knop gaat drukken
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als ze haar ei heeft gelegd, maar we gaan het allemaal zien in de raadsvergadering. Nog
een laatste opmerking. Wat u zei over mandeligheid heeft nog extra bevestigd dat je
hier niet aan moeten beginnen als 39 procent, waarvan een aantal bewoners heel
hardnekkig tegenstander hiervan is, die moeten gaan meewerken om daar
veranderingen aan te brengen. Ik verwacht ook niet dat ze dat gaan doen.

De voorzitter: Oke, dank u wel. We ma ken het rondje even af. Als de rest iets korter wit
zijn en iets minder toekomstgericht misschien.

De heer Groenewege: Ik ga heel kort zijn. Ik blijf bij nnijn betoog uit de eerste termijn.
Ik ben heel blij om te horen dat zoveel partijen zich hebben uitgesproken voor de
ecologie, dat belooft wat voor de komende vier jaar. Ik hoop nog van de wethouder te
horen voor het einde van deze vergadering wanneer mijn technische vragen kunnen
worden beantwoord en of dat is voor de aanstaande raad. Dat was het.

De voorzitter: Dank u wel. De heer Struijk.

De heer Struijk: Dank u, voorzitter. Mijn laatste bedenking is weggenonnen, wij gaan ook
tegenstemmen. Ik denk, het is spijtig voor die helft van die wijk ongeveer die graag die
oeververbinding had gezien, maar een vage toezegging uit 2006 die in 2022 nog niet tot
stand is gekomen, die moet je wel kunnen overleven, denk ik. Dank u.

De voorzitter: Dank u wel. De heer Kleinpaste.

De heer Kleinpaste: Voorzitter, Gewoon Dordt hecht naast juridische zekerheid ook wel
aan gewekte verwachtingen, dus dat vinden we best een pijnlijk punt, dat kan ik wel
met de heer Gundogdu nneevoelen. Tegelijkertijd, ik sprak over beren op de weg. Die
beren zijn groter geworden en gaan grommen. Ik neenn het mee terug naar de fractie,
maar we vinden het een moeilijk onderwerp worden.

De voorzitter: Dank u wel. De heer Den Hartog.

De heer Den Hartog: Dank u, voorzitter. Ik heb nog zeven vragen. Nee, nee, ik zal het
kort houden. De wethouder heeft duidelijke antwoorden gegeven, dank daarvoor, maar
daar zaten geen antwoorden bij die de noodzaak van het gevraagde krediet
rechtvaardigen. GroenLinks Dordrecht zal dus niet instemmen met het raadsvoorstel.

De voorzitter: Dank u wel. De heer Maroof.

De heer Maroof: DENK Dordrecht blijft tegen. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Schnabel.

Mevrouw Schnabel: Dank u wel. Wij blijven ook tegenstemmen.

De voorzitter: Dank u wel. Dan misschien nog heel kort voor de wethouder: wanneer
zijn de technische vragen beantwoord? En u kan iets zeggen nog op de vraag van de
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heer GOndogdu wat dit met u persoonlijk doet, u kan het ook straks, misschien tijdens
de borrel.

De heer Burggraaf: Die wil ik graag beantwoorden, voorzitter. Allereerst nog even echt
voor de scherpte, he. Ik hoorde het CDA ook weer over die mandeligheid beginnen. We
hebben het technisch uitgewerkt en geconstateerd dat op basis van de eerste
schetsontwerpen we verwachten dat het gerealiseerd kan worden zonder dat je
mandelig gebied nodig hebt. Daarnaast heb ik gezegd: als je in de verdere uitwerking
gaat, sluit ik niet uit dat er een situatie zou kunnen ontstaan dat je het wel nodig zou
kunnen hebben. Maar zoals het er nu naar uitziet is het niet nodig, dat wil ik wel even
helder hebben. De andere vraag was wanneer die technische beantwoording binnen is.
Nou, dat zal zeker voor de raadsbehandeling uw kant op konnen. Dan, wat doet het met
mij? Nou ja, ik vond het heel pijnlijk om te moeten constateren hoeveel energie hierin
heeft gezeten in de afgelopen jaren in de wijk en hoeveel tegenstellingen er zijn geweest
en hoe het de verhoudingen heeft verziekt - tennninste, dat heb ik een aantal horen
zeggen. En ja, dat vind ik erg vervelend en ik vind het ook niet prettig als overheid dat
je Nou hadden wij daar niet natuurlijk een directe eigen verantwoordelijkheid in, want
dat was een ontwikkelaar, maar ik vind het wel heel pijnlijk dat je zo'n lange tijd zoiets
kan voortslepen. Dat vind ik niet juist, zo zou het niet moeten zijn. Tegelijkertijd,
nogmaals, was het ook een traject waar de gemeente niet als eerste aan zet was daarin.
Dus nou ja, ik zie het niet direct als verwijtbaar naar onszelf, maar wel een hele
vervelende situatie. Als je dan zegt: wat voor les zou je eruit kunnen trekken? Ik denk
dat je gewoon bij een gebiedsontwikkeling, bij een ontwikkeling moet zorgen dat je de
infralijnen die de verbinding met een wijk maken, dat je die gewoon echt meteen aan de
beginfase ook meteen moet realiseren en niet afhankelijk moet laten zijn later in het
traject. Dat is een tweede les.

De voorzitter: Dank u wel. Dan sluiten we de bespreking af en dan is even de vraag wat
we met dit raadsvoorstel gaan doen. Ik proef

De heer Schalken-den Hartog: Voorzitter? Ja, sorry.

De voorzitter: Gaat uw gang, de heer Schalken-den Hartog.

De heer Schalken-den Hartoq: Het is denk ik wel van belang, nu we ook concluderen dat
dit geen nneerderheid in de raad gaat krijgen, dat er wel ook om iedereen tevreden te
stellen wel een voorstel komt voor de afronding van het project met de
projectontwikkelaar. Want dat was ook onderdeel van het voorbereidingskrediet, dus dat
daar wel ook aan gewerkt wordt vanuit het college.

De voorzitter: Oke, maar er ligt nu een raadsvoorstel. We kunnen twee dingen doen. We
kunnen dat raadsvoorstel gewoon in stemming laten brengen en dan ziet het ernaar uit
dat het geen meerderheid krijgt. Dat kan met of zonder bespreking nog. Vervolgens kan
inderdaad, terecht wat u zegt, dan zal dit traject toch afgesloten moeten worden en dan,
maar dat is een vervolgstap. Maar de heer Van der Kruijff wil hier ook nog lets over
roe pen.
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De heer Van der Kruijff: Voorzitter, wellicht is het mogelijk, het besluit bestaat natuurlijk
uit een paar punten. Er staat: vast te houden aan het uitgangspunt om die
oeververbinding te realiseren. Volgens mu j is het gewoon voor alle helderheid heel goed
als we als raad dat amenderen in dat we dat niet gaan doen, want dan ligt het ook maar
vast, anders blijft het open. Er wordt gevraagd om 235.000 euro, ook voor een gedeelte
voor afronding van overdracht Plan Tij. Als het college heel praktisch kan aangeven welk
bedrag daarvoor nodig is - en dat lijkt me wel mogelijk - dan kunnen we dat ook bedrag
amenderen volgens mu, want dan hebben we het ook maar afgerond. Ik ben gaarne
bereid, het lijkt me niet zo'n moeilijk amendement, om dat te schrijven.

De voorzitter: Maar dan wordt het een bespreekstuk inderdaad als u een amendement
aankondigt. Dat kan heel kort.

De heer Van der Kruijff: Volgens mij hoeven we er dan alleen maar over te sternmen,
met een stemverklaring.

De voorzitter: Dan zal de bespreking Oke, ja, dan wordt het dus een Nou ja,
hamerstuk niet, want we gaan niet hameren, maar dan wordt het een stemstuk met een
amendement, en dan even voor de duidelijkheid, geen bespreking over het
amendement, alleen de stemming. Ja? Oke. Hartelijk dank allemaal en een goede avond
verder.
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VERSLAG VAN VAN DE DORDTSE DINSDAG VAN GEMEENTE DORDRECHT D.D. 27
SEPTEMBER 2022, vergaderzaal 3

3. Vervolggesprek Blue Amigo over concept dienstregelingen 2023
Vergaderzaal 3 19:30-20:30

Voorzitter: dhr. Van der Spoel
Commissiegriffier: mevr. Van Poppel
Verslag: NotuBiz

De voorzitter: Een goede avond allemaal. We zijn hier vanavond bij het vervolggesprek,
een beeldvormende sessie met Blue Amigo. Maar voordat we daarmee beginnen wil ik
even iedereen welkom heten, de kijkers thuis, de mensen op de publieke tribune, de
pers en wethouder Van der Linden namens het college en de aanwezige raads- en
commissieleden. En voor het verslag wil ik graag dat iedereen zich even kort voorstelt
en daarna ga ik even onze gasten introduceren. Dus ik wil hier aan nnijn rechterzijde
beginnen. Oh, ja.

De heer Stolk: De heer Stolk, VSP.

De heer Van der Meer: Frans-Bauke Van der Meer, GroenLinks.

Mevrouw Kruger: Kitty Kruger, GroenLinks Dordrecht.

De heer Ko!king: Masum Kolkilig, DENK.

De heer Kuhlmann: Alexander Kuhlmann, Dordtse VVD.

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

De heer Remijn: Mathijs Remijn, CDA Dordrecht.

De heer Hartmeijer: Raymond Hartmeijer, SP.

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

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

De heer Van den Hout: Jan van den Hout, reizigersoverleg regio Dordrecht.

De heer Kuhlmann: Paul Kuhlmann, van dezelfde organisatie.

De heer Schutten: Gerbrand Schutten, Blue Amigo, de waterbus.

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

De heer De Vries: Andre de Vries, VSP.

Mevrouw Striebeck: Bernadette Striebeck, VSP.
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De heer De Boer: Robbert de Boer, Op Ons Eiland.

Mevrouw Simon -van Waardhuizen: Claudia Simon -van Waardhuizen, Beter voor Dordt.

De heer Boone: Dave Boone, Beter voor Dordt.

De heer Buitink: Juul Buitink, ambtelijke ondersteuning.

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

De voorzitter: Dank jullie wel. De gasten hebben zich al geintroduceerd, maar nogmaals:
de heer Gerbrand Schutten van Blue Amigo. Dan hebben we de ambtelijke
ondersteuning Juul Buitink. En, eens even kijken, de heer Van den Hout van het
reizigersoverleg en dan ben ik de naam van de buurnnan vergeten, sorry. Dank je wel.
De reden van deze vergadering is omdat wij op 6 juli jongstleden ook al een
beeldvormend gesprek hebben gehad. Toen is er een opdracht nneegegeven richting
Blue Amigo en Qbuzz en provincie Zuid-Holland Zuid. Provincie Zuid-Holland Zuid en
Qbuzz, die zijn vanavond niet aanwezig. Maar ik kan mij voorstellen, omdat dat ook op
dit papiertje stond, dat er eventueel suggesties mee kunnen worden gegeven door de
raad middels een brief of een e-mail. En daar kunnen we denk ik de laatste tien minuten
eventjes aan besteden. Dan wil ik nu eigenlijk het woord geven aan de eerste inspreker
van vanavond, de heer Van den Hout. U heeft vijf minuten en ik moest heel streng gaan
klokken. Gaat uw gang.

De heer Van den Hout: Uitstekend. Geachte raadsleden, allereerst willen we aangeven
verheugd te zijn dat de plannen rond de bouw van de nieuwe fietsenstalling aan de
achterzijde van het station Dordrecht gewoon doorgaan en zeker met een veilige route
ernaartoe. Rond de dienstregelingen voor 2023 willen we het volgende melden. Het is
een heel slechte zaak voor het openbaar vervoer in onze regio dat beide vervoerders
nog steeds geen vervoersplan hebben gepresenteerd. Reizigers gaan zich op deze
manier al instellen op een verdere verslechtering van het openbaar vervoer. Nog meer
reizigers gaan het openbaar vervoer mijden. Er is al een grote vraag naar goedkope
zuinige auto's, iedereen stapt daarop over. En geef ze eens ongelijk; al sinds de start
van deze vervoerders is alles minder geworden. Ons openbaar vervoer wordt door hen
gestaag afgebroken. Het is compleet onduidelijk of deze ondernemers stappen
ondernemen om meer reizigers in het openbaar vervoer te krijgen. Men is momenteel
aan het afwachten tot er weer een zak geld vanuit de overheden konnt. Maar dat is ijdele
hoop. Er komt alleen een vangnet. Van de vervoerders verwacht men dat zij vraag en
aanbod beter op elkaar aansluiten. Werk aan de winkel dus. We zijn dan ook benieuwd
of de vervoerders wat gedaan hebben met hetgeen in de vorige bijeenkonnst door ons en
raadsleden is aangegeven. Wat hebben de vervoerders gedaan om reizigers weer in het
openbaar vervoer te krijgen? Bij andere vervoerders zijn er deze zomer allerlei acties
geweest en somnnige vervoerders zijn daar nog steeds mee bezig. In Brabant,
bijvoorbeeld, kan men met een dagkaart van 7,18 euro met alle bussen van Arriva en
Hermes rondrijden. En verder: is er nu wel of niet een dienstregeling 2023? We hebben
op 11 september een brief gestuurd aan Qbuzz, waarin we onder andere vroegen of er
al een concept dienstregeling was. Als antwoord kregen we dat die er al was. Ze waren
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zelfs al voor 31 augustus naar RODAG gestuurd. Eind september zou de definitieve
versie aangeboden worden. Deze reactie vonden wij heel opmerkelijk om twee redenen.
Allereerst hadden wij op 31 augustus bij de provincie ingesproken. Daar stelden de
Statenleden de vraag of er al iets bekend was rond een dienstregeling voor 2023.
Gedeputeerde Zevenbergen gaf toen aan dat er nog steeds niks bekend was. Zodra er
wel wat was werd men ingelicht. De Statenleden willen er ook wat van vinden, namelijk.
Ten tweede vinden wij het opnnerkelijk omdat u als raad de vorige bijeenkomst had
aangegeven dat u er ook iets van wou vinden. De wethouder heeft toen min of meer
toegezegd dat als daar ruimte voor is dit geregeld kon worden. Uit de reactie van Qbuzz
begrijpen wij dat een en ander at vorige maand aan de gemeente gegeven is. Wij zijn
dan ook benieuwd of u de nieuwe dienstregeling al besproken heeft. U was innmers
voornennens invloed uit te oefenen op die nieuwe dienstregeling. Als laatste een eerste
reactie op de brief van Qbuzz van 19 september aan de provincie, de gemeente en
RODAG. Een volledige reactie, die volgt nog. De eerste indruk is dat het lijkt of het voor
de directie en het management nog steeds niet duidelijk is dat zij zelf waarschijnlijk het
grootste probleem zijn voor de huidige situatie. Uit de anonieme brief van het personeel
aan de Statenleden van Zuid-Holland komt toch duidelijk de frustratie van het personeel
richting de directie en het management naar voren. Anoniem, omdat zoals de
vergadering van de connmissie bereikbaarheid en energie blijkt er gedreigd wordt met
ontslag als men daarmee naar buiten treedt. Aan de gedeputeerde Zevenbergen is
gevraagd om eens met de directie te gaan praten. Wellicht is dit een reactie, die brief,
op dat gesprek. Voor de hand in eigen boezem steken is er nog geen tijd. Tot slot
vragen wij u om zich met ons te blijven inzetten voor een goed openbaar vervoer in
onze regio. Duidelijk is dat de vervoerders meer moeten gaan doen om reizigers weer
terug in het openbaar vervoer te krijgen. Schrappen in de dienstregeling is geen optie
meer.

De voorzitter: Dank u wel mijnheer Van den Hout. Zijn er vanuit de commissie vragen?
Dan ga ik naar de heer Kuhlmeijer.

De heer Kuhlmann: Kuhlmann, dank u wel. Ja. Ik heb een vraag aan nnijnheer Van den
Hout. Laat ik eerst een antwoord geven, u vroeg, zeg maar: nou, weten we, hebben we
die dienstregeling voor 2023 ontvangen als raad? Nee, althans, of ik heb helemaal zitten
slapen, maar die hebben we niet gezien. U heeft mij en volgens mu j alle andere partijen
in deze raad op 12 september een e-mail gestuurd waarin u, waarin ook stond dat de
buslijn 2, dat die gewijzigd ging worden, dat schreef u in uw e-mail. Ik weet daar verder
nog niets vanaf, maar ik ben natuurlijk wel benieuwd. Kunt u daar iets meer over
zeggen? Wat heeft u gehoord, hoe heeft u dat gehoord? Want ik ben natuurlijk
benieuwd.

De heer Van den Hout: Nou, het merendeel staat op Twitter. Via mijn Twitteraccount
werd ik daardoor aandacht op gegeven. En ja, vanuit intern bij Qbuzz krijgen we daar
ook inderdaad signalen van. Dus het is wat breder, zeg maar. Het is niet zomaar dat
iemand wat geroepen heeft, maar het is echt breder.

De heer Kuhlmann: Dan ben ik benieuwd, kunt u, want wijziging, dat kan ook zijn: nou,
ze gaan nu elke tien nninuten rijden in 2023. Weet u iets van wat voor soort wijziging
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eraan zit te komen? Ja, ik kan me voorstellen dat u ook niet het nieuwe boekje, de
dienstregeling heeft liggen. Maar wat weet u? Kunt u daar iets over zeggen?

De heer Van den Hout: Ja, ik wil altijd dingen zeggen waarvan ik zeker weet zeg maar
dat het ook zo is, dus ja, ik heb alleen de signalen binnengekregen. En ja, verder
eigenlijk niet.

De heer Kuhlmann: Helder, dank u wel.

De voorzitter: Mooi, Dan geef ik nu het woord aan de heer Van der Meer van
Groen Links.

De heer Van der Meer: Ja, dank u wel. Ik had de vraag van de heer Van Hout: wat
vinden jullie het belangrijkste wat de vervoerders zouden moeten doen om die reizigers
terug te halen? Want dat is uw oproep. Wat zou de belangrijkste maatregel zijn in uw
ogen? En heeft u ook vragen aan de gemeente of aan de provincie, wat die in concreto
zouden kunnen doen? U roept op om tot een goed openbaar vervoer te komen, maar
wat zou gemeente en provincie daar in uw ogen in concreto aan kunnen doen?

De heer Van den Hout: Ja, met wat betreft de vervoerders heb ik eigenlijk een beetje
gemist. Wat andere vervoerders weer wel hebben gedaan, dat is van de zomer allerlei
acties ingesteld, goedkoper in het openbaar vervoer. Ik heb voorbij zien komen een euro
voor een dag met de tram en met de bus. Goedkope kaartjes, dagkaarten, zeg maar.
Dus er is heel veel gebeurd elders, hetzelfde als bij Qbuzz als je gaat kijken wat ze
gedaan hebben zeg maar in Groningen en Drenthe, want daar rijden ze ook. Daar
hebben ze wel allerlei acties gevoerd en hier zijn we eigenlijk weinig tegengekomen.
Misschien dat ze wel lets gedaan hebben, maar daar is dan heel weinig publiciteit aan
uitgegeven. Wat ik, wat je van de provincie eigenlijk zou verwachten is dat ze wat, ja, ik
zal het maar populair zeggen, wat meer achter de broek van de vervoerders gaan zitten
om ze toch te gaan stinnuleren om fatsoenlijke dienstregelingen neer te zetten. En dat
ontbreekt gewoon. En ik krijg nu af en toe het idee en dat hebben we ook al eens een
keertje geopperd: ja, de provincie die durft niks te doen, want ja, als die vervoerder
zegt van, nou, doei, de groeten, dan hebben we geen openbaar vervoer. En de
vervoerders die gaan achterover hangen van, nou, provincie en Rijk, kern maar op met
de zak geld, dan gaan wij dingetjes doen. En daar nnoet gewoon een einde aan komen.
Want je wordt, het openbaar vervoer wordt zo gegijzeld zeg maar door een stel
vervoerders en dat is niet de bedoeling, denk ik.

De heer Van der Meer: En de gemeente?

De heer Van den Hout: Ja, de gemeente, volgens mij kan de gemeente ook meer doen,
in ieder geval richting de provincie en ook de vervoerders. De gemeente, die zorgt voor
de faciliteiten van de haltes, de bushaltes plaatsen ze, de infrastructuur. Daar mogen die
vervoerders best wel wat voor terug doen. Dus ja, ook vanuit de gemeente kan je druk
uitoefenen op de vervoerder en in ieder geval ook richting de provincie. En ja, wat meer
transparantie afdwingen als ik, als eigenlijk gewoon als leek via die mijnheer Steentjes
van Qbuzz erachter kan komen zeg maar dat er inderdaad wel al plannen zijn, ja, dan
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vind ik dat vrij slordig. Als, en ja, waarvan hij zelf zegt: ze zijn ook naar de gemeente
toegestuurd, dan vind ik het vrij slordig zeg maar van het gemeentebestuur dat, ja, hoe
moet ik dat netjes zeggen? Dat jullie niet ingelicht zijn, zeg maar. JuHie wilden daarover
praten en terecht. Ik denk dat het openbaar vervoer zeg maar zit nu bij de provincie en
wij vinden nog steeds dat dat eigenlijk bij de gemeentes thuishoort, omdat die dichterbij
het, ja, bij het vuur zitten, zeg maar. Dus ja, ik vind dat raar. En wat meer
transparantie, zeg maar, vanuit het gemeentebestuur zou dan wel in ieder geval fijn
zijn.

De voorzitter: Dan krijg ik net links ingefluisterd dat iemand heel graag wil reageren.
Dus ik wil de heer Van der Linden even de mogelijkheid geven.

De heer Van der Linden: Nou, het is misschien handig onn even aan te geven wat we wel
en wat we niet kunnen doen, maar misschien is het, dus daar kan ik zowat over zeggen,
anders konnen daar zeventien vragen over, natuurlijk. Die hebben allemaal een
antwoord. Maar misschien is het netjes om dat te doen als het gesprek met de heer
Kuhlmann en de heer Van den Hout afgerond is. Is dat een goed idee?

De voorzitter: Dat is een heel goed idee. Zijn er verder nog vragen vanuit de
comnnissie? De heer Kolkilig.

De heer Kolkilig: Dank voorzitter. Nou, toevallig las ik net de krant en daarin staat dat
ook toevallig vandaag dat de dienstregelingen zijn aangepast met betrekking tot Blue
Amigo. En de dienstregeling, die is ook gepresenteerd op de website van Blue Amigo. En
wat is dan de reden dat het niet naar de raad is verzonden?

De voorzitter: En aan wie stelt u nu deze vraag?

De heer Kolkilic: Ja, eigenlijk richting Blue Amigo.

De voorzitter: Nu nog heel even bezig met de vragen aan de heer Van den Hout en dan
wil ik straks even het woord geven aan de heer Schutten van Blue Amigo. Dus dan denk
ik dat die vraag meer gepast is op dat moment. Is dat akkoord, de heer Kolkilig? Dan de
heer Damen van de PvdA.

De heer Damen: Ja, ik kreeg allennaal signalen dat bij Qbuzz er nogal wat uitval is van
treinen en bussen. Herkent u dat signaal?

De heer Van den Hout: Jazeker, dat krijgen wij ook regelmatig te horen. Wij merken het
zelf ook. Dus ja, die signalen, die zijn er zeker.

De voorzitter: Via de voorzitter. De heer Damen. Dat mag u via de voorzitter doen.

De heer Damen: Voorzitter.

De voorzitter: Ja, dank u wel.
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De heer Damen: Dan is mijn volgende vraag: waar ligt dat aan? Ligt dat aan techniek of
ligt dat aan personeelsgebrek?

De heer Van den Hout: Ja, met personeelsgebrek zeg maar, daar hebben we toch wat
nneer moeite nnee. Zoals we al eerder aan hebben gegeven: er speelt heel veel met het
personeel van Qbuzz. En ja, wat ik niet zie is dat de directie van Qbuzz en het
management zeg maar daar iets mee doet. En ik kan me zelf ook voorstellen: als je
personeelsgebrek hebt maar nieuw personeel die leest elke keer in de krant dat er van
alles en nog wat loos is, zeg maar, bij Qbuzz, dan zou ik niet zo erg gauw naar Qbuzz
toe gaan.

De voorzitter: Ik wil voorstellen, omdat Qbuzz vandaag niet aan tafel zit, ze hebben een
brief ingestuurd die we allemaal hebben kunnen lezen en dat we aan het afloop van de
laatste tien minuten, vijftien minuten dan met elkaar bespreken wat we graag zouden
willen meegeven middels de brief of de e-mail die we naar hen toesturen. Dan zie ik hier
een vraag Ja?

De heer Kuhlmann: Even nog wat betreft dit ordevoorstel, Qbuzz en de provincie hebben
er zelf voor gekozen om vandaag niet aan te schuiven. Wat mu j betreft betekent dat niet
dat we dan in deze vergadering niet over Qbuzz of de provincie kunnen spreken.

De voorzitter: Dat ben ik met u eens, alleen ik stel voor om dat op het einde te doen,
omdat we nu de ruimte geven aan de gasten die er zijn. En ik zag een vraag van de
heer Of een hand van de heer Oke, helder. Zijn er nog andere vragen voor de heer
Van den Hout? Want anders wil ik heel graag het woord geven aan de heer Schutten.
Gaat uw gang, mijnheer Schutten.

De heer Schutten: Pardon, pardon. Nou, Gerbrand Schutten. Ik heb hier net
opgeschreven, ik zit in ieder geval niet achterover als vervoerder. Dan zou ik hier niet
zitten. En daarbij heb ik ook, heel fijn dat ik hier Oberhaupt mag zijn vanavond en jullie
vragen, opmerkingen, kritiek of positiviteit mag aanhoren, dus daar ben ik vooral voor
gekonnen. Het is daarbij denk ik goed om te vermelden en daar ga ik een beetje in op
een vraag die zojuist ook werd gesteld over een dienstregeling. Heel fornneel gesproken
is de opdrachtgever van het waterbuscontract is de provincie Zuid-Holland samen met
de regio Drechtsteden. En dat is laten we maar zeggen dan ook het eerste gremium
waarmee je dienstregelingen voorstellen ofwel het vaststellen daarvan bespreekt. Dus in
dat opzicht is de communicatie als het over dat soort punten aankomt en dat geldt dus
ook voor ons en dus ook met bijvoorbeeld de dienstregeling voor de winterperiode, dan
is dat de afgelopen weken uitvoerig met de provincie en de Drechtsteden besproken,
dus. En ik moet er dan vanuit gaan en ik geloof ook dat dat zo is, wethouder, dat de
informatie die daaruit voorkomt ofwel de beslissingen die daar uiteindelijk worden
genonnen, dat die dan vervolgens weer met u worden gedeeld. Dus in die zin is de
gemeenteraad van Dordrecht niet een direct aanspreekpunt of een
verantwoordingsorgaan voor ons. En niettemin kom ik heel graag, ja, een stuk
toelichting geven of uitleg geven hoe het bij ons gaat, want ik realiseer me natuurlijk
terdege dat ook wij met enige regelmaat in de hoek zitten waar de klappen vallen. En
dat is niet zonder reden, dus ik konn daar graag ook van mijn kant eens een keer een
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toelichting op geven. Want ik merk natuurlijk in algemene zin dat, nou, dat initiatief
hebben we misschien zelf ook niet genomen, maar dat er heel veel over ons wordt
geschreven of gesproken of gedaan, maar ... En dat gebeurt vaak niet met ons. En dat is
af en toe best jammer. Of dat nou vanuit de media is of wat anders is. Daarom heb ik
ook de uitnodiging heel graag willen aanvaarden. En daarbij geef ik dan ook nog maar
eens aan dat hier niet alleen een directeur maar ook een eigenaar zit van het bedrijf.
Dus ik voel ook dagelijks in mijn eigen portemonnee wat er aan de hand is. Dat wil ik er
nog wel even bij vertellen.

De voorzitter: Dank u wel.

De heer Schutten: Graag bereid voor vragen.

De voorzitter: Ja. Zijn er vragen voor de heer Schutten? Ik begin bij de heer Hartnneijer
van de SP.

De heer Hartmeijer: Ja, dank voorzitter. Ik heb de dienstregeling gezien op uw site, de
site van Blue Amigo. Wat is de inschatting van Blue Amigo voor het komende jaar? Is
dat een dienstregeling die echt geborgd kan worden, dat Als u zegt: nou, daar kunnen
we echt vanuit gaan met personeel, et cetera, waterbussen, ja.

De heer Schutten: Ja, nou, dat is een hele goede vraag. En om daar maar meteen op te
reageren en ook maar even heel specifiek misschien even toch een stukje terug in de
tijd. Want in 2019 is de waterbus opnieuw aanbesteed. Dat was niet alleen voor mezelf
maar laat maar zeggen voor onze organisatie een interessante aanbesteding om de
simpele reden dat ik hier zelf in de jaar of tien daarvoor de directie heb gevoerd over de
waterbus, helemaal vanaf 2009 tot 2017. Ik ben daarna voor mezelf gestalt met mijn
zakenpartner Maurice Swets in Antwerpen met de waterbus. En zag dus op dat moment
de gelegenheid om terug te keren, zeg maar, in het bedrijf waar ik tien jaar lang heel
erg verliefd op ben geworden en waar ik ontzettend veel plezier aan heb beleefd. En wat
we nota bene ook heel hard hebben kunnen laten groeien. Dus we hebben de keus
gemaakt om aan te besteden, toen nog niet in de wetenschap wat ons allennaal te
wachten stond in termen van corona of de gevolgen daarvan. Tijdens die aanbesteding,
ja, dan volg je natuurlijk de aanbesteding, zeg maar, documenten en de tender die daar
op tafel ligt en dan probeer je daar zeg maar het nnaxinnale aantal punten in te halen.
Nou, misschien konn ik daar later vandaag nog even op terug. Dus we hebben een hele
ambitieuze aanbieding gedaan en de inkt was bij wijze van spreken nog niet droog van
de overeenkomst met de provincie en de Drechtsteden en toen kwannen we per direct in
de problemen door de pandemie en de gevolgen daarvan. Dan terug naar uw vraag,
want in die aanbesteding hebben we natuurlijk een vervoerplan uitgewerkt, tot in detail.
En die baseer je natuurlijk op heel veel uitgangspunten. En dat vervoerplan, dat is en zo
heb ik dat ook de afgelopen periode richting de opdrachtgevers gecommuniceerd, dat is
wat mij betreft nog steeds het uitgangspunt van vandaag en van morgen. En dat
betekent als antwoord op uw vraag, dat ik onszelf zie in een tussenfase waarin we
noodgedwongen door het gebrek ofwel aan personeel dat we genoodzaakt zijn om laat
maar zeggen de onverwachte uitval, om dat zo mininnaal mogelijk te maken en daar
baseer je dan nu je dienstregeling op. Maar we hebben laat maar zeggen een hoofdtaak
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intern en dat is dat we onze teams zo spoedig als mogelijk weer op orde willen krijgen
waardoor we de dienstregeling zoals we hebben ingeschreven kunnen gaan uitvoeren.
Dat verdient de reiziger van de waterbus en dat verdienen de stakeholders rondonn de
waterbus. En daar is ook overigens zeg maar even onze hele zeg maar businesscase op
gebaseerd. En daarmee bedoel ik te zeggen dat wij onder andere voor de nieuwe
concessie negen nieuwe schepen in aanbouw hebben, zes hybride waterbussen en drie
elektrische waterbussen. En ik kan u vertellen dat twee van die hybride schepen
innniddels in Gorinchem zijn aangekomen. Sterker nog, met een hebben we vandaag al
een testvaart op de route Dordrecht Rotterdam uitgevoerd. En ik kan die schepen niet
per onngaande afbestellen. Dus mu j is er alles maar dan ook alles aan gelegen om die
schepen zo spoedig als mogelijk in ons voile vervoerplan weer aan het publiek te
presenteren. Maar ik loop nu simpelweg zeg maar tegen het probleem aan dat ik de
diensten niet kan uitvoeren, omdat we de mensen daarvoor niet hebben. En ik dus zeg
maar vervolgens niet in problemen wil komen door zeg maar veiligheidsrisico's of lets
dergelijks te lopen. Dus het is een noodgedwongen hopelijk zeer tijdelijke situatie waar
we doorheen moeten en waar we alles aan doen om daar weer heel snel uit te komen.

De voorzitter: Dank u wel. Voordat we naar u komen, de heer Van der Meer, gaan we
naar mijnheer De Boer, dan mevrouw Striebeck en dan u, mijnheer Van der Meer.

De heer De Boer: Dank u wel voorzitter. U heeft het over tekort aan personeel, nou, er
wordt ook gesproken, he, over de hogere energieprijzen. Maar ook over die BVOV,
beschikbaarheidsvergoeding OV. Die gaat vervallen in 2023.

De heer Schutten: 23.

De heer De Boer: Ja, 2023.

De heer Schutten: Oh sorry, ja.

De heer De Boer: En die heeft u juist nodig om de exploitatiekosten te dekken.

De heer Schutten: Die hebben we in 2022 zeker nodig om de exploitatiekosten te
dekken.

De heer De Boer: Ik ben even benieuwd: waar gaan we naartoe dan in 2023? Want dan
heeft u een flink tekort.

De heer Schutten: Ja, dat is speculeren natuurlijk. En wat ons betreft hebben we dan
eigenlijk twee routes. Ik heb de eerste zojuist geschetst, dat we zo snel als mogelijk
willen terugkeren op het niveau van zeg maar voldoende bemanningen zodat we zeg
maar de aangeboden dienstregeling kunnen uitvoeren. Naast de BVOV-regeling die
inderdaad geldt tot en met 2022 vooralsnog is er dan nog het zogenaamde transitieplan
openbaar vervoer en dat is een plan waar wij eigenlijk zeg maar pas zeg maar dit jaar
nnee zijn geconfronteerd ofwel aan zijn verbonden. En we hebben de afgelopen periode
met de provincie en met de Drechtsteden als opdrachtgevers afgesproken dat we voor
het eind van dit jaar gezamenlijk kijken wat er dan nog nodig is binnen die
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transitiemogelijkheid. Nou en we hebben gezegd, het is, he, dat is een uitwerking die we
de konnende maanden met de opdrachtgevers zullen doorlopen. En ja, dat is dus een
stukje parallelliteit want enerzijds zijn we natuurlijk bezig om die diensten weer op orde
te krijgen en duidelijk moet zijn dat me dat niet morgen lukt. Maar het is onze ambitie
om dat zo snel als mogelijk te doen. Lukt dat niet, dan hebben we de tweede route en
dat is zeg maar het transitieplan en dat is dan ook een tijdelijke fase waar je op kunt
terugvallen.

De voorzitter: Mevrouw Striebeck.

Mevrouw Striebeck: Dank u voorzitter. Waar ik eigenlijk benieuwd naar ben: wat gaat u
nu concreet doen om terug te gaan naar dat voile vervoersplan en met voldoende
bemanning? Hoe gaat u daar naartoe?

De heer Schutten: Ja, dat is een hele moeili... dat is een hele goede vraag en het
antwoord is tegelijkertijd ook heel erg moeilijk. We hebben daar zeg maar nationaal nnee
te maken en we hebben daar als organisatie ook nnee te maken. En ik keer dan ook
even terug op de opmerking van mijn linkerbuurman zojuist, die zei terecht: als je qua
imago of identiteit maar even in dit geval qua imago in de media op de manier
verschijnt zoals wij de afgelopen periode hebben ervaren, dan is het zeg maar een extra
drempel om die nnensen aan je te binden. Dat laat onverlet dat we, dat dat uiteindelijk
toch de route is die we moeten volgen. Wat we inmiddels hebben gedaan is dat we met
werving- en selectiebeleid zoals we dat intern hebben, dat we dat zeg maar eigenlijk, ja,
dag in dag uit aan het aanpassen zijn zodat we zeg maar dichter bij die doelgroep zijn.
Dat is de ene kant. We kijken daarnaast ook zeg maar met de wetgevende overheid
naar laat maar zeggen de certificering van bemanningen. Het is simpelweg zo dat, ja, de
vijver is nog niet zo heel erg groot maar het aantal vissen wat er in zit is nog veel
minder. Dus de markt is simpelweg heel erg klein en wij moeten het in die zin denk ik
heel erg hebben van het imago van de waterbus. Het is een hele stabiele werkomgeving,
je weet 's ochtends waar je 's avonds bent en je weet in januari waar je in december
bent. Dat is voor heel veel binnenvaartmedewerkers een heel mooi perspectief als ze
anders gewend zijn. Dat heb ik altijd zo ervaren bij de waterbus en dat gevoel dat
overheerst nog steeds. Het werken bij de waterbus behoort heel erg plezierig te zijn en
ik denk ook oprecht dat dat zo is. Zeker als we strakjes zeg maar naar de nieuwe
generatie schepen gaan. Dus daarnnee zullen we nnensen ook over de streep moeten
trekken. Ik denk ook dat dat nog steeds zo is dat het niet altijd een financiele zeg maar
trigger moet zijn omdat er veel meer bij komt kijken. Ik voeg er wel aan toe dat wij, ja,
wij hebben in die marktomstandigheden natuurlijk ook gewoon heel erg last van de
vergoedingen die aan zeg maar bennanningen worden gegeven. En niet in de laatste
plaats ben ik innniddels een concurrent van de overheid op dat vlak geworden. En dat is
natuurlijk af en toe best wel stuitend, dat ik moet concurreren met organisaties als
Rijkswaterstaat, de havendienst, de zeehavenpolitie en noem het hele rijtje maar op.
Maar significante verschillen zijn zeg maar met de cao-regelingen die wij hebben,
kortom, ik zit links belasting te betalen en moet rechts met mijn eigen geld concurreren.
En dat voelt af en toe heel erg ongemakkelijk, kan ik u verzekeren. Dus ook daar zullen
we wel doorheen moeten, want het is een fact of life. Het zijn wel mijn eigen centen en
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ik merk dan aan de andere kant dat het daar dus niet zo is en dan is het makkelijker om
er zeg maar iets mee te doen. Ja, ik kan dat in veel mindere mate. Dus wij zullen het
vooral moeten hebben van het omarmen van de mensen die graag bij ons willen
werken. Dus daar is eigenlijk alles op gericht.

De voorzitter: Gaat uw gang.

Mevrouw Striebeck: Kijk, alles staat of valt ook met een leuk salaris, natuurlijk. Nou zag
ik bijvoorbeeld de steward die ...

De heer Schutten: Nou, lang niet alles, dus.

Mevrouw Striebeck: Die verdient niet zoveel, ik dus ik kan me voorstellen dat het
moeilijk is om aan personeel te komen.

De heer Schutten: Ja, dat is arbitrair, wat veel is, he.

Mevrouw Striebeck: Ja. Ik had, nou, wat ik zag was niet zoveel. Maar wat ik me ook nog
afvroeg: hoe gaat u de reizigers terugwinnen?

De heer Schutten: Ja, dat is een tweede vraag die kwam hier net ook al even aan mijn
linkerkant aan de orde. Terechte vraag ook. En om daar een antwoord op te geven: wat
hoort bij een organisatie als de onze en dat in algemene zin natuurlijk en bij ons ook is
dat je werkt met een marketingcommunicatieplan door het jaar heen wat eigenlijk
voortvloeit uit je vervoerplan. En we hebben nu onze marketingcommunicatieafdeling
uitgebreid de afgelopen twee weken met twee extra personen om juist zeg maar die
nnarketingfilosofie weer anders in te richten zodat we voor 2023 zeg maar actiennatig,
zeg maar maand in maand uit en kwartaal in kwartaal uit een heel uitvoerig zeg maar
marketingplan kunnen uitrollen naar de potentiele reizigers. En dat is er. Ik kan nog wet
iets meegeven over de visie die we daarin hebben aangelegd. En dat is echt een
bestemmingsmarketing gerelateerde visie waarbij we en dat heb ik eigenlijk die ervaring
heb ik al veel !anger en daar heb ik ook hele goede ervaringen mee, is dat het niet
zozeer gaat om zeg maar het gebruik van de waterbus an sich. Het gaat daarin echt heel
erg om de bestemmingen waar de reiziger naartoe gaat. Dat kan dan je werk zijn of je
school of je opa en oma of een nieuwe spijkerboek of een ijsco of een fietsronde. Dus
dat is een. Het gaat natuurlijk om de customer journey waarbij we zeg maar de reis
splitsen in drie fases: voor de reis, tijdens de reis en na de reis. Dus ook daar zullen we
heel sterk op inzetten. Ja en tenslotte heeft het dan natuurlijk alles te maken ook laat
maar zeggen met de kwaliteit van de diensten, met de betrouwbaarheid van de diensten
versus de prijs die we daarvoor vragen. Dus in dat palet maken we inmiddels zeg maar
een uitgebreid marketingplan om daarmee de reizigers die we hebben te behouden en
nieuwe reizigers te winnen. Is geen gemakkelijke opgave, dat zeg ik er ook meteen bij.

De voorzitter: Mevrouw Striebeck, ik ga het woord geven aan de heer Van der Meer.

De heer Van der Meer: Ja, dank u wel voorzitter. Ik zie wet iets van uw worsteling.
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De heer Schutten: Dank.

De heer Van der Meer: Tegelijkertijd zijn we, geeft u in feite ook eigenlijk met zoveel
woorden aan dat het openbaar vervoer op dit moment en dat gaat niet alleen over Blue
Amigo maar ook over Qbuzz en ook over de NS enzovoort enzovoort, er niet goed
voorstaat en een slecht imago heeft. Daar moet wat aan gebeuren. Daar zult u het mee
eens zijn. Dat is een verantwoordelijkheid van de vervoerders om daar oplossingen voor
te vinden. Het is in mijn ogen ook een verantwoordelijkheid van de overheden. Dus de
vraag is in feite ook aan de wethouder en in feite ook aan de provincie: wat kan daaraan
gedaan worden? En wat kunnen jullie in gezamenlijkheid doen? Want we kunnen ons
niet permitteren dat het openbaar vervoer er zo slecht voorstaat en nog slechter wordt.
Integendeel, we willen juist dat er meer naar het openbaar vervoer gaat en minder naar
andere vervoersvormen. Daar moeten we in dit land een oplossing voor vinden, linksom
of rechtsom. En dat kan denk ik alleen samen. Ik zie u worstelen met, ja, wat kan ik?
Maar inderdaad, die samenwerking, misschien wel, maar ja, ik zou eigenlijk wel
interessant zijn om te vragen wat ervan vindt als de overheid een grotere
verantwoordelijkheid zou gaan nemen in het openbaar vervoer en het runnen daarvan?
Zou dat niet eigenlijk een veel betere oplossing zijn dan waar u nu mee aan het
worstelen bent? In elk geval is er grote behoefte aan perspectief, dat is een vraag. Dan
een concrete vraag over de dienstregeling.

De voorzitter: En lets korter dan de eerste vraag, alstublieft.

De heer Van der Meer: Ja, dat is goed. Is die, is er nu wel een dienstregeling voor 2023
of niet? En zo ja, is dat dan in principe de dienstregeling zoals die vorig jaar en het jaar
daarvoor, of nee, vorig jaar was? U weet dat er een hele discussie geweest is over met
name de Hooikade, laat ik het maar even kort zo samenvatten. En het is mu j volkomen
onduidelijk hoe u uit de evaluatie de conclusie kunt trekken dat er geen verandering van
die dienstregeling nodig is. Want ik zie dat het aantal reizigers tussen Dordrecht en
Zwijndrecht in Q1 teruggelopen is van 38.000 tot nog geen 22.000. Dat lijkt mij meer
dan het te verwachten corona -effect. Dus hoe komt u tot de conclusie, of om het anders
te zeggen, wat had er uit die evaluatie moeten komen om wel tot de conclusie te komen
dat u de dienstregeling zou moeten aanpassen?

De heer Schutten: Ja, zal ik maar even gewoon in een chronologische volgorde? Ik begin
maar even bij uw vraag wat de overheid in deze kan doen en of de overheid niet een
grotere rol zou moeten spelen, als ik het goed vertaal. Nou, ik vind dat in ons geval de
overheid al een hele goede en belangrijke rol speelt. Ik vind daarbij ook dat je nog
steeds een hele goede taakverdeling moet hebben tussen de vervoerder en de
opdrachtgever. En ik ben nog steeds van nnening dat in deze die laat maar zeggen
scheiding der taken of die samenwerking der taken in dit geval heel goed is geborgd.
Om even in te zoomen op uw vraag: waar kan de overheid ons dan en dan kijk ik, zeg
maar, maar even ook in dit gezelschap wellicht, waar kan de overheid ons dan als het
gaat om zeg maar de kwaliteit van het openbaar vervoer en dan meer specifiek de
kwaliteit van de waterbus in ondersteunen ofwel beter in ondersteunen? Dan zoom ik
even in op wat ik zojuist zei dat het niet altijd hoort te gaan over de waterbus als
vaartuig of als netwerk, maar het gaat veel meer om de bestemmingen. En heel
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specifiek, kom ik een beetje terug op een stokpaardje wat ik al vaker heb benoemd, is
dat het dus ook vooral heel erg gaat om de uitstraling en de faciliteiten van de haltes in
relatie tot de achterliggende omgeving. En ik geloof dat we daar met elkaar nog best
een hele uitdaging hebben en dan bedoel ik echt letterlijk de kwaliteit van de haltes. Of
dat nou de kleinere haltes zijn of de grotere haltes, die liggen zal ik maar zeggen
kwalitatief erg achter bij wat je als klant of als reiziger zou mogen verwachten. En dan
gaat het niet alleen om zeg maar de basisfaciliteiten van verf en prullenbakken en een
vlaggenmast en een lamp die het doet. Maar dan gaat het misschien ook wel zelfs om
wat meer de dienstverlenende faciliteiten op een halte. Dus ik ... En ik weet dat zeg
maar ook bij deze wethouder dat in goede handen is, omdat we zeg maar dat
haltebeheer hoog op de agenda hebben staan. Maar heel concreet, laten we maar
zeggen, een actualisatie of een revitalisatie van de haltevoorzieningen, dat zou een
grote wens zijn om daarnnee ook de reizigers beter te kunnen bedienen. Ik heb daarbij
wel eens bijvoorbeeld Rotterdam als voorbeeld genoemd. Zolang we een prachtig
centraal station bouwen, zolang we een prachtige luchthaven bouwen, zolang we een
hele nnooie internationale cruiseternninal bouwen waarmee je in feite zegt: welkonn beste
bezoeker aan mijn stad of mijn dorp, hier sta ik en wat fijn dat u er bent. Dat zou ook zo
nnoeten zijn met de haltes van de waterbus. Daar zou een uitstraling vanuit moeten
gaan die zegt: wat fijn dat je er bent en welkom in mijn stad of dorp. Kan ik je ergens
meehelpen? Nou, dat ontbreekt misschien nog wel voor een stuk en dat is misschien lets
waar we elkaar nog in kunnen vinden. Dan ga ik naar de vraag over de aanpassing,
volgens mu j zei ik niet dat er geen aanpassing is gedaan, volgens mu j zei ik juist: er is
wel een aanpassing gedaan onnwille van de situatie waarin we zitten. Ik streef ernaar om
laten we maar zeggen die aanpassing die we nu hebben nnoeten doen, om die zo snel
mogelijk weer achter ons te kunnen laten. Dus we zitten midden in de aanpassing en
sterker nog, die hebben we ook vandaag gepubliceerd. Ik heb denk ik ook uitgelegd hoe
we proberen om daar zo snel mogelijk weer uit te komen. Dus volgens nnij is daarnnee
die vraag ook beantwoord. Dan nog kort over de Hooikade waar natuurlijk veel over te
doen is en dat gaat

De heer Van der Meer: Mag ik even toelichten, want die vraag is daarmee nog niet
beantwoord. Mijn vraag was waarom u terug wil naar de oude regeling en waarom u niet
uit de evaluatie de conclusie trekt dat er een betere verbinding met, of althans voor een
deel van de reizigers, tussen Dordrecht en Zwijndrecht moet komen?

De heer Schutten: Nou, in eerste instantie, waarom willen wij terug, volgens mu j had ik
dat antwoord hiervoor ook al een keer ge... waarom willen we terug naar de
oorspronkelijke zeg maar aangeboden dienstregeling? Dat is heel simpel: omdat onze
businesscase daarop is gebaseerd, dus de investeringen zijn daarop gebaseerd in nieuwe
schepen en in allerlei systemen die we daarvoor hebben aangeschaft. Dus, en dat is een.
En ten tweede hebben we zeg maar vanuit onze vervoervisie ook in die tijd en dat is
weliswaar bijgesteld maar nog steeds het beeld dat we voor een belangrijk deel gewoon
kunnen terugkeren naar zeg maar een vol gebruik van de waterbus zoals dat voor
corona zo was. Dus dat is de reden dat we dat heel graag willen. Dat hoort overigens
ook bij een ambitieuze vervoerder. Daar tel ik nog bij op overigens dat we naar een heel
duurzame uitvoering gaan van het vaarnetwerk. Zoals net geschetst gaan we met een
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heel ander type schip varen. En we denken dat we juist daardoor ook een hele grote
reizigersgroep extra kunnen aanspreken die bereid is om daardoor of wellicht ook door
zeg maar de druk op het hoofd en onderliggend wegennet achter zich te laten en op een
groene manier naar hun bestemming kan reizen. Dus we denken dat we daar in potentie
nog een flinke USP in handen krijgen strakjes als de nieuwe vaartuigen hier in het water
komen. Specifiek daar aan de Hooikade, u schijnt zich wel Als ik even uw vraag
probeer goed te formuleren moet het dan beter dan het nu is. Nou, dan is het misschien
goed om lets over de evaluatie van de Hooikade mee te geven. Ook daarvan ga ik dan
toch even terug naar de aanbestedingsperiode. Op basis van de tenderdocumenten en
de wensen c.q. eisen van de opdrachtgevers hebben wij er tijdens de aanbesteding voor
gekozen om het netwerk in de Drechtsteden anders in te richten. Wij hebben ervoor
gekozen om af te stappen van overzetverbindingen en meer toe te groeien naar zeg
maar een netwerkfunctie waarbij je ook kunt blijven zitten als reiziger bijvoorbeeld als je
reist tussen Papendrecht en Zwijndrecht. En dat kon voorheen niet, dan moest je
overstappen met een wandeling daartussen. Dus we hebben al gezegd: we laten het
overzetveren in die zin wat achter ons en we kijken veel meer naar het netwerk. Daarbij
hebben we en dat was voor een deel het gevolg van de aanbesteding zelf gekozen om
binnen de Drechtsteden direct elektrisch te gaan varen. Dat brengt met zich mee dat we
drie volledig elektrische schepen in aanbouw hebben. Sterker nog, zij komen eind van
dit jaar op transport naar Nederland, via Damen Shipyards. Het laadpunt voor die drie
elektrische schepen dat is op dit moment bijna klaar in Papendrecht langs de halte. En
met die drie schepen kunnen we de dienstregeling onderhouden zoals we die hebben
aangeboden. Specifiek voor de Hooikade en ik heb dat al tegen de wethouder vorige
week ook in dat kleine connite gezegd, zagen we al lange tijd dat het gebruik van zeg
maar de verbinding Hooikade Zwijndrecht dalend was en eigenlijk was de conclusie al
heel snel, ook uitlaat maar zeggen allerlei kwaliteitsonderzoeken, is dat het aantal
reizigers wat niet meer gebruik maakte van die lijn juist gebruik maakte van het droge
infranetwerk, namelijk fietspaden, autowegen en van de brug. U kunt zich met de ogen
dicht voorstellen wat er, hoe die zeg maar, hoe het DNA of van die lijn eruitziet,
namelijk op een paar honderd meter verder loopt de brug over de rivier. Dus we hebben
dat heel sterk gennerkt. Dus dat ondersteunde onze keuze in combinatie met het
elektrische varen om in de zomer de verbinding wel te onderhouden, met uitzondering
van de zondag, en in de winter niet meer. Daarbij hebben we ook gezegd dat we de
bestemming Dordrecht, net zoals dat op andere delen in het vervoerplan gold, wel
degelijk in stand wilden houden. En dat betekent simpelweg dat je van Zwijndrecht wel
degelijk in Dordrecht kunt komen waar je landt niet op de Hooikade maar op de
Merwekade. Reizigers uit Papendrecht doen dat iedere dag ook en dus en we hebben nu
ook laat maar zeggen in de migratiecijfers en ik heb ze meegenomen gezien dat
reizigers die in de winterperiode niet naar de Hooikade konden wel naar de Merwekade
zijn gegaan. Dat is een. Nog een tweede element. Voor de evaluatie van de Hooikade
zelf die we inmiddels ook hebben afgerond en dat is dat we een, we hebben, ongeveer,
nou, ik denk een klein dertig zondagen, lets minder, gevaren op de Hooikade. Met
financiele steun van de genneente Zwijndrecht en Dordrecht. Ze hebben die dienst bij
ons ingekocht simpelweg. En we hebben de reizigersaantallen gezien en, nou, die zaten
onder de drie per afvaart. Als je daar dan op inzoonnt en je kijkt even zeg maar naar de
financiele kant van zeg maar die evaluatie, ja, dan kom je eigenlijk tot de conclusie
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zoals wij die voorheen ook tijdens de aanbesteding hadden getrokken, is dat heel veel
mensen graag willen dat de verbinding er is nnaar het lijkt er in de praktijk niet op dat ze
er ook gebruik van maken.

De voorzitter: Gezien de tijd wil ik de wethouder nog even een kleine twee minuten
geven om hier een reactie op te geven. Ja, het is echt heel kort. Want ik wil nog wet dat
we aandacht geven aan het laatste deel wat we mee willen geven aan de provincie Zuid-
Holland en aan Qbuzz.

De heer Kuhlmann: Ik heb een vraag aan de wethouder'...'. Die kan hij misschien
meteen even meenennen?

De voorzitter: In twee minuten. Want, nnaar dan wil ik u vragen om de vraag echt
concreet te houden

De heer Kuhlmann: Ja, heel concreet.

De voorzitter: Want we zijn er erg goed in om hele lange vragen te stellen.

De heer Kuhlmann: Ja nee, heel concreet. Nannelijk naar aanleiding van wat we net
hebben gehoord, dat er een dienstregeling zou liggen bij de genneente. En ik ben
benieuwd: is de wethouder bekend met die dienstregeling en wordt dat gedeeld?
Misschien kan hij daar lets over zeggen.

De voorzitter: Wethouder Van der Linden.

De heer Van der Linden: U bedoelt de Qbuzz dienstregeling of de Blue Amigo
dienstregeling? Allebei?

De heer Kuhlmann: Nee, die Blue Amigo dat staat inmiddels in de krant, dus dat, maar
de Qbuzz dienstregeling, waar we net van het reizigersoverleg lets over hoorden.

De heer Van der Linden: Ik ga mijn toegezegde acht minuten gebruiken voor een goede
toelichting, dank u wel voorzitter. Oh, twee. Nee, de eerste vraag gaat natuurlijk of het
eerste punt gaat even over hoe ziet het proces er nu uit? We hebben in juni met elkaar
gezeten en toen heeft de provincie een aantal dingen gezegd en ook toegezegd: we
snappen dat het ingewikkeld is, we snappen ook dat je dingen wil meegeven voor de
dienstregeling. Dus daar konnen we bij u op terug. En onder andere de heer Kuhlmann,
ook anderen hebben gezegd, ja, want er zijn nog zoveel dingen onduidelijk over de
beschikbaarheidsvergoeding enzovoorts, als daar meer duidelijkheid over is, komen we
daar graag op terug. Nou, dat is wat anders dan zeggen: we gaan die dienstregeling
bespreken. Want het proces ziet er gewoon anders uit. Het proces ziet eruit dat de
provincie sannen met Qbuzz een dienstregeling voorbereid en de afspraak is dat we op
een stuurgroepvergadering waar een aantal wethouders vanuit de regio het
concessiegebied vertegenwoordigd zijn samen met de provincie, dat daar de
dienstregeling besproken wordt. Voor die tijd kan ik niks delen. Ga ik ook niks delen.
Een opmerking die er wet bij hoort is en u hoort nu het verhaal van een ondernenner die

41



in de waterbussen zit, waarin die ook zegt: het is hartstikke moeilijk. Ja, dat geldt
natuurlijk ook voor een ondernemer of een groep ondernemers of een groot bedrijf dat
in bussen over land zit. Die zeggen ook niet: het gaat eigenlijk hartstikke lekker jongens
en het geld vliegt naar binnen. Het is heel erg spannend in het OV. Mocht het zo zijn dat
volgend jaar de beschikbaarheidsvergoeding van de landelijke overheid wegvalt, dan
gaan we niet het gesprek hebben over hier en daar een haltetje lets afknijpen of een lijn
lets eerder stoppen, dan wordt het kaalslag in Nederland. Willen we dat? Natuurlijk
willen we dat niet want overal wil je binnenstedelijk bouwen, overal heb je OV nodig,
overal dikke lijnen enzovoorts. Dus ik ga ervan uit dat het Rijk echt wel snapt: wil je
verder met Nederland, wil je niet dat alles vastloopt en dat mensen nooit meer uit die
auto komen en toch wat verder willen reizen, dan heb je die beschikbaarheidsvergoeding
nodig. Maar dat is wel spannend en als er niet meer bij konnt dan gaan we dat soort
gesprekken moeten voeren. Voor dit jaar is dat niet zo. En meer kan ik nu niet over die
dienstregeling zelf zeggen. Ik heb innniddels wel hem in mijn mail zitten want binnenkort
hebben we die stuurgroep. Dat even over het proces en over wat er gedeeld kan
worden. Dan: wat kan de gemeente doen? Zal ik die meteen nneepakken? Want ... In
een minuut zelfs, kijk. Dit is eigenlijk wel een mooi gesprek geweest want vorig jaar
hebben we om allerlei redenen gedacht: we gaan een verbinding in dit geval met de
Hooikade ondersteunen. 30.000 euro, is niet zo heel veel. Maar heeft ook niet geleid tot
ontzettend veel reizigers. Je kan van alles vinden van de verbinding en zeggen: hij moet
overeind blijven. Dat kan je zeggen. Maar als ik zie hoeveel geld we per reiziger erin
stoppen, letterlijk, dan kunnen we echt beter een taxi op en neer laten rijden. Ik vind
dat heel erg spijtig van het geld. Ik vind het ook spijtig om te zien dat we dan ons op die
hitte richten, terwijI je ook kan zeggen: hoe kunnen wij vervoer helpen? Wij kunnen
vervoerders en vervoerders zijn ervan, hoor, wij niet, vervoerders willen een netwerk
inrichten, daar zijn we bij gebaat. De landzijde, bijvoorbeeld die haltes, daar kunnen we
dan beter ons geld in stoppen. Dit is geen toezegging, beste mijnheer Schutten, Blue
Amigo, hier is even een X bedrag, want zo werkt het niet. Maar ik zou zeggen: als je wil
investeren in lange lijnen, in lijnen die het goed gaan doen, die ook aantrekkelijk zijn
voor de overstappers van Papendrecht en Zwijndrecht en Rotterdam, investeer dan
inderdaad in de kwaliteit van onder andere die haltes plus, want nnensen die op een
kade staan doen niks, die moeten de stad in of die moeten naar een station, of die
moeten naar de Biesbosch, plus de routes die dan aan en afvoer regelen. Dat gaat om
grote bedragen, gaat ook om een langetermijnplanning. Genoeg daarover, maar dat is
hoe het zit. Derde puntje, nog een minuut, hupsakee. Want het nut hiervan is natuurlijk,
van dit gesprek, is enerzijds om iets te voelen van waar OV-land in zit. Maar ook om mij
nog als dat kan dingen mee te geven. En ik heb binnenkort stuurgroep en dan ga ik met
Qbuzz praten en de provincie enzovoorts en dan zie ik heus wel dat er in die
dienstregeling geprobeerd is om de boel overeind te houden. Lukt dat helemaal? Vast en
zeker niet. Komen er ook dingen bij? Vast en zeker wel. De dikke lijnen wil je natuurlijk
overeind houden, want daar kun je de omzet halen en het geld verdienen. Wat ik een
beetle denk te missen en ik ga dat terug horen nnaar ik denk het echt te missen, is het
toekomstgericht kijken. Wanneer kunnen wij bijvoorbeeld het gesprek eens voeren over
de bediening van bijvoorbeeld een wijk als Wilgenwende en Amstelwijck? Ik snap heus
wel, dat is niet volgende week. Snap ik. Maar wanneer kunnen we dat gesprek eens
voeren? Wanneer kunnen we sommige delen van de stad wel weer naar een
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kwartierdienst krijgen? En wat, onder welke voorwaarden dan? Wanneer kunnen we
bijvoorbeeld in de zomer misschien eens wat vaker met de bus naar de Merwelanden?
Want die staat nokkievol auto's, prima, zo kun je er ook komen, je kan er ook heen
fietsen. Maar nnisschien dat het met OV ook kan. Eigenlijk wil ik zo'n gesprek, een
ademend gesprek over: fijn dat jullie er zijn, hoe maak je onze stad beter? Nou, laat dat
maar eens zien. Precies binnen de tijd, voorzitter. Dank u wel.

De voorzitter: Ja, ongeveer wel. Dan wil ik het volgende voorstellen, want we hebben
nog een minuut of negen. En zijn wij in staat om binnen negen nninuten tot een mooie
lijst te komen waarin wij Qbuzz en provincie Zuid-Holland meegeven om een aantal, ja,
laat ik het zo zeggen, om een aantal punten te inventariseren die de connmissie graag
kenbaar wil maken bij betrokken partijen per brief e-mail? Of zeggen wij: ja, dat ku... of
de wethouder. En mocht ik daar iemand het woord over voeren, dan wil ik je vragen om
dat zo concreet mogelijk te doen en zodat ook andere mensen nog de mogelijkheid
krijgen om hun punt te maken binnen deze negen minuten. De heer Kuhlmann en
daarna de heer Van der Meer.

De heer Kuhlmann: '...' verkeerd. Ja, voorzitter. Twee zaken: inderdaad die dikke lijnen.
Dordrecht heeft die dikke lijnen dus de nadruk op de buslijnen in Dordrecht en als dat
dan zo is ten koste van zeg maar een lijn ergens op het platteland waar veel minder
mensen in zitten, dat is waar we onze Dordtse wethouder denk ik mee op pad kunnen
sturen. Het tweede: kansen grijpen, het werd ook al genoemd door het reizigersoverleg.
We kennen allemaal de situatie bij het ziekenhuis, het gezondheidspark, zorgt voor veel
parkeeroverlast in andere wijken. Dat is nou juist een opdracht wat mu j betreft aan
Qbuzz. Zorg voor een aantrekkelijk aanbod zodat die werknemers daar juist eens de bus
pakken in plaats van met de auto komen. Dan moet je dat aanpassen in de
dienstregeling.

De voorzitter: Dank u wel. De heer Van der Meer, GroenLinks.

De heer Van der Meer: Ja, ik denk dat er behoefte blijft om in concreto over een
dienstregeling te praten zo gauw die er is. In elk geval worden we daar denk ik graag
over geInformeerd en de mogelijkheid om daarop te reageren. Dat is korte termijn.
Langere termijn zou ik inderdaad aan Qbuzz, aan de provincie maar ook aan de
wethouder en aan Blue Amigo willen vragen om dat gesprek wat de wethouder net zo
mooi schilderde over de langere ternnijnontwikkelingen en hoe komen we zover, om dat
inderdaad te gaan voeren. Want ik denk dat dat ons allemaal een beetje perspectief
geeft.

De voorzitter: Dank u wel. De heer Hartman, SP. En daarna de heer De Boer.

De heer Hartmeijer: Ja, dank. Ik had eigenlijk nog een vraag, korte vraag aan de heer
Schutten. Over de lijn, ja, de veerdienst zeg maar Merwekade Papendrecht. Omdat het
net ging even over de Hooikade. Maar hoe zijn die reizigersaantallen, dat is dus lijn 28
als ik het goed heb en is die ook in de gevarenzone, of?
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De voorzitter: De heer Hartman, dit is echt een technische vraag. We zijn nu bezig met
een wensenlijstje.

De heer Hartmeijer: Gewoon een kleine informatieve vraag over de reizigersaantallen, of

De voorzitter: Zou ik straks even stellen na de vergadering, want ik zit echt proberen
tempo te maken om het wensenlijstje even door te geven.

De heer De Boer: la, dank u wel voorzitter. Wat ik mee wil geven aan de heer Schutten
maar ook aan Qbuzz, wat wij zeg nnaar op dit moment ook in de zorg doen, is: je moet
het aantrekkelijk maken voor je personeel wat je nog hebt. Kijk vooral naar: kan je
personeelsleden wat hogere contracturen geven om zo op die manier wat diensten extra
op te kunnen vullen. En zou je ze ook mee kunnen laten denken, excuus, in het
roosteren van de diensten, van hun eigen diensten.

De voorzitter: Oke, dank u wel de heer De Boer. Mevrouw Striebeck.

Mevrouw Striebeck: Ja, wat ik mee wil geven is eigenlijk zeer voor de hand liggend, dat
alles staat of valt met een goede en bruikbare betrouwbare dienstregeling. En een
bruikbare dienstregeling is geen dienstregeling met een bus een keer per uur. Dat moet
echt afgepast zijn op de mensen die dat moeten gebruiken. Als ik naar mijn werk moet
's ochtends dan kan ik niet wachten op een bus die een keer in het uur komt.

De voorzitter: Helder, dank u wel mevrouw Striebeck. Ik zie de heer Damen van de
PvdA.

De heer Damen: Wat betreft het punt dat net genoemd is, de betrouwbaarheid, dat denk
ik dat moet voorop staan. Als er een bus gepland staat, als er een boot gepland staat,
moet die rijden of varen. En als het geld ontbreekt, dan kan je hem niet iedere tien
minuten laten varen, dan zul je misschien een wat zuinigere dienstregeling moeten
aanhouden. Maar de betrouwbaarheid moet voorop staan. Mensen moeten op de
computer na kunnen kijken: wanneer gaat mijn bus? Ben ik dan op tijd voor mijn werk?
Ben ik op tijd voor de film? Ben ik op tijd voor school?

De voorzitter: Helder, dank u wel. Ik zag de heer Boone, ja.

De heer Boone: Ja, dankjewel voorzitter, ja. Het gezegde leert altijd: ja, marketing zijn
mooie plannen natuurlijk. Ik zeg: de beste ambassadeur van een bedrijf zijn je
bestaande klanten. Zorg dat de basis vooral op orde is voordat je aan groei gaat
denken, dus zet een betrouwbare dienstregeling neer met de huidige nniddelen die je
hebt.

De voorzitter: Dan hebben we nog tijd voor een mooie afsluiter. Wie mag ik het woord
geven? Want anders ronden we hem af. Behalve mijnheer Van der Meer. Dan ga ik onze
gasten ontzettend bedanken. Dat jullie de tijd en moeite hebben genonnen om hier in te
spreken. En dan wens ik jullie een hele fijne avond nog. Dank je wel.
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VERSLAG VAN VAN DE DORDTSE DINSDAG VAN GEMEENTE DORDRECHT D.D. 27
SEPTEMBER 2022, vergaderzaal 5

1. Instemming voorgesteld besluit RKC inzake DoeMee onderzoek naar uitvoer
van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de Wet open overheid (Woo) —
Raadsvoorstel
Vergaderzaal 5 19:30-20:30

Voorzitter: mevr. Van Vugt-Roose
Connnnissiegriffier: mevr. Vermeulen
Verslag: NotuBiz

De voorzitter: We gaan beginnen met deze vergadering. Ik open hem hierbij. Ik wens
iedereen van harte welkonn. In het bijzonder ook de mensen die vanaf thuis meekijken
via een online verbinding. Dan ook de mensen die hier achter ons zitten op de publieke
tribune. Ik weet niet of er ook nog pers aanwezig is. Ja? Oke. Ook welkom. Voor het
verslag enzovoort vraag ik aan iedereen onn zich kort voor te stellen en dat zal ik straks
ook de mensen die online aanwezig zijn ook even vragen. Als ik nou begin bij de heer
Katif. Ja?

De heer Katif: Dat heeft u al gezegd. Jacques Katif, Beter voor Dordt.

De heer Van Leeuwen: Van Leeuwen, PVV.

De heer Kwaak: Peter Kwaak, Dordtse VVD.

De heer Wringer: Jan -Willem Wringer, Beter voor Dordt.

De heer Klerk: Albert Klerk, CDA Dordrecht.

De heer Safranti: Mehmet Safranti, DENK Dordrecht.

Mevrouw Koene: Irene Koene, Gewoon Dordt.

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

De heer Uysal: Abdullah Uysal, GroenLinks Dordrecht.

Mevrouw Vermeulen: Laurette Vermeulen, commissiegriffier

Mevrouw Van Vugt: Franciske van Vugt, voorzitter.

De heer Den Heijer: Rolin den Heijer, VVD.

Mevrouw Verbeek: Femke Verbeek, PvdA.

De heer Cobben: Servaas Cobben, Forum voor Democratie.

Mevrouw Vol: Danielle Vol, Partij voor de Dieren.
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De heer Venderbos: Cees Venderbos, Partij voor de Dieren.

De heer Tutupoly: Gersom Tutupoly, Op Ons Eiland.

Mevrouw Khadje: Sylvia Khadje, bestuursassistent Rekenkamercommissie.

De heer Oostlander: Steven Oostlander, Rekenkamercommissie.

Mevrouw Damen: Mara Damen, Rekenkamercommissie Dordrecht.

De voorzitter: Allemaal bedankt. De drie mensen van de rekenkamercommissie ook
extra welkonn en dan wil ik ook de twee online mensen van het onderzoeksbureau nog
even de kans geven zich voor te stellen.

Mevrouw Cazemier: 0, ik zal beginnen. Chantal en ik zitten elkaar aan te kijken. Mijn
naam is Jeanne Cazennier.

Mevrouw Ridderbos: Mijn naam is Chantal Ridderbos.

De voorzitter: Allemaal bedankt. Ze zijn van Pro Facto, het onderzoeksbureau dat het
onderzoek heeft uitgevoerd in opdracht van de rekenkamercommissie en van de NVRR.
Het gaat om DoeMee-onderzoek over de Wob en tegenwoordig de Woo, de Wet open
bestuur, enzovoort. Er was een centrale vraag gesteld. Dat is de vraag hoe gaat
Dordrecht om met de Wob en hoe verhoudt zich dat tot de eisen van de nieuwe Wet
open overheid, de Woo, die vanaf 1 mei 2022 in werking treden? Ik heb begrepen dat de
Rekenkamercommissie een presentatie gaat geven of wordt die eigenlijk gegeven door
de onderzoekers?

Mevrouw Damen: Ja, de presentatie wordt gegeven door onderzoekers. Die lichten
inderdaad de onderzoeksresultaten toe. Eigenlijk nemen wij ook altijd even famous first
words, om de inleiding te doen op het onderzoek, dus dat wil ik eigenlijk even doen. Dat
heb je al een klein beetje weggenomen door te zeggen dat het inderdaad een DoeMee-
onderzoek is, wat wordt georganiseerd door de NVRR inderdaad. De Nederlandse
Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies. Het leuke van zo'n DoeMee-
onderzoek, want dat hebben jullie vast voorbij zien komen, dat is dat daar inderdaad
meerdere rekenkamers in Nederland aan meedoen en dat zijn rekenkamers van de
provincies, waterschappen, maar ook de gemeentes. Het nnooie is dus dat de resultaten
van Dordrecht vergeleken kunnen worden met de andere genneenten en dat was de
vorige sessie al de vraag van goh, best interessant dat jullie dit presenteren, maar wat
zegt dat ten opzichte van andere gemeenten? Hoe kunnen we benchmarken? Nou, dat
kan met dit onderzoek en daarnaast wil ik even zeggen dat ik het zo leuk vind dat er
zo'n grote opkomst is en interesse voor ons onderzoek en ook op de publieke tribune.
Dus dank daarvoor. En dan zou ik graag inderdaad het woord geven aan de
onderzoekers voor de toelichting.
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Mevrouw Cazemier: Ja, dank je wel. Dan ga ik even proberen mijn scherm te delen onn
dan een presentatie te voorschijn te toveren. Even kijken hoor. Als het goed is ziet u nu
een presentatie. Klopt dat?

De voorzitter: Ja, dat klopt.

Mevrouw Cazemier: Oke. Ja, nou dank dat wij lets mogen vertellen over ons onderzoek
dat we hebben gedaan. Er is net al het een en ander inleidende gezegd. Chantal
Ridderbos, mijn collega en ik hebben dit onderzoek nnogen uitvoeren. Wij werken dus
beiden bij Pro Facto, dat is een onderzoek- en adviesbureau in Groningen en voordat we
de inhoud ingaan is het misschien nog goed onn even lets te vertellen over de aanleiding
van het onderzoek en nog wat andere dingen vooraf. Nou ja, zoals net al gezegd heeft
Pro Facto in 2021 het NVRR DoeMee-onderzoek uitgevoerd en dat ging dus over hoe
geven decentrale overheden nu uitvoering aan de Wob? In hoeverre gebeurt dit
rechtmatig, hoe wordt hier verantwoording over afgelegd? Hoe is de actieve
openbaarma king geregeld en hoe verhoudt zich dat tot de eisen die de Wet open
overheid vanaf 1 mei 2022 stelt? Aan het onderzoek hebben 93 rekenkamers
meegewerkt, waarvan 83 namens gemeente, acht namens provincies en twee
waterschappen. En ja, we hebben eigenlijk verschillende onderzoeksmethoden toegepast
in het onderzoek. Ja, die ziet u ook op het scherm staan. Documentstudie, dus
gemeenten of overheden die hebben docunnenten aangeleverd over hun interne
werkwijze, maar ook beleid. Daarnaast hebben we dossierstudie gedaan. Overheden
hebben tien dossiers aangeleverd die we hebben bestudeerd. Dus de dossiers van een
afgerond Wob-verzoek. Er is websiteonderzoek verricht. Dus ja, wat presenteert een
overheid nou richting de inwoners over het doen van een Wob-verzoek? Er is een
vragenlijst uitgezet. Dat ging enerzijds over ja, gewoon cijfers en aantallen van hoeveel
Wob-verzoeken worden er afgehandeld binnen welke termijn? Maar daarnaast ook wat
inhoudelijke dingen en er zijn een aantal interviews gevoerd. Ja, dit heeft dus geleid tot
een rapport waarin algehele bevindingen zijn gepresenteerd. Dus ja, over hoe
overheden in het algemeen daar mee onngaan en Dordrecht heeft hier dus ook aan
meegedaan en die bevindingen van Dordrecht die zijn teruggelegd in een factsheet met
eigenlijk gewoon ja, de ruwe onderzoeksdata en dat heeft eigenlijk geleid tot de vraag
van kunnen jullie nu ook daar een rapport over schrijven met analyse en dat ook hoe
zich dat Dordrecht zich nu verhoudt tot andere overheden. Nou, dat was eigenlijk deze
sheet en aanvullend hebben we nog een interview gevoerd met iemand van de
gemeente die betrokken is bij afhandeling van Wob-verzoeken en nog een interview
gevoerd met twee raadsleden en ook nog een vragenlijst uitgezet onn de raad. Dit heeft
geleid tot drie volledig ingevulde vragenlijsten. Nou, daar kom ik zo meteen nog
eventjes terug waar we die infornnatie voor hebben gebruikt. Nou, gaan we direct over
tot de hoofdconclusie. Nou, wat eigenlijk uit het onderzoek blijkt is dat hoe gemeente
Dordrecht uitvoering geeft aan de Wob. Nou, dat voldoet gewoon aan de eisen die
worden gesteld vanuit en ook vanuit de ABB en eigenlijk past die huidige werkwijze ook
al eigenlijk binnen de kaders van de Woo, die dus per 1 mei 2022 in werking is getreden
en misschien nog goed onn even te zeggen, dat ben ik nog net vergeten, dat is dus ten
tijden van die factsheet, toen was de Woo nog niet in werking getreden. Dus dit hele
onderzoek ging wel, of tenminste die factsheet, die gegevens zijn nu sannen, toen was
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dat is allemaal nog onder de Wob. Nou, dan ga ik nu nog even verder inzoomen op een
paar onderdelen en u heeft het rapport natuurlijk kunnen lezen, maar ik pik er even een
paar dingetjes uit die misschien ook goed zijn om te benoemen hoe dat nou Dordrecht
zich verhoudt tot andere overheden. Om dan te beginnen met de passieve
openbaarmaking, dat is dus hoe informatie die naar aanleiding van een Wob- of nu een
Woo-verzoek openbaar wordt gemaakt. Nou ja, over de wijze van indienen, daarvan
blijkt uit het onderzoek dat dat Wob-verzoeken binnen de gemeente mondeling kunnen
worden ingediend, maar ook via brief of via e-mail of via het contactformulier. Dit sluit
ook wel aan bij de Woo, want daarin wordt vereist dat de elektronische indiening
mogelijk moet zijn. Nou, daar voldoet Dordrecht aan, want dat kan per e-mail of via het
contactformulier. Nou ja, uit het NVRR-onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de
overheden verplicht heeft gesteld dat een verzoek schriftelijk moet worden gedaan. Dat
is niet in Dordrecht. Dat gebeurt niet in Dordrecht en dat is ook niet volgens de Woo,
dus dat is verder in principe allemaal goed. Dan komen we bij de beslistermijnen en dat
is, zijn we eigenlijk bekeken aan de hand van dossiers die dus zijn aangeleverd, die
dossiers en uit het dossieronderzoek blijkt dat eigenlijk bij tien dossiers die zijn allemaal
binnen de wettelijke termijn afgehandeld. Nou ja, als we dat dan vergelijken met de rest
van de gemeente van blijkt dat ongeveer een 60 procent van de dossiers binnen de
termijn was afgehandeld. Dus dat is in principe doet Dordrecht dat ook gewoon daar
goed. De gemiddelde doorlooptijd is in Dordrecht 4,3 weken en dat is bij andere
gemeenten in Nederland gemiddeld zes weken. Dus dat is ook iets korter. Nou ja en in
de Woo is de beslisternnijn in principe niet verkort. Dat is vier weken gebleven, alleen de
verjaringstermijn is wel van vier naar twee weken gegaan, maar dat zou voor Dordrecht
in principe geen problemen moeten geven als je alleen dus kijk naar deze tien dossiers.
Het zijn natuurlijk ook maar tien dossiers, maar goed. Dan is er nog het puntje van
toegankelijkheid van openbare informatie. Gemeente Dordrecht die publiceert op de
website verder niks over Woo-verzoeken die zijn gedaan of informatie die naar
aanleiding van een verzoek is openbaar gemaakt en ook niet de besluiten. Onder de
Woo is het wel verplicht om informatie die naar aanleiding van een verzoek is openbaar
gemaakt ook voor de belangstellende burger op elektronische wijze makkelijk inzichtelijk
te maken en op termijn zal het ook zo zijn dat ook de besluiten op die verzoeken ook
openbaar moeten worden gemaakt. Dat wordt dus op dit moment niet gedaan of
tenminste, ten tijde van het onderzoek. Dan komen we bij de actieve openbaarmaking.
Nou, dat is eigenlijk het punt waarop de Woo verschilt van de Wob. Dat er eigenlijk via
veel meer wordt geregeld over wat er actief openbaar moet worden gemaakt. Uit het
onderzoek blijkt dat de gemeente hierover geen beleid heeft, over actieve
openbaarmaking. Wel zouden daar schriftelijke regels, afspraken of gedragslijnen zijn.
Nou ja, aangegeven is ook wel dat de gemeente hier wel mee bezig is om te
inventariseren van nou wat moet er nou actief openbaar worden gemaakt? Op welke
termijn moet dat en de gemeente is daar in Drechtstedenverband mee bezig. Komen we
bij de rechtsbescherming. Tegen een besluit op een Wob-, Woo-verzoek moet je
natuurlijk bezwaar kunnen maken. Dordrecht maakt gebruik van een externe
adviescommissie en van ambtelijk horen. Nou, dit komt eigenlijk ook heel erg over een
met hoe andere overheden dit doen. De meeste andere gemeenten maken ook gebruik
van adviescommissies. Nou in 2018 en tot en met 2020, de onderzoeksperiode, is in 1
tot 3 procent van de gevallen een bezwaarschrift ingediend. Als we kijken naar de rest
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van de overheden dan is dat ongeveer in 7 procent van de gevallen wordt er bezwaar
ingediend, dus, nou ja, Dordrecht die zit daar wat onder. Hierbij wel opgemerkt dat de
ingediende Wob-verzoeken, dat was wel een schatting van de gemeente, maar goed, dat
kan dus misschien nog iets afwijken. De gemeente houdt daar niet exacte cijfers over
bij, maar het zal ongeveer tussen de 1 en 3 procent liggen. Verder houdt de gemeente
ook geen informatie bij over het indienen van hoger beroep of het aanvragen van
voorlopige voorzieningen. Daar is dus verder geen informatie over bekend. Komen we
bij het laatste punt, betrokkenheid van de raad. De raad wordt niet periodiek
gelnfornneerd over de afhandeling van Wob-verzoeken en ook niet over politiek
gevoelige Wob-verzoeken. Nou ja, we hebben aanvullend in dit onderzoek natuurlijk nog
een groepsgesprek georganiseerd en een vragenlijst uitgezet, maar dat gesprek was
met twee raadsleden en die vragenlijst is in totaal door drie raadsleden ingevuld, dus
daar kwann ook gewoon niet een heel eenduidig beeld naar voren van wat nou de
wensen zijn met betrekking tot informatievoorziening. Nou ja, hierover opgemerkt dat
onder de Woo zijn overheden verplicht om in de jaarlijkse begroting en jaarlijkse
verantwoording aandacht te besteden aan hoe uitvoering wordt gegeven aan de Woo.
Nou ja, de raad kan op die manier natuurlijk wel kennisnemen van de uitvoering van de
wet, maar een aanvulling daarop kunnen natuurlijk altijd nog andere afspraken worden
gemaakt. Maar goed, wat de wensen daarvan zijn dat is niet, daar is niet een heel
eenduidig beeld over naar voren gekomen. Komen we bij de aanbevelingen. Om daar
even met de laatste beginnen denk ik dan. Die sluit aan bij het laatste punt. Ga met de
raad in gesprek over de wensen met betrekking tot de informatievoorziening over de
afhandeling van Wob-, Woo-verzoeken. Ja, omdat uit dit onderzoek gewoon niet heel
duidelijk is gebleken lijkt het ons zinvol om daar verder over in gesprek gegaan. Uit de
bestuurlijke reactie ook blijkt dat dit advies ter harte wordt genomen. Nou ja, een ander
punt wat natuurlijk at naar voren kwann, was dat de informatie die naar aanleiding van
Wob- of Woo-verzoeken wordt gegeven niet openbaar is. Nou ja, de aanbeveling is om
dat dus wel te publiceren op de website en de laatste aanbeveling is ... Nou, de
gemeente die maakt bij afhandeling van Wob-verzoeken, dat heb ik nog niet eerder
gezegd, gebruik van een leidraad uit 2015, maar die leidraad die is innniddels wat
achterhaald. Na zoveel jaar en ook natuurlijk nu de Woo in werking is getreden. Als het
bijvoorbeeld gaat om beslistermijnen en dergelijke, dat soort dingen. Nou, uit de
bestuurlijke reactie blijkt ook dat er inmiddels een handleiding op het intranet is
geplaatst over hoe je een Woo-verzoek afhandelt en de Wob-leidraad, daaruit blijkt uit
een reactie dat ook die leidraad wordt geactualiseerd. Nou, dat was het tot nu toe, dus
als u vragen heeft, ik zal even mijn presentatie sluiten, dan horen wij dat graag.

De voorzitter: Hartelijk dank, mevrouw Casemier, voor deze presentatie. Dan gaan we
inderdaad door naar de vragen die er wellicht leven en uiteindelijk gaat het er dus om
dat we eind van deze vergadering kunnen vaststellen of we genoeg weten om het
vervolgens als hamerstuk door te sturen. U heeft de besluiten ook allemaal kunnen
lezen wat daaraan vastzit. Dus vragen nu even over de inhoud. Aan wie mag ik het
woord geven? Mijnheer Den Heijer.

49



De heer Den Heijer: Ja, ik zag dat 1 tot ... Dank, voorzitter trouwens, voor het woord. Ik
zag dat 1 tot 3 procent klachten worden ingediend met betrekking tot de Wob. Welk deel
daarvan is gegrond verklaard?

Mevrouw Cazemier: Je bedoelt dan de bezwaarschriften, denk ik, wat ik net benoemde?

De heer Den Heijer: Ja.

Mevrouw Cazemier: Dat is een goede vraag. Ik weet eerlijk gezegd niet of wij ook
informatie hebben gekregen over de gegrondverklaring. Nee, ik kijk mijn collega Chantal
... Nee, dat hebben we niet gekregen, dus daarvan kunnen we verder niet Daar
hebben we verder geen informatie over. Maar goed, 1 tot 3 procent is dus ook een
schatting, wat ik net at zei, van het aantal ingediende Wob-verzoeken wordt ook niet
bijgehouden. Maar ja, dat komt dus neer op, volgens mij was in 2019 geen een
bezwaarschrift ingediend en in 2018 een, dus dat is wel zeer beperkt.

De voorzitter: Dan hebben we daarmee toch een beeld. Bedankt. Mijnheer Katif.

De heer Katif: Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik vroeg me even af u zegt de Wob-
verzoeken werden niet bijgehouden. Dat vind ik wel hoogst merkwaardig, want je dient
een Wob-verzoek in. Dat wordt geadministreerd blijkbaar. Lijkt me wel, want je moet
die informatie vastleggen wil je een besluit nennen. Dus ik vind het een beetje
merkwaardig, laat dat ik dat zo zeggen. Ik weet niet of u dat ook vindt, maar, als
onderzoeker. En de schatting van 1 a 3 procent vind ik nog merkwaardiger, want ik
bedoel, wij houden alles bij.

Mevrouw Cazemier: Ja, zou inderdaad Ja. Nou ja, inderdaad, ik neem aan dat alles
wordt geregistreerd, dus dan zou je dat nnoeten kunnen nagaan, maar misschien was er
maar zo voorhanden niet een bepaald staatje met alle getallen per jaar. Dat zou ik me
kunnen voorstellen.

De heer Katif: Voorzitter.

De voorzitter: Ja, u mag.

De heer Katif: Ik zie uw collega mevrouw Ridderbos even ja knikken, dus ik zou graag
ook een antwoord van haar willen hebben.

Mevrouw Ridderbos: doet lets fout met haar geluid, excuus daarvoor. Volgens mij is
het nu goed. Ik probeerde ondertussen te kijken, maar het antwoord van mijn collega
was gewoon volledig juist, daarom knikte ik ja ter bevestiging van haar zelf. Volgens mij
is het zo dat inderdaad in een gemeente op zich wel de binnengekomen verzoeken
geregistreerd worden en zo vast in Dordrecht, maar tijdens het uitvragen van deze
gegevens aan de gemeente vroegen we alle deelnemende overheden onn een totaal over
de jaren 2018, '19 en '20 te geven en dat totaal aantal had niet elke gemeente
voorhanden en zo ook Dordrecht niet. Dordrecht heeft wel een schatting gedaan op
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basis van wat ze wel geregistreerd hadden en zo komen we op die 1 tot 3 procent, die
dan inderdaad effectief tot n=1 maxinnaal leidt. Dus het gaat om kleine aantallen.

De voorzitter: Bedankt. Dan is het wordt weer even aan mijnheer Den Heijer.

De heer Den Heijer: Ja, ik had eigenlijk, mag ik me pernnitteren om twee vragen te
stellen? Of zal ik er eentje stellen? Nou, doe ik er twee. Ik had, eerste vraag is de Wet
openbaarheid bestuur is een prachtige wet geweest, wat burgers ook in de gelegenheid
stelt om echt direct inzage te krijgen in de besluitvorming van de overheid. Tegelijkertijd
zien we dat niet vaak burgers dat middel aangrijpen, maar dat het vaak mensen met
directe belangen zijn. Dus dat het bijvoorbeeld grote bedrijven zijn, ontwikkelaars,
andere instanties. Ziet u daarin ook en ziet u daar ook een trend in, in het type Wob-
verzoeken wat u voorbij heeft zien komen? Dat is de eerste vraag en de tweede vraag is
omdat de Wet open overheid gaat echter nog een stuk, is een stuk verstrekkender dan
de Wet openbaarheid bestuur, dus vraagt ook veel nneer van onze organisatie en ook de
capaciteit van de organisatie. Denkt u, hoe beoordeelt u dat naar aanleiding van dit
onderzoek? Denkt u dat onze organisatie dat aankan?

De voorzitter: Dus twee vragen. Zien de onderzoekers ook de trend en kan onze
organisatie het aan om gehoor te geven aan de Woo?

Mevrouw Cazemier: Ja, misschien als antwoord op de eerste vraag over de indieners.
We hebben inderdaad wel gevraagd naar wie hebben nou die Wob-verzoeken ingediend.
Nou ja, ik kijk ook even mijn collega Chantal aan, maar volgens mu j is het zo dat de
nneeste, het overgrote deel van de verzoeken wordt ingediend door inwoners en
natuurlijk worden er ook verzoeken gedaan door journalisten of door NGO's of andere
belangenorganisaties en ja, dat verschilt ook weer natuurlijk per overheid, maar het
beeld is wel dat volgens mu j het grootste gedeelte van de verzoeken gewoon door
inwoners wordt. Chantal, je hebt je microfoon nog uit.

Mevrouw Ridderbos: Excuus. Of daar een trend in te zien is, is ook lastig, omdat we een
momentmeting hebben gedaan over 2018, '19, '20 maar niet meer daarna. Dus hoe zich
dat vertaalt tot de Woo, dat weten we niet, maar afhankelijk van welke bron we
raadplegen is 50 tot 65 procent van het aantal ingediende verzoeken afkomstig van een
burger. Ik bedoel, we hebben dat dan in het onderzoek dat woord is misschien wat
discutabel, maar van een inwoner. Over uw vraag of uw organisatie opgewassen is
tegen de Woo en klaar is voor de Woo in totaliteit. De reikbaarheid van dit onderzoek
ging vooral over de passieve openbaarmaking. Collega Jeanne lichtte dat net al toe. Het
gaat over de openbaarmaking op verzoek. Dus, nou ja, op aanvraag of degene die
vraagt ik vraag om bepaalde stukken en ik denk dat uw organisatie daar nneer dan
gemiddeld klaar is voor wat er innniddels werkelijkheid is, de Woo. De grootste
verandering die de Woo teweegbrengt is in de actieve openbaarmaking. Dat zijn
informatieverplichtingen die de gemeente heeft gekregen om zelfstandig naar buiten te
komen met bepaalde stukken van informatie. Die informatieverplichting die wordt er
gefaseerd ingevoerd, dus die is er nog niet. Dat gaat over een twaalftal categorieen die
de komende jaren doorgevoerd worden, waarvan binnenkort de eerste, maar de
reikbaarheid van ons onderzoek zag niet op de uitvoering van dat stukje. Dus ik kan u
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niet vertellen anders dan dat er in Drechtstedenverband wel degelijk gewerkt wordt aan
wat brengt nou die actieve openbaarheid met ons mee en in hoeverre uw organisatie
daar klaar voor is en dus ook of ze het kunnen uitvoeren of niet

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Klerk.

De heer Klerk: Dank u wel, voorzitter. Ik had even een vraagje. Die Woo die gaat dus,
daar zit vooral de zwaartecomponent in die actieve openbaarmaking. Zou dat ook
moeten leiden tot minder Wob-verzoeken?

Mevrouw Ridderbos: Ja, op de zeer lange termijn, omdat het ook over gefaseerde
invoering hebben, zou je verwachten dat meer informatie er al openbaar is er ook
minder verzoeken hoeven te komen, maar dat is wel een aanname nu van mijn kant,
voor mijn rekening. Ja.

De voorzitter: Ja, ik zie nog een vraag van de heer Wringer.

De heer Wringer: Ja, dank, voorzitter. Je leest steeds vaker dat er een overheid ook
weigert om een Woo in behandeling te nemen en liever de dwangsom die de rechter
oplegt, betaalt. Is daar ook een leidraad voor hoe daarmee om te gaan?

Mevrouw Ridderbos: Lastige vraag, merk ik. Ik moet hem even vertalen. In principe, op
moment dat er een Woo-verzoek ingediend wordt, bent u als overheid verplicht om dat
Woo-verzoek in behandeling te nemen en dat binnen de wettelijke beslistermijn te doen.
Op het moment dat u dat niet doet kan een burger u in gebreke stellen noemen we dat
en uiteindelijk zich ook de bestuursrechter wenden. Die bestuursrechter kan vervolgens
ook nog een dwangsom opleggen, dan is er sprake van dubbelgeldsmiddel als pressie
om te gaan beslissen. De hele wet is erop gericht, beide wetgevingen zijn erop gericht
dat de overheid gaat besluiten op dat verzoek, want dat is het doel. Dus als u zegt is er
een handleiding om daarmee om te gaan, u bent wel juridisch verplicht en deels
afdwingbaar, althans er kan pressie op gelegd worden met een dwangsom om te
beslissen. In een extreenn geval ze kunnen daar als daar schade uit voort zou komen
nog aansprakelijkheidstellingen omheen komen en kan het een financiele component
hebben, maar er is geen instructie die zegt hoe u niet kunt beslissen op een Woo-
verzoek, maar wellicht heb ik de vraag niet helemaal correct begrepen.

De voorzitter: Ik denk inderdaad dat de vraag niet helemaal begrepen is. Mijnheer
Wringer nog een keer.

De heer Wringer: Nee, ik denk dat de vraag wel aardig beantwoord is. Als toevoeging
daarvan, kunnen wij als raad het college dwingen om een Woo-verzoek te
beantwoorden?

Mevrouw Ridderbos: Het beslissen op een Woo-verzoek dat ingediend is bij het college,
dat ik daar ook helder over zijn, want u heeft als raad ook, kunt u ook een verzoek
ontvangen. Dan bent u zelf degene die moet beslissen. Als we het hebben over een
Woo-verzoek dat ingediend is bij het college, waarop het college moet beslissen, is dat
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een wettelijke taak die toebedeeld is aan het college en die bevoegdheid kunt u niet
overnemen. Uiteraard heeft u wel uw politieke instrumentarium door bijvoorbeeld
nniddels een motie een verklaring uit te spreken waarin u vindt dat het college zijn
werkzaamheden moet uitvoeren en heeft u ook nog andere moties achter de hand om
daar politiek inzet op te hebben, maar u kunt niet de wettelijke taak overnemen.

De heer Wringer: Dank u.

De voorzitter: Bedankt. Dan is het woord aan mijnheer De Heer.

De heer De Heer: Ja, dank u wel, voorzitter. Een verduidelijkende vraag. Pagina 9 gaat
het over de passieve openbaarmaking, waarbij ik twee dingen lees bovenaan over dat
wij als Dordrecht op dit moment niet publiceren. De informatie die naar aanleiding van
een Wob-verzoek is verstrekt. Nou, dat zouden we wel moeten doen, zoals ik dat begrijp
en ook onder de Woo moeten we dat wel doen en doen we dat op dit moment niet, maar
staat er dan ook bij die verplichting treedt overigens pas op een later moment in
werking. Dus mijn vraag is eigenlijk wat doen we nou verkeerd dit moment eigenlijk en
in hoeverre moeten we onszelf dat aanrekenen op dit moment?

Mevrouw Cazemier: Sorry. De informatie die naar aanleiding van het Wob-verzoek
openbaar wordt gemaakt, die moet ingevolge artikel 2.4, uit mijn hoofd, van de Woo
openbaar worden gemaakt, dus ook voor anderen en de besluiten, dat is dus artikel 3.3
van de Woo, dat dus op een later moment in werking treedt. Dus de informatie naar
aanleiding van het verzoek, die zou op dit moment al wel openbaar moeten worden
gemaakt en dan niet naar degene zelf, maar naar belangstellenden of naar iedereen die
daar maar kennis van wil nemen. Chantal?

Mevrouw Ridderbos: Het gaat inderdaad om twee wettelijke verplichtingen die wat
verwarrend door elkaar heen lopen. Er is een zorgplicht om te zorgen dat een
belangstellende burger zich de wet kennis kan nemen van de openbaar gemaakte
stukken. Het gekke onder de Wob en ook onder de Woo is namelijk dat als iemand eronn
verzoekt en die stuurt het naar die persoon toe, dan is daarmee primair het stuk
openbaar gemaakt. Maar ja, het is alleen maar bij de aanvrager in de mailbox of in de
brievenbus belandt. Nou, daar wilde de Woo wel vanaf. Dus die zei het moet in ieder
geval toegankelijk gemaakt worden voor een belangstellende burger en daarnaast is de
besluitvorming rondom Woo-verzoeken opgenomen onder de actieve openbaarmaking.
Aileen die is uitgesteld qua inwerkingtreding. Dus die hele harde verplichting dat de
stukken dan ook op het PLOOI-platform en dat is dan het platform van het ministerie,
gepubliceerd moeten worden. Daar krijgt het een vaste plek uiteindelijk. Die geldt op dit
moment nog niet en daarnnee is zo'n soort overgangsfase gecreeerd waarin het dus niet
alle stukken in dat PLOOI-systeem gezet hoeven te worden, waardoor het voor een ieder
toegankelijk wordt via dat bewuste systeenn waar alle actieve openbaarmaking overgaat,
maar is er wel een verplichting om te zorgen dat een belangstellende burger kennis kan
nemen van de stukken. Daarom hebben wij in ons rapport u geadviseerd van ja, zet dan
in de tussentijd die stukken op de website en dat is ook waarvan de minister in de
laatste brief over de Woo aan de kamer heeft gezegd dat dat inderdaad een pad is wat
gemeentes op die manier kunnen lopen.
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De voorzitter: U had geen aanvullende vragen nneer? Nee? Dank u wet. Dan is nnijnheer
Cobben.

De heer Cobben: Ja, voorzitter, ik heb er een aanvullende vraag over of het antwoord
dat u net gaf. Heeft u een verwachting van wanneer dat PLOOI-systeem wet wettelijk
verplicht gaat worden en wanneer dat dan vervolgens ingevoerd gaan worden?

Mevrouw Cazemier: Dat PLOOI-systeem dat is gewoon iets wat gewoon een landelijk
systeem waarin overheden die Woo-verzoeken allemaal kunnen registreren. Dus dat
wordt sowieso in gebruik genomen. Alleen die fasering. Ja, dat, ik weet niet of dat
eerder gezegd of dat at bekend is.

Mevrouw Ridderbos: Ja, ik zit even in de laatste kamerbrief te kijken, want daar staat
het in. Die hele fasering is gewoon nog niet bekend en er wordt aan gewerkt om die
eerste drie categorieen van actieve openbaarmaking, ik moet het nu uit m'n hoofd doen,
waaronder ook de Woo-verzoeken, om dat eind dit jaar allemaal gereed te hebben zodat
het in 2023 in gebruik genomen kan worden. Alleen zoals vaker, zou ik bijna zeggen,
het digitate platform is nog niet klaar om in gebruik genomen te worden, dus daar is
vooral even het wachten op en de fasering heeft ook te maken met dat er onder die
actieve openbaarheid zoveel stukken in een keer openbaar gemaakt moeten worden dat
dat ondoenlijk is om dat in een keer te doen, dus vandaar de fasering, maar op dit
moment is het platform digitaal nog niet gereed om gebruikt te worden en ik doe het uit
m'n hoofd, maar volgens mu j is het streven van de minister om dat begin 2023 werkend
te hebben.

De heer Cobben: Ja, de relevantie van mijn vraag is dat de aanbeveling nummer twee
van de Rekenkamercommissie inhoudt dat we die wettelijke verplichting waar wij het net
nog over hadden, een tijdje opschorten totdat dat systeem in werking is. Dus we zijn
eigenlijk op dit moment in gebreke. Nou, dat kun je accepteren als dat kort duurt, maar
als ik u goed begrijp dan is het nog niet helemaal bekend hoe lang dat dan gaat duren
en hoe lang we dus eigenlijk in gebreke zijn en of we dan wel of niet akkoord moeten
gaan met die aanbeveling twee.

De voorzitter: Nou, deze vraag veronderstelt ook dat er in gebreken zijn, maar kunt u
daar ook nog even op reageren?

Mevrouw Ridderbos: Ja, u heeft in ieder geval te maken met de zorgplicht voor de
openbaarnnaking. Dus op het moment dat er middels een Wob-verzoek informatie
openbaar gemaakt wordt op dit moment, moet dat op zodanige manier gebeuren dat
een belangstellende burger en ook de belanghebbende zelf, maar zoveel mogelijk wordt
bereikt. Dat is wat de wet nu zegt. Dus dat is de verplichting waar u nu nnee te maken
heeft en die verplichting om dat heel actief via PLOOI te gaan doen, die gaat later in
werking treden. Ja, dan zeggen wij tegen u van wij vinden dat als u het alleen toestuurt
aan de aanvrager van de verzoeker, dan maakt u het daarmee niet toegankelijk op de
manier zoals de Woo dat voorschrijft. De belangstellende burger wordt niet bereikt en
ook niet in de elektronische vorm, zoals de Woo dat voorlegt en dan kunt u ervoor
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kiezen dat op de website te doen. De verdere inkleuring daarvan, de duiding daarvan,
die is aan u. Of u dat met ons eens bent of niet.

De voorzitter: Tevreden met het antwoord zo? Ja? Dan is er nog een vraag, mijnheer
Tutupoly.

De heer Tutupolv: U geeft aan in ieder geval het advies am het even op de website te
plaatsen. Hoe is daar vanuit de gemeente eigenlijk op gereageerd?

Mevrouw Cazemier: Het college of de bestuurlijke reactie daar kwann naar voren dat ze
eigenlijk niet dubbel werk, dan eerst nu alles via de website en straks allemaal in PLOOI,
dus zij zeggen van we doen het straks allemaal in een keer in PLOOI en we gaan het nu
niet op de website zetten.

Mevrouw Ridderbos: Ik heb in de tussentijd

De heer Tutupolv: Mag ik nog een vraag

Mevrouw Ridderbos: Kannerbrief 0, sorry.

De heer Tutupolv: Mag even een aanvullende vraag nog?

De voorzitter: Ja, nog een aanvullende vraag en daarna mijnheer Wringer.

De heer Tutupolv: Dus met andere woorden, als ik het goed begrijp ziet het college dan
liever dat men geen dubbel werk doet, dan dat men openbaarheid geeft en eigenlijk aan
de wettelijke verplichting zal voldoen?

Mevrouw Cazemier: Ja, ten tijde van die bestuurlijke reactie was nnisschien oak nog de
veronderstelling dat dat heel snel zou komen van wanneer dan, wat die ternnijn zou zijn
van wanneer je dan wet de dingen in dat systeem van PLOOI, wanneer dat verplicht zou
moeten. Dus ja, ik vind dat oak wat lastig am te zeggen, onndat dat Ja.

Mevrouw Ridderbos: De minister heeft inderdaad geschreven dat naar verwachting het
platform begin 2023 wordt opengesteld en de Woo-verzoeken, dus daar dan de eerste
categorie die, een van de eerste, die daar oak in terecht kunnen.

De heer Oostlander: Voorzitter, mag ik een klein, punt van orde is wat zwaar aangezet,
maar we kunnen niet aan de onderzoekers vragen om de duiding te geven van de
antwoorden van het college. Dat moet u zelf aan het college vragen hoe het college de
wet invoert

De voorzitter: Ik werd er net op gewezen.

De heer Oostlander: Niet van de onderzoekers vragen.
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De voorzitter: Bedankt voor deze aanvulling, mijnheer Oostlander. Ja. Ik had er ietsje
scherper op moeten zijn. Er was van mijnheer Wringer ook nog een vraag. Een
technische vraag.

De heer Wringer: Ja, dank u, voorzitter. Zeer technisch, want ik heb net PLOOI
gekoppeld en dan kwam ik bij open.overheid.n1 en daar staan Wob-verzoeken uit de
gemeente Dordrecht. Dus misschien is het nog niet verplicht, maar ik zie allemaal Woo,
Wob, Woo-verzoeken. Dus.

De voorzitter: Dus kunnen we concluderen dat er hard gewerkt wordt? Wat is uw vraag?

De heer Wringer: Nou ja, blijkbaar is het systeem al aanwezig om het te plaatsen, maar
is het wettelijk nog niet verplicht. Dus waarom zouden we het niet gebruiken op dit
moment?

De voorzitter: Ja, maar dat

Mevrouw Cazemier: Is dat een vraag aan ons of ...

De voorzitter: Ook die vraag gaat niet over het onderzoek. Die gaat meer over wat doet
de gemeente nu. Zijn er nog vragen over dit onderzoek? Op dit moment niet. 0 ja,
mijnheer Klerk.

De heer Klerk: Dank u wel, voorzitter. Ik had nog een kleine vraag. Die zit niet zozeer
op de situatie Dordrecht, maar in zijn algenneenheid op deze wetten. Ik vraag me af,
komt de belangstellende burger, zoals u die zo mooi omschrijft, onder de Woo net zo
makkelijk aan zijn gevraagde informatie als onder de oude wet? Of moet hij eerst gaan
kijken wat er actief is openbaar gemaakt door de gemeente? Want het is veel
makkelijker om een verzoek te doen via een invoerformuliertje op hun website dan te
krijgen waar je om vraagt.

Mevrouw Ridderbos: Op moment dat een Woo-verzoek wordt ingediend zijn je daar als
gemeente, als college, als bestuursorgaan eigenlijk, niet als gemeente, maar als raad,
college, burgemeester een antwoord op moeten geven. Een beslissing moeten nemen en
die beslissing kan ook zijn dat de gevraagde informatie niet verstrekt wordt omdat die
reeds openbaar is. Dat was onder de Wob ook al het geval. Dat gebeurde ook wel met
enige regelmaat. Dat er bijvoorbeeld een bestemmingsplan opgevraagd werd onder de
Wob en er werd gezegd ja, dat gaan we niet openbaar maken, want het is openbaar. En
ja, het is dan de koninklijke weg dat de gemeente dan ook zegt en hier kunt u het
vinden. Dat zien we in de praktijk veel gemeentes zou doen. Dat is niet verplicht, maar
we zien het wel veel. Dus ik vind het bijna een gewetensvraag van wordt het dan
ingewikkelder. Het is niet zo dat er een voorportaal in de Woo zit dat iemand eerst zelf
moet zoeken en dan pas een vraag mag stellen. Dus de vraag stellen wordt inderdaad
onder de Woo zelfs nog eenvoudiger omdat het digitaal mag. Dat kon onder de Wob niet
per se en het is nu geregeld dat dat wel kan. Dus dat je dat elektronisch kunt
aanvragen, maar er is geen voorwaarde of u moet eerst zelf zoeken. En aan de
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achterkant zou het toch voor de hand liggen dat als je een Wob-verzoek behandelt en je
constateert dat lets openbaar is, dat je ook vertelt wat daar de vindplaats van is.

De voorzitter: Bedankt. Zijn er nog vragen? Dan is het misschien goed om even door te
gaan naar het besluit wat voorligt en als de Rekenkamercommissie dat nog goed kan
toelichten kunnen we daarna nog even vragen of jullie nu genoeg informatie hebben om
het als hannerstuk door te sturen. Kunt u dat voorgestelde besluit nog even toelichten?

Mevrouw Damen: Het is een beetje slordig, ik heb ze hier niet bij me, de beslispunten,
misschien dat iemand ze kan benoemen maar dan kan ik ze toelichten.

De voorzitter: Ik lees ze wel voor. Besluit bestaat uit vier besluiten. Het eerste is kennis
te nemen van het rapport van de Rekenkamercommissie, Open Bestuur en NVRR doen
mee onderzoek naar de uitvoer van de Wob/Woo.

Mevrouw Damen: Nou, die hoeven we denk ik niet verder toe te lichten.

De voorzitter: Dat denk ik ook.

Mevrouw Damen: Want ze hebben hem hierbij

De voorzitter: Twee. De conclusies van het onderzoek te onderschrijven. Dus zijn de
conclusies voor u allemaal helder? Derde, het college van burgemeester en wethouders
op te dragen aanbevelingen twee uit te voeren door met een plan van aanpak te komen
over de implementatie van de aanbeveling, zodra het Platform Open
Overheidsinformatie, PLOOI, wettelijk verplicht wordt gesteld. Dus dat ging over
plaatsvervangend stukken op die ...

Mevrouw Damen: Ja, precies. En dat is inderdaad niet dat er nu al meegegaan wordt in
eigenlijk de suggestie om dat al via de website openbaar te maken, maar inderdaad nnee
te gaan in wat het bestuur ook nneegeeft in de bestuurlijke reactie, om dat pas te doen
als dat PLOOI inderdaad pas ...

De voorzitter: Actief is.

Mevrouw Damen: Actief is, ja.

De voorzitter: En vierde, het gesprek aan te gaan met het college over de wensen met
betrekking tot informatievoorziening over de afhandeling van de Wob-Woo-verzoeken.
Daar heeft mijnheer Van Leeuwen een vraag over.

De heer Van Leeuwen: Ja, nou, u zegt met het college, met de Raad bedoelt u
waarschijnlijk.

De voorzitter: Er staat ... Nee, bij als raad met het college.

Mevrouw Damen: Ja en, misschien even als aanvulling, het zou onderling misschien ook
interessant zijn om er met elkaar uit te komen van wat vinden we daarvan.
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De heer Van Leeuwen: Dat was ook mijn inderdaad een van de aanvullingen, absoluut.
Ja.

Mevrouw Damen: Dus het is dubbel, ja.

De voorzitter: Zijn hier nog vragen over? Is er nog meer toelichting nodig? Dan wit ik
Ja, dan moeten we ook duidelijkheid krijgen of we het nu dus kunnen doorsturen als
hamerstuk. Wie zegt er is nog een oordeelsvormend overleg nodig? Mijnheer Cobben.

De heer Cobben: Het probleem wat ik heb is dat we dus eigenlijk de wettelijke
verplichting die we nu al hebben gaan opschorten en dat we niet precies weten hoe lang
dat duurt en daarom heb ik wel een probleem met die aanbeveling twee. Kijk, als het
nou heel duidelijk zou zijn uit alle gegevens dat het maar een paar maanden gaan duren
voordat het PLOOI gebruikt kan worden of dat er een heel duidelijke datum aanhangt,
dan kun je dat acceptabel vinden, maar zoals ik het nu begrepen heb is dat nog niet het
geval. Het is nog onduidelijk wanneer de gemeente dat PLOOI voor dat doel kan gaan
gebruiken en ja, als dat theoretisch nog wel een paar jaar kan gaan duren, dan zouden
we een paar jaar lang met de situatie hebben dat we een wettelijke plicht niet uitvoeren.
Dus ja, ik zou eigenlijk willen weten of daar toch meer duidelijkheid over te geven valt,
want het kan nu niet in deze vergadering begrijp ik, maar wellicht dat

De voorzitter: Nou, misschien wel.

De heer Cobben: Dat

De voorzitter: Daar valt denk ik wel wat over te zeggen nog. Mevrouw Damen?

Mevrouw Damen: Ja, je wel, voorzitter. Ja, kijk naar mij, maar ik heb daar natuurlijk
ook niks over te zeggen. Dus ik bedoel, ik kan daar geen duidelijkheid over geven in die
zin dat wij niet precies weten inderdaad wanneer dat ingevoerd wordt en het volgens mij
aan u is om dat college daar meer helderheid over te vragen.

De heer Oostlander: Ja, het hangt een beetje sannen met de invoering van dat PLOOI-
platform, maar daar hebben wij als Dordrecht eigenlijk geen zeggingskracht over, want
dat is een rijksdingetje en we moeten uit die kannerbrief opmaken, mevrouw Ridderbos
verwees er net naar, dat dat op 1 januari 2023 is, maar zeker weet je pas als het in
januari is natuurlijk.

De heer Van Leeuwen: Voorzitter.

De voorzitter: Eerst nog op mijnheer Wringer even, die was eerst.

De heer Wringer: Maar PLOOI is actief en openbaar. Je kan nu open.overheid.nl, wat
PLOOI is en daar staan at verzoeken vanuit Dordrecht. Dus laten we dan gewoon nu
alvast daarop publiceren. Dus dat betekent dat bij puntje drie de wettelijke verplichting
eruit gehaald kan worden.
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De voorzitter: Er lijkt dus een verschil te zijn tussen dat we denken dat het nog niet
actief is, maar dat we het wel al actief zien. Dus laten we dat maar even goed uitzoeken,
maar op zich bent u het dan wel eens met het besluit, dat zodra het gewoon verplicht is
dat we er ook alles opzetten? Of concludeer ik dat verkeerd?

De heer Wringer: Ja, zelfs voor de verplichting

De voorzitter: Ja, we zijn al eerder

De heer Wringer: We houden het ... Ja. Gereed is, kunnen we het al gebruiken.

De voorzitter: Ja, nou, kijk, er zijn natuurlijk altijd annendennenten mogelijk op een
besluit. Mijnheer Van Leeuwen.

De heer Van Leeuwen: Ja, ik had zelf eigenlijk een woordvoering geschreven, maar het
was inderdaad een beeldvormend overleg. Ik sluit me eigenlijk aan bij de vraag die de
heer Cobben stelt. Ik denk niet dat de Rekenkamercommissie antwoord kan geven op
uw vraag en ook nog op wat enkele andere vragen die ik zelf heb, maar ik denk dus dat
we of nog een keer een commissievergadering nnoeten beleggen met de wethouder
erbij, dat is een voorstel. Of dat we het niet als hamerstuk naar de Raad sturen, maar
als bespreekstuk. Dus op zich onderschrijf ik wel of erken ik wel wat de commissie
schrijft in het onderzoek. Daar heb ik verder geen comnnentaar op, alleen we moeten
met elkaar nog wel een politieke duiding aangeven wat het ... Ja, zou mijn voorstel zijn.

De voorzitter: Dus u stelt voor ofwel een oordeelsvormend overleg of een bespreekstuk.
We gaan nog even mijnheer Den Heijer horen.

De heer Den Heijer: Ja, even voor de zorgvuldigheid. Volgens mij zitten we hier gewoon
dat een van onze commissieleden er achter is gekomen dat het gewoon daadwerkelijk
gepubliceerd wordt en ik hecht eigenlijk wel waarde aan dat het college nnisschien daar
gewoon op reageert. Want ik kan me zomaar voorstellen dat het college gewoon per
brief kan bevestigen dat we het gewoon doen en dan is wat mij betreft gewoon een
hamerstuk. Is die onduidelijkheid uit de wereld, want volgens mij, en lijkt me een
beetje, ik heb ook helemaal geen zin om hier een hele oordeelsvormende discussie over
te gaan doen als het maar onn een punt draait, wat volgens de een gewoon gebeurt en
volgens de ander niet. Nou, laten we dan het college daar maar op reageren dan per
brief.

De voorzitter: We gaan even verder naar de heer Safranti.

De heer Safranti: Ja, dank je wel, voorzitter. Ja, ik sluit me echt aan bij mijnheer Den
Heijer. Ik denk ook niet dat er een oordeelvormend, maar ook zeker niet naar de Raad
dit stuk als bespreekpunt nnoet gaan.

De heer Katif: Voorzitter.

De voorzitter: De heer Katif.
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De heer Katif: Ja, nou, wij gaan ervan uit dan dat er een college is die een brief gaat
schrijven, waarin aangegeven wordt namelijk dat het niet op website, maar wel PLOOI
gepubliceerd gaat worden. Daar gaan we vanuit. Op basis waarvan moet ik dan een
beslissing nemen, moet zeggen dat gaat voor kennisneming of kennisgeving aan naar de
raad? Ik bedoel, ik moet toch een toezegging hebben van een college dat je dat doet en
dan is er geen enkel probleem. Heb ik ook geen behoefte namelijk aan een
oordeelvormende connmissie. Als dat zo is, maar nnisschien weet u meer dan ik. Ik zit
niet in het college.

De voorzitter: Nou, zijn er nog meer mensen met een idee of een mening hierover?
Want het ... Of een ander, een handige gedachte die een oplossing biedt. Ik zit zelf te
denken, als we nou een paar vragen opstellen die we meegeven, dan is het toch ook
goed? Mag ik dit doen als voorzitter?

Mevrouw Koene: Wat misschien wel een idee is, is dat degenen die een vraag hebben
hem sturen naar de griffie morgen en dat dit beantwoord wordt en in de tussentijd
doorgeleiden naar de hamerraad. En nnocht daar dan aanleiding toe zijn, dan kan dat
altijd nog daar afgehaald worden.

De voorzitter: Oke. We moeten het even netjes afronden. Wie wil een oordeelsvormend
overleg?

De heer Van Leeuwen: Nou, laat ik het zo zeggen, voorzitter, dat als het antwoord op
die vraag komt voor de volgende raad, dan nee. Dan hebben we er geen behoefte meer
aan.

De voorzitter: Oke, dat is helder. Wie wil het als bespreekstuk naar de Raad sturen? Dan
concludeer ik dat we elke partij die een vraag heeft die naar de griffie stuurt en dat er
geen extra overleg nodig is. Er is nog een vraag van mijnheer Tutupoly.

De heer Tutupoly: Ja, dan had ik toch even een vraag, want je geeft nu aan eigenlijk
van dat iedere partij die een vraag heeft dat bericht aan de griffie, maar volgens mu j als
ik het zo hoor is de vraag eigenlijk bij iedereen hetzelfde. Dus het lijkt mu j dat die vraag
gewoon gesteld kan worden aan het college namens of via de griffie. Want ik heb
eigenlijk geen andere vragen gehoord.

De voorzitter: Dat is een goed voorstel, dus het gaat om de vraag, hoe moet ik nou
even goed samenvatten? Of het klopt dat er op dit moment al actief gepubliceerd wordt
op PLOOI en dat dus eigenlijk dat punt drie uit het besluit veranderd kan worden. De
griffier gaat nog wel even een goeie vraag bedenken, denk ik. Ja. Mijnheer Klerk.

De heer Klerk: Ja, nog even aanvullend dan wel dat alles of alles wordt Niet dat het
als test zo nu en dan, dat er een paar aantal bezoeken

De voorzitter: Nee, het gaat echt, wordt alles al gepubliceerd, dat is de vraag. Wordt
alles op dit moment al gepubliceerd, ja of te nee en bij nee, hoezo niet? Zijn er nog
resterende vragen? Ja, mijnheer Cobben.
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De heer Cobben: Ik zou de vraag dan toch lets uitbreiden. Als het antwoord is nog niet,
of de genneente dan bereid is om wat dan wel te gaan doen en wanneer de gemeente
dat dan zou kunnen en als dat antwoord is dat het op redelijk korte termijn is dan zijn
we tevreden gesteld.

De voorzitter: Ja, dus de vraag was worden alle stukken gepubliceerd, zo nee, waarom
niet en kunt u ook aangeven wanneer het dan wel gaat gebeuren. Die aanvulling.
Bedankt. Dan wit ik iedereen bedanken voor de deelname aan deze vergadering. In het
bijzonder de mensen van het onderzoeksbureau, mevrouw Cazemier en mevrouw
Ridderbos. Hartelijk dank. Ook de nnensen van de Rekenkamerconnmissie, mijnheer
Oostlander, mevrouw Damen en mevrouw Khadje. Ja. Hartelijk dank en nou, geniet
even van tien minuten pauze. Dan sluiten we de vergadering.
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VERSLAG VAN DE DORDTSE DINSDAG GEMEENTE DORDRECHT D.D. 27
SEPTEMBER 2022, vergaderzaal 1

4.Kennisbijeenkomst Kaderstelling Dienstverlening
Vergaderzaal 1 20:30-22:00

Voorzitter: nnevr. Kruger
Commissiegriffier: nnevr. Vermeulen
Verslag: NotuBiz

De voorzitter: Een hele goede avond allemaal. Ik zal proberen deze vergadering te laten
beginnen als de nnensen op de tribune, die misschien naar een andere vergadering
moeten, de zaal hebben verlaten. Dank u wel. Oke, nou, dit is de ... Ja, goedenavond
allemaal en zeker ook de kijkers thuis, mensen op de tribune en u als raads- en
commissieleden, welkom bij de beeldvormende commissie over kaderstelling digitale
dienstverlening naar aanleiding van het RKC-rapport Digitaal Dienstbaar. Even ter
introductie, in januari 2021 ... Kan iemand misschien de deur dichtdoen? Ja, dank u. In
januari 2021 is het rekenkamerrapport Digitaal Dienstbaar besproken in de raad. Aan de
genneenteraad is toegezegd dat er een connmissiebijeenkonnst over de kaderstelling van
de digitale dienstverlening komt en naast de publieksdienstverlening wordt ook een
beeld gegeven van de kaderstelling op interne dienstverlening. Daar gaan we het zo
meteen over hebben. Ik wil eerst even een rondje doen, zodat iedereen zich even kan
voorstellen, de raads- en commissieleden van welke partij dat ze zijn en ik heb hier nog
mijn gasten aan de linkerkant. Mag ik bij jou beginnen?

Mevrouw Vermeulen: Laurette Vermeulen, commissiegriffier.

De heer Van Bennekom: Peter van Bennekom, ik ben clustermanager dienstverlening bij
de gemeente Dordrecht.

Mevrouw Van Dijk: Nicky van Dijk, strategisch adviseur en portfolionnanager voor de
servicegemeente en voorheen maker van een hele hoop digitale diensten.

Mevrouw Doeze Jager: Sandra Doeze Jager, commissielid van het CDA.

De heer Venderbos-Lambinon: Cees Venderbos, commissielid Partij voor de Dieren.

Mevrouw Nieuwland-van den Bosse: Eline Nieuwland, raadslid ChristenUnie-SGP.

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

De heer Safranti: Mehmet Safranti, DENK Dordrecht.

De heer Tutupoly: Gersom Tutupoly, Op Ons Eiland.

De heer Katif: Jacques Katif, Beter Voor Dordt.

De heer Schalken-den Hartog: David Schalken, Beter Voor Dordt.
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De voorzitter: Dank u wel. Op de tribune hebben we nog de heer Van der Linden, onze
wethouder zitten. Die is ook 0, we hebben ook nog een tweede ring, maar komt u dan
hier aan tafel zitten, graag.

De heer Drooq: Andre Droog, commissielid ChristenUnie-SGP.

De voorzitter: Oke. Ik zie ook mevrouw Verbeek nog, PvdA-connmissielid. Kann gezellig
hier zitten, er is plaats genoeg. En mevrouw Boom van de VVD. Dit gebeurt niet vaak,
vaak moeten we mensen vanuit de cirkel wegsturen onndat er te weinig plek is, maar er
is nu plaats genoeg. Nou, het wisselen van de commissies vergt enigszins tijd, want ook
de heer Burakgin schuift nu aan van GroenLinks. En nogmaals, op de tribune zit de heer
Van der Linden. We hebben een raadsconnmissie, dus laten we vooral met elkaar het
gesprek aangaan en veel vragen. De wethouder zit er voor eventueel, als we er echt niet
uitkomen, dan weet hij vast het verlossende antwoord. In eder geval maakt hij
aantekeningen om al uw vragen en opmerkingen mee te nemen naar het college. Wie
mag ik als eerste het woord geven? Ik kijk naar links.

De heer Van Bennekom: Dat ben ik.

De voorzitter: Gaat uw gang.

De heer Van Bennekom: Heel fijn dat we hier vanavond mogen zijn. Het is inderdaad
alweer even geleden dat dat rekenkamerrapport uitkwam en de belofte nu eindelijk
ingelost, maar, nou goed, inmiddels zijn we natuurlijk ook met een nieuwe raad ten
opzichte van toen dat rapport werd besproken, dus ik kan me voorstellen dat ook deels
weer voor een aantal van jullie nieuwe informatie is. Wat we zullen proberen te doen is
jullie daar een beetje kort in meenemen, maar inderdaad, zoals net al werd aangegeven,
we hopen ook dat het gewoon een gesprek is. Dus we hebben daar ook wel wat op
voorbereid om dat ook een gesprek te laten zijn, maar misschien is het goed om eerst
even, we hebben onszelf al even kort voorgesteld en we zitten hier ook bewust eigenlijk
vanuit twee verschillende takken van sport bij de gemeente. Ik ben zelf verantwoordelijk
voor die frontoffice en de dienstverlening aan onze inwoners en Nicky werkt bij de
servicegemeente en die zorgt er eigenlijk voor dat de randvoorwaarden om de
dienstverlening te kunnen doen ook geborgd zijn. Dus wij dachten, het is aardig om ook
die twee kanten ook naar voren te brengen in deze bijeenkomst. We leggen wel het
accent op de digitale dienstverlening, dus niet zozeer dienstverlening in algemene zin -
ik zal daar zo nog wel even kort aan refereren. Het is zo'n groot onderwerp om dat
allemaal even in korte tijd te bespreken, dus we hebben hier even de aandacht op
gericht, net zoals dat rekenkamerrapport dat ook deed. Ik kijk heel eventjes of het
knopje het doet.

De voorzitter: Gelijk even een vraag tussendoor. Kunnen er tussendoor vragen worden
gesteld, of heeft u liever eerst de presentatie en dan de vragen?

De heer Van Bennekom: Wat mij betreft, want ik nodig een paar keer uit ook om
antwoord te geven op een vraag, dus wat mij betreft ook wel tussendoor. Ik bewaak wel
een beetje dat we niet te veel uitlopen, dus als ik op een gegeven moment denk: dat
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loopt iets te veel ult. Dan geef ik dat wel aan. Ja? Welk knopje moet ik drukken? Deze
toch? Ja, oke. All right. Hier werd al eventjes, dat is eigenlijk de vraag of de aanleiding
waarom we hier zitten. Eigenlijk heeft het rekenkamerrapport aangegeven, ook bij jullie
als raad: kijk eens of jullie als raad ook actiever je kunt opstellen naar dit onderwerp.
De betrokkenheid nu is misschien wat laag, zou je zeggen. We komen heel af en toe
langs om wat te vertellen over de voortgang, maar de rekenkamer adviseerde eigenlijk
een wat actievere houding van de raad op dit onderwerp. Daar willen we het dus
eigenlijk met jullie over hebben of dat verstandig is en hoe we dat zouden kunnen doen.
Dan ga ik eventjes omwille van het tempo hier wat sneller doorheen. Kijk, dit is even
een plaatje, die geeft misschien mooi aan hoe je naar dit onderwerp zou kunnen kijken.
Want wat we zien is dat er vanuit het Rijk en de EU ook allerlei wetgeving op ons afkonnt
op het vlak van digitale dienstverlening. Dat heeft behoorlijk wat impact ook op wat wij
als lokale overheid daarmee moeten doen. Tegelijkertijd zijn we als lokale overheid
vooral bezig natuurlijk met enerzijds de gewone dienstverlening en allerlei opgaven hier
goed te volbrengen. Pas heeft er een onderzoekje ook plaatsgevonden, er is ook
gevraagd aan, ik meen dat het de raadsleden waren, he? Ja, gevraagd: hoe kijken jullie
eigenlijk naar digitalisering en digitale transformatie? Dan bleek dat eigenlijk het gros
van de raadsleden in Nederland eigenlijk zag: het is meer een
bedrijfsvoeringsonderwerp en het ook een beetje gelabeld werd als kostenpost-issue.
Dus dat zegt misschien een beetje over hoeveel raadsleden kijken naar dit onderwerp.
Wij denken dat dat een genniste kans is, omdat achter digitalisering ook heel veel
vraagstukken zitten die bepalend zijn voor hoe wij in de stad omgaan met onze
inwoners, welke kansen we ze bieden. Er staat hier ook over kansengelijkheid et cetera,
dus daar willen we het ook wel over hebben. Wij denken dat er genoeg waardes te
verdedigen zijn op dit onderwerp waar je ook als raad lets van mag of zelfs misschien
nnoet vinden.

Mevrouw Van Dijk: Als ik daar een snel voorbeeld op mag geven. Bijvoorbeeld keuze
van het bewaren van data. En weer, er zijn niet altijd goede of slechte keuzes, maar je
zou kunnen kiezen als raad en als gemeente: wij vinden het heel belangrijk om heel veel
data van onze bewoners te bewaren, want dan kunnen we ze in een keer helpen, dan
kunnen we ze sneller bedienen, ingewikkelde vragen, dan hoeven ze maar een keer
dingen in te dienen. Maar daar hangen ook privacyaspecten aan, daar hangt af en toe
een stukje groen, data-emissie aan: wil je dat allemaal opslaan? Dus dat zijn allemaal
voorbeelden van die afweging van waarden, waar niet direct een goed en een fout in zit,
maar waar jullie wel wellicht als commissie en als raad wat van willen vinden.

De heer Van Bennekom: Ja. Nou, wat willen we doen? We willen eigenlijk drie dingen
even aanstippen, even inzoomen op: wat is dienstverlening, hoe kijken we daarnaar,
wat doen we ook vanuit de genneente al, wat zijn de uitdagingen die de komende
periode voor ons zien? We hebben ook een aantal stellingen voorbereid om met jullie te
bespreken. Dit is een, want jullie hebben als voorbereidende stukken natuurlijk een heel
pak papier gekregen, natuurlijk het rekenkamerrapport zelf, maar ook het Meerjarenplan
dienstverlening. Ik weet niet, uiteraard hebben jullie dat van A tot Z gespeld, ga ik van
uit, dus ik zal niet te veel in herhaling vallen. Een van de dingen die je daar terugvond
was de visie op dienstverlening die we hanteren. Daar staan wat dingen hier ook over
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vermeld. Je hebt als inwoner, of als bedrijf je te verhouden tot de overheid vanuit
verschillende rollen. Wat willen we dan doen als het gaat om die visie van
dienstverlening? Dan willen we eigenlijk, we zeggen: we willen de optie geven dat je
dingen als ze online kunnen, dat je ze ook online kan doen. Dus dat is een beetje de
annbitie die we ook daarin stellen. Tegelijkertijd sluiten we het offline, dus gewoon het
fysieke contact, sluiten we niet uit. Dat is een hele belangrijke. Zoals het daar ook staat,
we proberen ook die keuzevrijheid ook aan inwoners te geven, dat ze zelf een voorkeur
kunnen kiezen. Er staat hier: onze dienstverlening is persoonlijk, online en dichtbij, en
slim. Dan zou je kunnen zeggen: dat is een beetje een soort slogan. Als je kijkt, want er
staat eigenlijk, het zijn dan vier losse begrippen. Misschien een vraag aan jullie om even
heel kort bij stil te staan: kan online ook persoonlijk en dichtbij zijn? Wie kan daar
misschien heel kort op reageren?

De voorzitter: De heer Safranti.

De heer Safranti: 0 ja, ik had al gedrukt. Sorry, mijn excuses. Op uw vraag: ja.
Waarom? Ik zal even een voorbeeld geven. Je logt in bijvoorbeeld bij Sociale Dienst
Drechtsteden, even als voorbeeld, of Mijn Uitkering. Dan kan je dus alles zien wat dus
met jou te ma ken heeft. Dat betekent dat je dus toch een bepaalde betrokkenheid hebt
en dat dat iets van jou is. Dus het antwoord is ja.

De heer Van Bennekom: Ja, oke.

De voorzitter: De heer Kleinpaste nog een overdenking?

De heer Kleinpaste: Ik dacht ook een ja, onndat het lekker heel direct en concreet kan
zijn en dat er met chatfuncties ook heel snel te schakelen is. Dus een aantal dingen is
wel degelijk ook heel persoonlijk of heel gericht op die manier in te regelen.

De heer Van Bennekonn: Ja. Nou, even de korte reflectie. Er valt natuurlijk meer over te
zeggen, maar is dat het elkaar niet uitsluit. Dat wordt nog wel eens gedacht, dat online
ook een beetje een afstandelijk iets is. Maar wij denken ook wel degelijk dat het ook
inzicht kan hebben dat je dat dichtbij maakt en dat je het persoonlijk maakt. Daar zullen
we straks nog wel even op terugkomen in wat voorbeelden. Dit is een sheet, een stuk
tekst wat ook uit het meerjarenplan van Dienstverlening Drechtsteden konnt. Er is iets
gezegd over de ambitie voor de konnende jaren. Misschien nog wel goed om te zeggen,
toen we in 2016 begonnen met Dienstverlening Drechtsteden als uitvoeringsorganisatie
lag de nadruk heel erg op digitaal, tenzij. Dus we wilden heel veel processen
digitaliseren, daar een soort inhaalslag ook in maken. We hebben toen we in 2020 ons
nieuwe beleid nnaakten ook wel gezegd: we willen daar natuurlijk wel mee doorgaan en
dat blijft een opgave, alleen we willen het accent meer leggen op: hoe zorgen we nou
dat we waar het nodig is extra tijd en aandacht geven aan mensen? Want we zien dat
we steeds meer complexe vragen krijgen, omdat de eenvoudige dingen online verlopen,
en kunnen we ook die extra tijd en aandacht ook geven? Soms maatwerk geven als dat
nodig is, beter samenwerken tussen overheidsinstanties, hoe kunnen we dat beter
vornngeven? Dus we willen daar de komende jaren meer aandacht aan geven. Dus dat
is, zou je kunnen zeggen, een soort accentverschuiving. Als het om digitalisering gaat,
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dan denken we vaak aan innovaties, aan grote veranderingen. Maar het zit hem ook
vaak gewoon in het elke dag een beetje verbeteren. Misschien ook een mooi voorbeeld,
het heeft niet zoveel met innovatie te maken, maar wel belangrijk, is dat bijvoorbeeld
wij bijna alle PDF-formulieren van de website hebben gehaald, omdat dat wordt vaak als
heel onprettig ervaren, zeker als je dat nog moet uitprinten, moet invullen, weer in moet
scannen, weer op moet sturen, dat soort ongein. Maar dat stond tot voor kort nog best
wel op veel plekken op onze website, dus dat hebben we geprobeerd zoveel mogelijk uit
te bannen. Dus dat zijn kleine verbeteringen die soms toch een groot plezier kunnen
geven. Wij hebben ook aan inwoners gevraagd, toen bij het meerjarenbeleidsplan: wat
vindt u belangrijk in de dienstverlening? Daar kwannen een aantal dingen terug, zoals u
daar kunt lezen. Ook het rekenkamerrapport heeft een onderzoekje gedaan bij
inwoners, heeft toen ook wat dingen opgehaald en je zag wel dat het niet onverkort
positief was. Dus er waren ook best wel wat kanttekeningen, die zaten toen met name
op het Fixi-proces, dat kent u wel, waar je meldingen kan doen in de openbare ruimte.
Ook rond parkeervergunningen was niet iedereen even happy hoe dat ging, dus daar
hebben we ook wel wat beterschap in beloofd en daar zijn ook wel wat dingen in
gebeurd. Daar kom ik zo nog wel even op terug. Kijk, wat wel belangrijk is om te weten
is dat we ook niet alles digitaal kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van
een paspoort of een identiteitskaart, dat kan nog niet digitaal. Dus mensen moeten per
se naar hier de Stadswinkel komen, moeten zich ook persoonlijk identificeren en pas dan
kan die aanvraag plaatsvinden. Dus dat kan dus niet digitaal. Rijbewijs bijvoorbeeld kun
je wel digitaal aanvragen, maar moet je wel naar een fotograaf, die moet een
pasfotootje van je maken en die moet het dan weer uploaden naar een site. Dus dan
moet je nog steeds naar een winkel zeg maar om het proces te doen. Dus je ziet
eigenlijk dat de digitale dienstverlening van de overheid in die zin ook wel soms
gedwongen ook fysiek plaatsvindt.

De heer Safranti: (buiten nnicrofoon).

De voorzitter: De heer Safranti, u wilde een vraag stellen? Graag eventjes in de
microfoon.

De heer Safranti: Mijn excuses, voorzitter. Het was geen vraag, maar puur een
aanvulling. Het voortraject waar meneer het over heeft met paspoorten aanvragen,
rijbewijs, dat is ook nog online. Dus je moet wel een afspraak maken, dus het voorwerk
wordt al digitaal gedaan.

De heer Van Bennekom: Nou ja, dat is inderdaad, je kan ook bellen, hoor, dat kan ook
nog. Maar je kan het ook online doen inderdaad, ja. Dit is nnisschien ook wel aardig om
even kort bij stil te staan, is dat blijkbaar verwachten inwoners wel van de overheid dat
wij dezelfde online dienstverlening bieden als de Bol.com's van deze wereld, die
natuurlijk tot in de finesse dat proces hebben uitgewerkt. Dus de verwachting is wel
hoog van ons. De inwoners verwachten toch wel goede dienstverlening, dus dat schept
ook wel een verantwoordelijkheid. Er staat nog zo'n mooi cijfertje, wat de impact is als
we het goed doen, wat dat doet met het vertrouwen in de overheid. Dat is natuurlijk ook
een belangrijk begrip tegenwoordig, het vertrouwen of juist het gebrek daaraan, in de
overheid. Wij kunnen ook, dat is ook een beetje vaak mijn pleidooi als dienstverlener,
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als wij het in de dagelijkse dienstverlening laten afweten, daar hebben de inwoners het
meest last van. Want heel veel vraagstukken komt de gemiddelde inwoner van
Dordrecht niet in aanraking met de overheid, maar voor een paspoort wet. En we zijn
ook nog eens monopolist, dat schept ook verantwoordelijkheid, ze kunnen niet naar een
andere partij om het af te nemen. Misschien ook toch weer eventjes een korte vraag.
Een goede dienst, of een goede online dienst, waar moet dat uit bestaan, wat voor
kennnerken heeft zo'n dienst? Wie wil daar iets op roepen?

De voorzitter: De heer Tutupoly.

De heer Tutupoly: Ik denk toegankelijkheid en effectiviteit.

De heer Van Bennekom: Toegankelijkheid, en dat laatste?

De heer Tutupoly: Effectiviteit.

De heer Van Bennekom: Effectiviteit, oke. Wat bedoelt u met effectiviteit?

De heer Tutupoly: Nou ja, u noennde net at even het voorbeeld van dat Fixi. Als je een
melding daar doet en hij wordt al afgemeld zonder dat het zal ik maar zeggen verholpen
is, het probleem, dan heb je denk ik als burger niet het idee dat het werkt en dan kies je
er de volgende keer niet nneer voor.

De heer Van Bennekom: Nee, exact. Ja, een mooi voorbeeld. En toegankelijkheid nog
even, wat

De heer Tutupoly: Toegankelijkheid, ik denk, het moet voor iedereen toegankelijk zijn,
je moet weten dat het er is, je moet niet constant nnoeten zoeken. Dus op die manier
eigenlijk.

De heer Van Bennekom: Ja, goede voorbeelden. Iennand anders nog?

De voorzitter: De heer Katif, die is eerste.

De heer Katif: Makkelijk en snel.

De heer Van Bennekom: Makkelijk en snel.

De heer Katif: Ja, dat is de huidige generatie digi... Niet -beten, maar digiweters.

De heer Van Bennekom: Ja, duidelijk. Ja, gemakkelijk en snel, absoluut.

De voorzitter: Iennand anders nog iets anders? Ja, mevrouw Verbeek.

Mevrouw Verbeek-Versluis: Dank u, voorzitter. Ik heb dat rapport doorgenomen. Ik had
twee vragen eigenlijk, als het kan. Je ziet bijvoorbeeld dat een ja/nee-stickeraanvraag is
100 procent. Nou, dat is top. Ik kan me overigens ook zelf niet zo goed voorstellen dat
een laaggeletterde dat heel snel zou doen, maar dat is een aanname. Je ziet ook in het
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rapport, daar staat bijvoorbeeld het testen van laaggeletterdheid online, of het
betrekken van die uitkomsten, dat het altijd lastig is. Dat komt daar dan in terug. Is er
een tool of een nnanier van jullie om dat toch te doen? Want ik zie dan bijvoorbeeld dat
aanvragen zorg zijn dan 28 procent tegenover die 100 procent. Misschien dat dat ook
veel lastiger is, dus zijn er voor jullie ook manieren om dat toch in een rapport te
toetsen, te testen, te onderzoeken? Behalve dat het lastig blijft. Dank u.

Mevrouw Van Dijk: Als ik die mag oppakken. Ja, er zijn een aantal nnanieren. Als u het
goedvindt, gaan we straks in de presentatie het over toegankelijkheid hebben, dus ga ik
er dan op terugkomen. Als u dan nog vervolgvragen heeft, dan gaan we er nog wat
dieper op in.

De heer Van Bennekom: Dat is zeker een belangrijk item. Ik zal eventjes snel een paar
langslopen. Als je ze leest, dan klinkt het allemaal als een soort open deur, zou ik bijna
zeggen, nnaar het is zeker niet altijd het geval. Zorgen dat je bereikt wat je wilde doen.
Dat zou die effectiviteit zijn waar u net over sprak. Leg de bedoeling duidelijk uit, dus je
weet wat je moet doen. Het is nnakkelijk te vinden. Nou, deze: heeft geen last van
organisatiestructuren of systemen die los zijn van elkaar. Misschien een klein
voorbeeldje daarin. Als je nu een verhuizing doorgeeft, dat kan denk ik vrij eenvoudig
online, maar als je tegelijkertijd ook een parkeervergunning moet aanvragen omdat het
in die straat waar je gaat wonen ook nodig is, dat koppelt niet met elkaar. Dus dan moet
je weer helennaal apart naar een aparte pagina een heel proces opstarten. Hoe mooi zou
het zijn dat je eigenlijk bij een verhuizing, dat die gelijk herkent: o, dat is een straat
waar je een parkeervergunning moet aanvragen. Dat je de vraag krijgt: wilt u ook een
parkeervergunning aanvragen? En dat het dan gelijk geregeld kan worden. Dat is nu
heel lastig, onndat die systemen slecht met elkaar communiceren. Dus dat is een
voorbeeldje van waar kansen liggen en waar wij nog niet maximaal benutten. Dus soms
hebben inwoners daar zeker last van. Nou, voor iedereen even bruikbaar. Zo min
mogelijk stappen nodig. Juiste gedrag, dus dat ze ook de informatie in een keer goed
invullen.

De heer Tutupolv: Daar had ik nog even een vraag over, over het makkelijke. U zegt: de
systemen zijn niet altijd even goed op elkaar aangesloten. Net in een van de andere
sheets stond ook persoonlijkheid wordt gewaardeerd. Wordt er ook nagedacht over
chatfuncties met beeld daarbij, zodat je echt een medewerker? Want dat maakt het en
persoonlijker, en je het niet met systemen te maken die vaste vragen omlijnd hebben.

De heer Van Bennekom: Nou, dat zijn twee dingen. Een chatfunctie en beeld, zei u, he?
Want bedoelt u videobellen, of? Ja. Want ja, we zijn bezig met het starten van een
videobeloptie voor een aantal producten en diensten, dus we zijn nu aan het nadenken
hoe we dat het beste kunnen doen. Want we willen eigenlijk ook een videobelfunctie
waarbij je ook direct jezelf kan identificeren - daar heb je hem weer - en ook dat je
docunnenten kan delen. Dus eigenlijk dat je een heel aanvraagproces ook digitaal kan
doen en zelfs ook nog kan afrekenen. Dat kan al wel in het land, hoor, de gemeente
Rotterdam heeft al zo'n optie en wij proberen dat ook hier in de Drechtsteden voor
elkaar te boksen. Dus dat staat op ons ambitielijstje voor dit jaar, nnisschien wordt het
volgend jaar, nnaar we zijn er wel mee bezig. Dus dan bieden we een extra optie om
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toch elkaar wel te zien, maar wel vanuit huts dat te kunnen doen. Banken hebben dat
oak at veel. Ik ga daar niet te lang op in. Misschien is het wel aardig am eventjes, als we
kijken naar dit sheetje, een paar feitjes over onze digitale dienstverlening. Allereerst
nnisschien wel goed am te zeggen, wij zitten hier natuurlijk gemeente Dordrecht, maar
de genneente Dordrecht heeft natuurlijk heel veel van zijn dienstverlening ook uitbesteed
aan verbonden partijen. De Sociale Dienst Drechtsteden, het werd net at even genoemd,
is natuurlijk een belangrijke speler daarin, die verzorgt natuurlijk de dienstverlening
namens de genneente Dordrecht. Natuurlijk de Omgevingsdienst die oak natuurlijk
allerlei digitale diensten aanbiedt. Dus we hebben best wel veel dienstverlening, online
digitale dienstverlening bij andere partijen liggen. Maar goed, we doen zelf oak nog heel
veel. Heel veel in contact, voorbeelden staan hier benoennd. Een aantal producten staan
hier ook benoennd. Waar wij heel erg op letten is dat we proberen onze teksten heel erg
in begrijpelijke taal te doen. Dat is een van onze speerpunten dat we daar veel aandacht
voor hebben. Dat is oak

De heer Safranti: Voorzitter?

De voorzitter: De heer Safranti.

De heer Safranti: Bedoelt u daarmee bijvoorbeeld Jip en Janneketaal, of waar moet ik
dan aan denken?

De heer Van Bennekom: Nou ja, ik denk niet Jip en Janneketaal is een beetje wat in
de volksmond dan zo genoemd wordt. We praten over wat we dan noemen, een beetje
technisch, het B1-niveau. Dat is dan wat vaak geduid wordt als taalniveau wat zeker 80-
85 procent van de Nederlanders kan begrijpen. Dus dat wordt gezien wel, als je op dat
niveau je taal aanpast, dat zijn vaak hele korte directe zinnen, geen jargon, geen
moeilijke woorden. Dus daar proberen we onze teksten in aan te passen en dan kan het
gros van de mensen dat begrijpen. Overigens vinden hoogopgeleiden dat vaak ook heel
prettig am te lezen.

De voorzitter: Volgens mij inderdaad iedereen.

De heer Van Bennekom: Ja, iedereen.

De voorzitter: Dan snap je het gewoon, er kan geen vergissing ontstaan.

De heer Van Bennekonn: Exact, exact. Er wordt wel eens gezegd: dat is niet nodig, want
mijn doelgroep zijn hogeropgeleiden. Dan denk ik: die willen dat oak graag.

De voorzitter: En even nog correctie. Ik hoor dat er altijd in, hoog- en laagopgeleiden.
Dat is een dingetje, want iedereen hier in Nederland is hoog opgeleid, op welk niveau je
oak zit. Het is meer technisch, wetenschappelijk, dus.

De heer Van Bennekom: Ja, oke, sorry.

De voorzitter: Ja, nou ja, oke. Taal, he?
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De heer Van Bennekom: Corrigeer me maar.

De voorzitter: We hebben het over taal.

De heer Van Bennekom: Ja, oke. Ik wil even kort door de bocht lets uitleggen, maar
terechte correctie. Wat misschien nog wel aardig is om te zeggen dat we daarnaast ook
wel kijken: wat kunnen we in onze dienstverlening ook vernieuwen? Soms heb je daar
ook innovaties voor nodig, of vernieuwingen die nog niet bestaan in het land. Zo doen
we ook als Dienstverlening Drechtsteden nnee met twee landelijke innovaties waar we
sannenwerken met een aantal andere genneentes. Een daarvan is Gem, de virtuele
assistent. Dat is wat we ook wel kennen als een soort chatbot, dus je kunt als je naar de
gemeente Dordrecht -site gaat, dan zie je sonns zo'n icoontje, dan kun je daarop klikken.
Wij proberen daarmee dat inwoners 24/7 zeg maar ook antwoorden kunnen krijgen op
hun vragen. Dat is een product wat nog steeds in ontwikkeling is, daar krijgen we heel
veel positieve reacties op. Chatbots hebben wel eens een beetje een negatieve klank,
veel mensen vinden het juist vervelend, maar in de praktijk gaat dat best goed. Tijdens
kantoortijden regelen we ook dat als iemand chat via de chatbot, de Gem zeg maar, en
ze komen er niet uit, dan is er altijd een medewerker via de livechat die dan de
conversatie overneemt. Dus dat is uiteindelijk proberen we het succesvol te laten zijn.
Een andere is veilig chatten, dat is ook een mooi aspect, dat gaat ook over persoonlijk.
Nu is het zo dat wij vaak als we dat soort kanalen gebruiken, dat je geen
persoonsgegevens mag delen, omdat het niet veilig is. Iemand kan wel iets zeggen,
maar we weten niet of die persoon is wie die zegt dat hij is, dus wij kunnen dan niet met
persoonlijke gegevens terugkomen. Met de innovatie veilig chatten hebben we een soort
proces zijn we nu aan het uitproberen waarbij mensen zich via DigiD kunnen
identificeren en dan kunnen we ook via livechat toch persoonsgegevens delen. Dus dat
is ook een manier om het meer persoonlijk te maken en ook te zorgen dat we meer
kunnen doen via dat soort kanalen. Nog even tenslotte, en dan geef ik het woord aan
Nicky, nog even lets over die tevredenheid. Wij nneten ook dagelijks of mensen tevreden
zijn die bij ons de dienstverlening afnennen en we zien eigenlijk dat als je bijvoorbeeld
kijkt naar hoe mensen de dienstverlening waarderen aan de balie, dat die nog steeds
een stuk hoger is dan dat het online is. Overigens is dat niet verrassend, hoor, dat zie je
ook wel op heel veel andere dienstverleners ook wel. Maar we hebben daar dus nog wel
wat in te winnen, dus het kan echt nog beter. Hier gaat het op de schaal van 1 tot 5,
dus voor alle helderheid, dus je ziet ook dat de website online dienstverlening gewoon
lager scoort als het gaat om: ik voel me geholpen. Eerder was Fixi ook een voorbeeld,
waar ook toen best wel aandacht aan werd besteed. U gaf al het voorbeeld: je krijgt dan
de melding, uw melding is afgehandeld. Dat betekende eigenlijk in de praktijk dat die
doorgegeven was aan een uitvoerder. Dat was dus niet afgehandeld, maar zo werkte het
systeem dan.

De heer Tutupoly: Dat punt bij Fixi is ook, dan krijg je soms een mededeling via de e-
mail, maar op het moment dat je op de e-mail reageert, dan reageert er niemand meer.
Dus het wordt eigenlijk alleen maar in behandeling genomen en daarna kan je het
eigenlijk uitzoeken. Dus ook al duurt het heel erg lang en je hebt geen antwoord, dan
kan je ook niet meer via de e-mail reageren.
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De heer Van Bennekom: Nee, dus dat proces vraagt wat verbetering. We hebben wel
wat vooruitgang geboekt de afgelopen tijd. Zo is nu ook met HVC, wat een belangrijke
partij voor ons is in het afhandelen van heel veel meldingen, daar zijn innniddels de
systemen gekoppeld. Dus nu wordt zeg maar als er een melding afgehandeld, dan is die
ook echt door HVC ook afgehandeld en niet alleen maar doorgegeven. Dus daar zijn wel
wat vooruitgangen in geboekt, maar ja, we hebben nog wel wat slagen te maken in dat
systeem. Maar het geeft wel aan hoe soms aan de achterkant heel veel dingen goed
geregeld moeten zijn, voordat het proces ook voor de inwoner goed werkt. Dat is
misschien ook gelijk het bruggetje naar het verhaal van Nicky.

De voorzitter: Dat mag zo. Ik heb nog een interruptie, een vraag waarschijnlijk, van
mevrouw Boom.

Mevrouw Boom-Vos: Eigenlijk een vraag en ik hoop niet dat ik voor de presentatie van
Nicky interrumpeer, maar dat hoor ik dan vanzelf wel. Het is voor mu j een beetje
onduidelijk. U begon de sessie met: jullie als raad moeten even wat meer nadenken
over digitale organisatie. U geeft allerlei uitleggen, u noennde ook voorbeelden. De
burgers denken toch wel vaak dat een gemeente ongeveer hetzelfde serviceniveau moet
hebben als een Bol.com, of een andere zaak. Nou, ik snap wel dat wij nooit een
commerciele organisatie gaan worden, maar als wij aan burgers een beetje tegemoet
moeten komen, moeten we wat hoger inzetten. Als ik het rapport zo lees, is 66 procent
tevreden over ons digitale aanbod. Dat vind ik geen Bol.com-niveau. Ik hoorde u net ook
al zeggen: we moeten er nog wel even wat aan doen, maar aan de balie is altijd
persoonlijk contact, dat is altijd veel makkelijker. Maar verwacht u dat wij u ook even
wat tips gaan geven, of dat we u mee gaan geven: ga naar een 7,5. Of zegt u, maar
misschien loop ik dan al vooruit: wij gaan met wat voorstellen komen, want wij willen
zelf als gemeente zijnde naar, ik zou zeggen, een 7,5 qua tevredenheid.

De heer Van Bennekom: Oke, ja, terecht. Dus waar hebben we elkaar bij nodig, zou je
kunnen zeggen. Dus daar gaan we straks wat mu j betreft proberen we de presentatie
even naar een afronding te brengen en dan met een aantal stellingen en dan proberen
we ook juist dat gesprek over: waar zouden we het over kunnen hebben? Wat ons
betreft kan dat op verschillende manieren. Dat kan dus door letterlijk kaderstellend te
zijn, dus door te vragen om een bepaald ambitieniveau na te streven. Maar het kan ook
gaan dat je bepaalde randvoorwaarden meegeeft: dat zijn de dingen die we heel
belangrijk vinden geef dat ook een plek in je uitwerking, of in je dienstverlening. Dus dat
zijn verschillende onderwerpen kunnen dat zijn. En ja, we hebben nog iets te doen, zeg
maar, in het beter maken van onze digitale. Dat willen wij natuurlijk als ambtelijke
organisatie ook, maar wellicht dat jullie als raad daar ook iets in willen en daar gaan we
het dan over hebben. Dus ik denk dat we daar nog wel op terugkomen, ja?

Mevrouw Van Dijk: Ik zal een paar thema's meegeven voor reflectie en laten we dan
overgaan op die discussie, want ik denk dat dat het ook voor iedereen wat interactiever
hopelijk gaat maken. Een observatie hier, ik ga jullie niet door alle technische jargon en
door deze hele pagina heen halen, maar er zijn eigenlijk drie dingen die ik jullie als
boodschap mee zou willen geven op deze pagina. De eerste heeft Peter at een paar keer
aangestipt en dat is dat als je het hebt over het leveren van publieke waarden, dat kan
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digitaal zijn, maar dat kan ook via baliekanalen, telefoon, de experimenten zijn waar
Peter het over heeft gehad. Daar zit vaak een hele winkel achter van systennen,
applicaties, data die je met elkaar moet koppelen. Dit is nog de versimpelde plaat, dus
het eerste punt wat ik eigenlijk mee zou willen geven is dat als je het hebt over digitale
transformatie, dat is lets wat je hand in hand doet met in ons geval de gemeente en de
Serviceorganisatie door heel goed te weten wat die burger en die bedrijven willen, ook
hoe we die burgers en bedrijven willen bedienen, wat voor keuzes we daarin met elkaar
willen maken. Maar dan ook zorgen dat we die achterkant daar heel erg goed aan willen
vastknopen, want uiteindelijk wil die inwoner een vraag beantwoord hebben. Of dat nou
over de balie, of met een mooie app gaat, of over de cloud heen gaat, of op wat voor
manier dan ook, of maatwerk: uiteindelijk wil die burger zijn vraag snel, simpel, op een
rechtvaardige manier zo duidelijk mogelijk beantwoord hebben. Dat kan een complexe
of een wat makkelijkere vraag zijn, maar om dat te doen - dat is even het tweede deel
van de pagina waar ik zeg: als je hier drie dingen van meeneemt. Dat is, vandaag
hebben we, dat staat in de backendsystennen, een hele hoop applicaties daarop lopen.
Dat kunnen zaakregistratiesystemen zijn, maar ook bijvoorbeeld denk een applicatie om
je rijbewijs aan te vragen, applicatie om je verhuizing aan te vragen et cetera. Waar je
uiteindelijk naartoe zou willen - en dit is een toekomstplaatje, dus hier kom je niet
volgende week en het blijft een proces - is dat je meer wil gaan doen in componenten.
Wat je met componenten doet, denk aan een legoblokje. Daar haal je een stukje
functionaliteit uit, dus bijvoorbeeld, jij gaf dat DigiD-voorbeeld, ik wil informatie kunnen
inzien. Dat bouw je een keer en dat kun je op een gegeven moment in elkaar gaan
bouwen om allerlei diensten voor mensen te gaan maken, waardoor je niet al die
verschillende applicaties constant hoeft aan te passen, bij te houden et cetera. Maar dat
is wel een andere manier van denken en een andere manier van werken en daar willen
we wat stappen gaan maken met elkaar om daar deels te gaan komen. Dan het derde
punt van deze pagina is data. JuHie zien een aantal databronnen staan, maar ook weer
om de burger snel en op een slimnne manier met de juiste vraag te helpen, gaat ook een
van de sleutels zijn slinnme koppelingen met data leggen en ook die koppelingen door de
organisatie heen leggen. We hadden het net over dat je organisatie onafhankelijk
eigenlijk diensten zou willen opleveren. Dat betekent dat je daar ook weer veel meer
moet kijken naar: wat is nou die vraag van die burger, en welke type data en informatie
hebben we daar nu voor nodig, en hoe knopen we dat op een slimme manier aan elkaar
vast? Dat we het misschien aan de achterkant heel druk hebben, maar dat de burger
daar zo min mogelijk van merkt en het liefst ook zo min mogelijk informatie aan ons
hoeft te herhalen en hoeft te geven. Drie thenna's zou ik graag nog even willen stilstaan
die bij het bewegen naar een 7,5, of wat onze ambitie wordt, belangrijk zijn. Eentje is
jullie wellicht bekend, maar ICT verandert, inmiddels ICT beweegt. Waarom noemen we
dat? Dat is, ik zet nu even de servicegemeentepet op, als we naar de achterkant kijken.
We hebben vandaag aan de achterkant een heel complex landschap. We hebben meer
dan vijfhonderd applicaties en die worden door ons bijgehouden, beheerd, vernieuwd.
Daar gaat heel veel tijd in zitten, maar dat levert ook voor een stukje veiligheidsrisico's
op. Zijn die applicaties nog up-to-date, wie kan er allemaal bij? Denk aan de incidenten
van GGD's waar nnensen met data van burgers aan de haal zijn gegaan. Dus dat
betekent dat we een, weinig uitvoeringsruimte hebben voor nieuwe ambities, omdat we
al die applicaties aan het beheren en bijhouden zijn, maar twee, dat we ook daar best
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een stuk risico lopen. Waar we mee bezig zijn, dat is een beslissing door de raad - als ik
het goed heb, maar ik ben hier nog niet zolang - eind 2019 genomen, waarbij we het
ICT-landschap wat meer willen moderniseren. Dat betekent dat een groot gedeelte van
die applicaties richting leveranciers en naar de cloud toe gaan in een versinnpelde manier
en waar de servicegemeente eigenlijk twee dingen gaat bieden: digitale werkplek, dus
denk aan een veilige werkplek waar we op een juiste manier met applicaties en data van
burgers omgaan en ook altijd daarop kunnen werken, mocht er weer een covid-epidemie
zijn, zodat de diensten voor burgers doorgaan. Informatie wordt makkelijker deelbaar.
En als laatste, maar ook belangrijk: meer uitvoeringskracht realiseren om te kunnen
innoveren, in plaats van altijd bezig zijn met het beheren van wat we hebben.

De voorzitter: Ik heb even een interruptie. De heer Kleinpaste.

De heer Kleinpaste: Ik werd bij een woord een klein beetje zenuwachtig op de vorige
sheet. Daar stond namelijk Centric. Nou willen we niet afhankelijk zijn van Russisch gas,
maar volgens mij ook niet van ICT van Centric. Wordt er al over nagedacht om op dat
niveau ook wel wat dingen anders te gaan doen?

Mevrouw Van Dijk: Een kort antwoord. Mag ik die eerst pakken in de grote lijnen en dan
jij? Kort antwoord: ja, want dat is ook waar die componenten een rol gaan spelen, want
dan ga je jezelf wat minder afhankelijk maken van een of twee leveranciers.

De heer Van Bennekom: En nee, er zijn geen plannen om Centric buiten de deur te
zetten. Maar u heeft vast een reden om dat te vinden, maar

De heer Kleinpaste: Er speelt nogal wat.

De heer Van Bennekonn: Ja, nee, dat is bekend. Maar wij zien dat niet als nu een
concrete aanleiding om heel snel van onze Centric -software af te komen. Wat zegt u?

De heer Kleinpaste: Ik help het u hopen.

Mevrouw Boom-Vos: Mag ik, voorzitter?

De voorzitter: Mevrouw Boom, zeker.

Mevrouw Boom-Vos: Sonns is het fijn om even een klankbord van een leek te hebben.
Sonns ook helemaal niet, dus dat besef ik ook wel. Ik hoor u de uitdaging zeggen: we
hebben meer dan vijfhonderd plus applicaties. Lijkt me heel erg moeilijk. Maar als leek
denk ik dan toch ook: ik nnoet zo nu en dan ook mijn zolder opruinnen en ja, misschien
zijn niet alle applicaties nog nodig. Tachtig procent zeker wel, maar kunnen jullie daar
ook ruimte voor nnaken in jullie bestaan, zeg maar, en wat werkdruk.

Mevrouw Van Dijk: Het antwoord is ja. Ik denk dat dat ook een randvoorwaarde gaat
zijn.

De voorzitter: Iemand nog? Ja.
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De heer Katif: Ja, een aanvullende vraag. Ik had het net over de digitechnici, maar ik
had het ook over digibeten. Ik hoorde net even lets over het taalgebruik, Nederlandse
taal, zo makkelijk mogelijk. Wij hoogopgeleiden, wij vinden het ook hartstikke leuk om
eenvoudige taal te gebruiken. Maar hoe zit het dan met mensen die eigenlijk Oberhaupt
niet weten hoe een laptop werkt? Je wil ze wel erbij betrekken. Ik snap dat wel, ze
komen aan de balie, want dat doen ze. Sonnnnige mensen kunnen helemaal niet lezen.
Hoe is onze organisatie daarop ingericht?

De heer Van Bennekom: Ja, want wij bieden altijd het alternatief om een dienst ook aan
de balie af te nemen, of op een andere manier dan digitaal. Dus er is altijd een
alternatief wat dat betreft. Mijn ervaring is dat uiteindelijk we iedereen kunnen helpen.
Dus dat is even de praktische kant daarvan. Meer de ondersteuningskant, dat zit met
name vanuit de bibliotheek, die ook spreekuren heeft waar mensen geholpen kunnen
worden om zaken te doen met de overheid. Die worden daarbij geholpen en ook soms
daarin opgeleid, als dat mogelijk is, maar in ieder geval bij geholpen. Dus er zijn
verschillende manieren hoe mensen daar toch een weg in kunnen vinden.

De heer Katif: Een kleine aanvulling. Weet in ieder geval de afdeling digitale
dienstverlening hoeveel mensen wij in Dordrecht eigenlijk hebben die gebruik maken
van ... Uiteindelijk gebruiken ze de digitale weg, of dat nou persoonlijk of via een zoon of
een dochter of een vader of een moeder. Daar moeten aanvullende cijfers bekend zijn
en ik denk dat dat

De voorzitter: Momentje, er wordt nu een vraag gesteld. De heer Katif vraagt U heeft
een vervolgvraag?

De heer Safranti: Eigenlijk een aanvullende.

De voorzitter: Een aanvullende vraag. Ja, doe maar even dan.

De heer Safranti: Zeker gezien de vergrijzing wat we nu op dit moment ook hebben, ik
onderstreep de woorden van nnijnheer Katif. In de praktijk in de nnaatschappij zien we
natuurlijk dat de ouderen met name daar best last van hebben. U gaf net het voorbeeld
om bijvoorbeeld naar een bibliotheek of zo te gaan, maar in de praktijk wordt dat toch
als een drempel gezien. Dat is eigenlijk de aanvulling die ik wilde meegeven.

De heer Van Bennekom: Nee, maar ik begon ook wel te zeggen dat altijd aan de balie
we mensen helpen. Dus volgens nnij, als je het niet digitaal wit doen, kun je altijd bij
onze balie terecht. Dus die optie is er gewoon altijd.

De voorzitter: Maar dat is even ...

De heer Katif: Maar dat is niet een antwoord op de vraag.

De voorzitter: Nee, precies.

De heer Van Bennekom: Nee. Maar nog heel even, uw vraag is: hoeveel mensen
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De voorzitter: De vraag is: hebben we zicht op het aantal mensen die dus in feite
digibeet zijn, of in ieder geval niet taalvaardig, maar die dus door anderen de
formulieren laten invullen. Dus hoe weten we ...

De heer Van Bennekonn: Nee, dat soort cijfers heb ik niet.

De heer Katif: Want ik vraag het niet voor niks namelijk, he? Want als je een
dienstverlening aanbiedt, ik als ondernemer, dan nnoet je weten wat de rest eigenlijk
doet. Want die wil ik voor tachtig procent iets leveren, maar die twintig wil ik er ook bij
hebben. Als ik dan niet weet wat die twintig eigenlijk in staat is, dan wil ik dat product
wel geven, maar dat kan ik niet. Ik weet niet: hebben ze geld, hebben ze geen geld? Ik
bedoel in de ondernemerswereld noem ik dat dan.

De heer Van Bennekom: Nee, dat snap ik.

De heer Katif: Dus die honderd procent wil ik hebben en dat is ons streven als
gemeente. Toch?

De heer Van Bennekom: Nou, er zijn natuurlijk in algennene zin wel cijfers bekend
hoeveel mensen, om die term te gebruiken, digibeet zijn, wat u aangaf, of in ieder geval
minder digitaal vaardig zijn. In algemene zin zijn er wel cijfers voor, maar hoe dat
precies in Dordrecht zit en dat soort specifieke informatie, dat registreren we niet, nee.

Mevrouw Nieuwland-van den Bosse: Mevrouw de voorzitter, nnag ik ook een vraag
stellen?

De voorzitter: Absoluut, gaat uw gang.

Mevrouw Nieuwland-van den Bosse: Ik ben nog wel even benieuwd, u geeft aan: we
blijven ook fysiek aanbieden. Waar ik eigenlijk nog wel even benieuwd naar ben: is er
ook geen financiele prikkel onn dat toch zoveel mogelijk af te bouwen? Tenminste, dat
heb ik namelijk nogal eens bij het Rijk gezien dat het gewoon een bezuiniging al werd
ingeboekt, zo van: we gaan steeds meer digitaliseren. En dat eigenlijk in de organisatie
gewoon die druk zo gevoeld werd, dat dus het serviceniveau eigenlijk werd afgebouwd.
Kijk, als je drie weken nnoet wachten voordat je een keer aan de beurt bent, dan zeg je:
dan ga ik het toch wel digitaal proberen met mijn dochter. Dus ik ben even benieuwd
hoe dat hier in Dordrecht zit.

De heer Van Bennekom: Even kijken. Nou, ooit is er wel bedacht, toen Dienstverlening
Drechtsteden begon in 2016, dat is alweer lang geleden, dat er doordat we door verdere
digitalisering en consolidatie van systennen blablabla, dat er wat efficiency zou kunnen
optreden. Daar is ook rekening mee gehouden in de begroting, dus dat is toen ooit zeg
maar wel een optie geweest, innniddels heeft dat al lang zijn beslag gekregen. Ik kan
een voorbeeld geven van verhuizen bijvoorbeeld, dat nu bijna voor de meeste mensen
volledig online verloopt. Daar deden we eerst misschien acht of tien nninuten over aan
de balie en dat is nu bijna honderd procent digitaal en doen we daar bijna niks meer
aan. Dus daar heb je natuurlijk gewoon wel echt minder werk aan, dus dat helpt. Het is
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overigens niet altijd zo dat digitalisering efficienter is, want soms nnoet je ook aan de
achterkant nog best wel veel dingen doen. Ik kan ook heel veel voorbeelden geven waar
het geen tijdsvoordeel oplevert. Maar wij proberen te zeggen, en dat is ook lets wat
jullie als raad ook kaderstellend in kunnen zijn, door te zeggen: we willen efficiency en
we willen korting op de uitvoering, want jullie doen het digitaal. Of je zegt: we gebruiken
de tijd die we winnen eventueel om bijvoorbeeld lets meer tijd te kunnen besteden aan
de complexere vragen die we steeds meer krijgen. Dat is bijvoorbeeld hoe ik er
persoonlijk insta, als ik bijvoorbeeld kijk naar dat Gem, die virtuele assistent, dat zijn
nog niet hele grote aantallen, maar als dat meer wordt, zou je kunnen zeggen: dan heb
je misschien besparing op de telefoon. Ik denk: gebruik die tijd vooral om aan de
telefoon als het lastig is wat meer tijd te kunnen nennen voor mensen. Dus in mijn
optiek nnoet je dat tegen elkaar wegstrepen en niet laten leiden tot
efficiencytaakstellingen. Maar nogmaals, jullie als raad gaan over het geld, dus daar
kunnen jullie ook wat van vinden.

Mevrouw Nieuwland-van den Bosse: Helemaal eens, maar ik wilde vooral even weten of
er dus inderdaad niet nog uit het verleden bezuinigingen ingeboekt zijn.

De heer Van Bennekom: Nee, nee, nee.

Mevrouw Nieuwland-van den Bosse: Maar als ik het goed begrijp, is dat niet meer het
geval. Mooi.

De heer Van Bennekom: Nee.

De voorzitter: De heer Burakgin.

De heer Burakgin: Dank u wel, voorzitter. In aanvulling hierop, een van de
aandachtspunten is dat vanuit onze gemeente er te veel eigenlijk aanbodgericht gewerkt
wordt en pleats van vraaggericht. Nu dat we toch hebben over de digitalisering -
tenminste, digitalisering, mensen in ieder geval die digibeet zijn - is er wel eens een
onderzoek gedaan naar wat echt de behoefte is vanuit de samenleving, voor dat soort
mensen? Is daar vanuit ons, tenminste, vanuit de gemeente onderzoek gedaan?

De heer Van Bennekom: Naar de groep mensen

De heer Burakgin: Nou ja, in ieder geval naar wat de behoefte is vanuit de mensen, dus
de groep mensen die dus minder vaardig zijn met dit soort zaken.

De heer Van Bennekom: Ja. Dus in algemene zin, daar is wel onderzoek naar gedaan.
Landelijk is daar onderzoek naar gedaan, maar niet specifiek hier in Dordrecht. We
hebben wel ook bij het maken van het meerjarenbeleidsplan vragen gesteld en daar
krijgen we ook wel terug wat mensen belangrijk vinden. Sommige mensen zeggen ook:
ik wil graag gewoon altijd persoonlijk zaken kunnen blijven doen. Die vragen ook aan
ons: wilt u alstublieft altijd dat loket openhouden? Dus in algemene zin krijgen we daar
wel reflecties op terug, maar ik kan niet spreken van een heel nauwkeurig gedetailleerd
onderzoek of zo op dat vlak.
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De heer Burakcin: Nee, dat snap ik. Maar goed, de vraag is natuurlijk ook hoe die vraag
is gesteld. Ik bedoel, als je dat digitaal vraagt, dan krijg je daar ook geen antwoord op.

De heer Van Bennekonn: Nee, dat zijn interviews geweest, overigens in deze zaal met
een dwarsdoorsnede uit de inwoners van Dordrecht.

De voorzitter: De heer Tutupoly.

De heer Tutupolv: Even een vraag

De voorzitter: Dat konnt omdat er twee lampjes

De heer Tutuboly: U gaf net aan dat bepaalde applicaties ervoor zorgen dat er tijd
bespaard wordt. Zit daar nu ook een inhaalslag in in periodes dat je nu
personeelstekorten hebt en ook het personeel vaak onder druk staat, zodat je zegt: als
daar tijd besteed aan wordt, dan wordt er meer geld aan besteed en wordt er meer
snelheid op gemaakt, zodat we uiteindelijk die nnensen elders in kunnen zetten binnen
de organisatie?

De heer Van Bennekom: We zijn wel, wat ik zeg, we kijken wel naar ook sonns aan de
achterkant wat verder kunnen digitaliseren. Dus wat we digitaal kunnen aanbieden, dat
doen we over het algenneen wel, nnaar we kijken soms ook of we het proces wat de
medewerker digitaal nnoet verwerken, of dat ook wat verder geautomatiseerd kan
worden. Dus dat zijn wel dingen waar we mee bezig zijn, nnaar wat ik zeg, daar
verwacht ik filet opeens dat we daar verschillende medewerkers nnee kunnen besparen.
Die opbrengsten zie ik niet op korte termijn, nee. Maar goed, het is wel altijd, we kijken
natuurlijk wel, als we mogelijkheden zien, dan zullen we daar zeker aandacht aan
geven.

De voorzitter: De heer Venderbos.

De heer Tutupoly: Even aanvullend daarop. Aandacht aan geven

De voorzitter: Ik geef u nog even het woord, ja. Dan de heer Venderbos.

De heer Tutupoly: Maar ik neem aan ook met prioriteit, dat het prioriteit gaat krijgen,
omdat je daarmee nnensen vrijnnaakt, of handjes vrijmaakt voor de rest van de
organisatie.

De heer Van Bennekonn: Het is een beetje een lastig gesprek. Het is een van onze
prioriteiten, zeker, ja.

De voorzitter: Ja, voldoende? Oke. De heer Venderbos.

De heer Venderbos-Lambinon: Ik wil even terugkonnen dat digitaliserende baliebezoek.
We hebben het gehad over mensen uit Dordrecht die digibeet zijn. Op dit moment zitten
we in een behoorlijke crisis met heel veel nnensen, bijvoorbeeld in Oekraine en uit Syrie
die ook in Dordrecht komen. Ik weet uit ervaring, ik heb een aantal Oekrainers in huis,
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dat ze dus wel digiweet zijn, maar totaal digibeet wat de Nederlandse taal betreft en die
dus allennaal, worden ze netjes geholpen bij mensen thuis die, nou, ik wil niet zeggen
het uit moeten zoeken, maar dat komt er eigenlijk wel een beetje op neer. Die worden
met behulp van ons dus wegwijs gemaakt, maar die moeten wel naar de balie. Is daar
ergens rekening nnee gehouden, dat misschien in de toekonnst die toestroom gewoon
blijft komen?

De heer Van Bennekom: Ja, nu is dat specifiek voor mensen uit OekraIne die we moeten
inschrijven. Daar hebben we natuurlijk ook een belangrijke taak in om dat te doen. We
werken ook met tolken voor deze doelgroep als zij de Engelse taal niet machtig zijn. Dat
doen we overigens ook voor andere doelgroepen die uit andere landen komen en de
Nederlandse taal en de Engelse taal niet machtig zijn. Dus soms nemen ze zelf een tolk
mee, sonns regelen we een tolk als dat nodig is. Dus die voorzieningen zijn er wel. Dus
we hebben bijvoorbeeld wel, maar dat gaat misschien iets te veel een zijpaadje in, maar
ik vertelde at even iets over die virtuele assistent. Daar hebben we toen heel snel voor
gezorgd dat mensen ook in de Oekraiense taal vragen konden stellen en ook in de
OekraIense taal antwoorden kregen, omdat we zagen dat die opeens heel veel naar ons
toekwam en dat er waarschijnlijk ook heel veel informatiebehoefte was, hebben we daar
toen snel op ingespeeld.

De voorzitter: Mevrouw Verbeek.

Mevrouw Verbeek-Versluis: Dank, voorzitter. Ik had nog een paar vragen. Bijvoorbeeld
over wat u zojuist zei over die virtuele assistent, die chatbot. In het onderzoek vind je
daar eigenlijk een stukje over en dat is dat die 5000 vragen heeft beantwoord. In nnijn
beeldvorming, ik heb geen referentiekader, zijn dat er 5000 van 200.000, zijn dat er
5000 van 10.000? Dat vond ik wel even interessant in het kader van de ontwikkelingen.

De heer Van Bennekom: Als je kijkt op jaarbasis, dan praten we over 300.000+
contacten.

Mevrouw Verbeek-Versluis: Ja, ik weet dat niet natuurlijk.

De heer Van Bennekom: Nee, dat snap ik.

Mevrouw Verbeek-Versluis: Dan zeker met het idee erachter van de raad moet reactief
zijn en nneer betrokken, dan is het natuurlijk ook belangrijk om een beetje een idee te
hebben waar we het over hebben. Er stond bijvoorbeeld ook dat er toch wel
onduidelijkheid is of die ontevredenheid te wijten is aan informatievoorziening of
gebruikersgemak. Heeft u daar een antwoord op voor mu j hoe dat zou kunnen? Want ik
neem aan dat dat onderzocht is met: bent u tevreden, bent u voldoende geholpen, heeft
het effect gehad? Is daar dan geen feedback op gekomen: ik ben ontevreden, omdat ik
totaal op een verkeerde plek zat, of omdat ik nnijn vraag niet duidelijk kon stellen.

De heer Van Bennekom: Wij weten om welke processen dat gaat, dus we hebben
bijvoorbeeld, ik gaf het ook al in het begin van deze presentatie weer dat het betrekking
had op Fixi met name en op parkeervergunningen, dat daar de meeste chagrijn zat, zeg
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maar, op het proces. Op onze andere processen hebben we relatief weinig negatieve
feedback. Dus het zat met name op die twee processen die daar negatief uit schoten.

Mevrouw Verbeek-Versluis: Oke, ja. Dan als laatste, als ik nog heel even mag. Dat is
misschien een hele gekke vraag in deze. Hoe adviseert u dat de raad dan meer
betrokken is bij dit proces?

De heer Van Bennekom: Ja, dat is een goede vraag. Door deze vraag te stellen komen
we daar hopelijk nog wel even aan toe, want we hebben een aantal stellingen en we
hebben ook nog wel daarin ook wat keuzes die we willen voorleggen. Dus als het goed
is, dan kunnen we daar naartoe gaan.

De voorzitter: Dat lijkt me een heel goed bruggetje, want het is nu half tien. In principe
gaat tien uur de volgende sessie beginnen, maar ik wou proberen kwart voor tien te
stoppen, zodat we even pauze kunnen nemen naar een volgende sessie toe.

De heer Van Bennekom: We zijn ook al tien minuten later gestart, he?

De voorzitter: Dat is ook zo, maar laten we even kijken wat er nodig is. We proberen
lets vroeger klaar te zijn.

Mevrouw Van Dijk: Dan gaan we nu een experiment doen met de technologie. Als het
niet werkt, gaan we weer over op de PowerPoint.

De heer Van Bennekom: We slaan even wat informatie over, maar we hebben in het
gesprek denk ik al best wel wat aangeraakt, dus dan gaan we nu even wat meer de
stellingen opzoeken.

Mevrouw Van Dijk: We hebben al een hoop gelijke kansen aangeraakt. Het enige wat we
nog niet hebben aangeraakt, maar wat ik wel nnee zou willen geven, is een van de
dingen die je ook kunt gebruiken en waar we naar aan het kijken zijn is: hoe kun je
extreme gebruikers ook al wat eerder bij het ontwerp betrekken? En extreme
gebruikers, denk bijvoorbeeld mensen die een andere taal spreken, of mensen die ouder
zijn, mensen die bijvoorbeeld heel slecht kunnen zien. Als je die al eerder bij prototypes
van het ontwerp betrekt in plaats van dat je het bouwt en dan kijkt: komen ze, of niet?
Dan komen ze vaak sneller, omdat je slimmere keuzes met ze kunt maken. Zoals Peter
zei, we hebben een aantal stellingen voorbereid en die willen we graag met jullie
bediscussieren, maar we willen jullie daar ook allemaal de gelegenheid geven om input
te geven. Dus voor degenen van jullie die nog niet met Mentinneter gewerkt hebben, laat
ook weten of dit werkt of niet. Anders gaan we over naar de PowerPoint. Maar als jullie
naar www.menti.com gaan en de code invoeren, dan gaan jullie straks een aantal
stellingen van ons krijgen met als eerste - de stellingen zijn expres wat extremer - met
eigenlijk als eerste de vraag, die ga je op je mobiele telefoon zien: in hoeverre ben je
het ermee eens of oneens? Dus gezien de tijd zou ik zeggen: laten we maar meteen
naar de eerste stelling gaan. Het gaat hier trouwens niet om beslissingen te nennen,
maar meer om dat we beelden van de raad willen ophalen vanuit een beeldvormende
sessie en onszelf en jullie aan het denken willen zetten. Dit is nog niet richting besluiten.
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De voorzitter: Zit iedereen erin? Ja, klopt. Zo te zien hebben we zes nu.

Mevrouw Van Dijk: Als jullie nu een keuze geven, dan gaan we scores gewoon van jullie
allemaal meteen in de slide zien.

De heer Van Bennekom: Lukt het? Want je moet de code nog invullen.

Mevrouw Van Dijk: De code staat erboven, 7981.

De heer Van Bennekom: Die staat bovenin het scherm. Oke, heeft iedereen zijn keuze

De heer (buiten nnicrofoon).

De heer Van Bennekom: Wilt u even opnieuw proberen, www.menti.com? Probeer het
nog eventjes opnieuw. Dan gaan wij al even bespreken, we kijken even naar de uitslag.
De vraag was, of de stelling beter gezegd: we gaan eenvoudige diensten alleen online
aanbieden, met een optie als het niet lukt om contact op te nemen met de genneente.
Dit heeft tenslotte ook gewerkt als coronamaatregel. Dat was ook zo, he? We hebben
voor een aantal producten gezegd, helemaal in de begintijd van corona: we doen het in
principe alleen online en als het niet lukt, dan kunt u contact opnemen, dan kijken we
hoe het alsnog aan de balie kan. Nou, dat is prima gegaan, dus we hebben zoiets: laten
we dat maar gewoon erin houden. U zegt, op de schaal van 1 tot 5, zegt eigenlijk nu
even deze zaal: lets meer mee eens dan oneens, als ik hem zo mag formuleren. Wie wil
daar misschien nog even kort inhoudelijk op reageren?

De heer Tutuoolv: Ik had even een vraag daarbij. Is er ook gemeten hoe de
tevredenheid erover was? Want we geven hier aan: dat heeft prima gewerkt. Maar is dat
ook bij de bewoners op die manier gemeten?

De heer Van Bennekom: Wij hebben inderdaad, wat ik zei, we meten eigenlijk continu
zeg maar de dienstverlening en hoe mensen het hebben ervaren. We hebben eigenlijk
geen verslechtering gezien van de klanttevredenheid sinds we dit hebben ingevoerd.
Alhoewel, het lastige is, we hebben niet expliciet gevraagd naar hoe ze het vonden dat
het nu zo is, dus het is altijd een beetje gevaarlijk dat je een verband legt tussen die
twee dingen. Maar we hebben in ieder geval gezien dat het niet tot verslechtering heeft
geleid per saldo. Dus dat lijkt ogenschijnlijk dat dat geen negatieve impact heeft gehad
op de klanttevredenheid van mensen.

De voorzitter: Ik denk dat iedere stelling weer een nieuwe vraag oproept, zeker bij
mensen zoals wij hier allemaal zitten. Maar laten we gewoon even die Mentimeter doen,
want anders zijn we echt kwart over tien pas klaar.

De heer Van Bennekom: Ja, oke. Maar misschien, ik vroeg inderdaad meer even een
soort, wil iemand nog eventjes zijn keuze bevestigen, of nemen we dit even voor waar
aan? Misschien is het goed om te zeggen dat wij nu de keuze hebben gennaakt, of gaan
maken eigenlijk, om dit te los te laten. Dus we gaan gewoon weer alle producten
helemaal vrijlaten ook om aan de balie te kunnen. Dat is in ieder geval wel de insteek
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die we nu kiezen, omdat we van mening zijn dat er nu geen reden meer is om dat zo
sturend te doen. Dat is eventjes de keuze die wij nu ambtelijk gennaakt hebben. De
volgende stelling.

De heer Katif: Voorzitter, een nabrander.

De voorzitter: De heer Katif.

De heer Katif: Dat betekent dat u eigenlijk, het klinkt heel raar wat ik nu ga zeggen, u
weet namelijk dat er waarschijnlijk corona, opnieuw opkonnen van virussen of wat dan
ook, dat het gewoon een passé is? Zo komt het bij mu j over.

De heer Van Bennekom: Ja, oke, nee. Mag ik daar heel kort even op reageren?

De voorzitter: Heel kort, want ik vind dit een hele andere discussie en daar zijn we nu
niet mee bezig, de interpretatie van wat u aangeeft.

De heer Van Bennekom: Ik denk zeker niet, want zo wijs ben ik niet. Nee, sterker nog,
we gaan ervan uit dat het blijft op een bepaalde manier, maar wij zeggen, wij werken
ook op afspraak en daarmee kunnen we het voldoende sturen. Nou, dit is een stelling
die gaat over het gebruik van begrijpelijke taal. Hij loopt al iets terug, dus het lijkt dat
hier toch de stemming is: meer mee oneens dan eens. Dat heeft misschien ook wel te
nnaken met ons gesprek wat we al eerder gevoerd hebben vanavond. Het is ook een
beetje om uit te dagen, dat is in ieder geval ook niet onze insteek om het zo te doen
zoals het hier staat en blijkbaar vindt de meerderheid hier aan tafel dat ook zo. Zullen
we er nog even eentje pakken, he? Dit gaat over meer de visie op dienstverlening, de
uitgangspunten die je hanteert. Ik gaf al even aan, we hebben een Sociale Dienst, we
hebben een Omgevingsdienst, je hebt de gemeente met allemaal verschillende
afdelingen. Is het eigenlijk wel nodig om diezelfde uitgangspunten te hanteren, of kun je
niet gewoon veel beter aansluiten bij de specifieke dienstverlening van die organisatie?
Hier neigt het iets meer naar Ja, het zit een beetje een soort fifty-fifty, hij springt nog
wat heen en weer.

Mevrouw Van Dijk: Je ziet het al aan de golven op de achtergrond, dus we hebben wat
extremere antwoorden hier.

De heer Van Bennekom: Oke, ja, ik zie het inderdaad. Dus er zijn mensen die het heel
erg mee eens zijn en ook wat mensen die het er zeer mee oneens zijn. Dat is toch wel
een interessante vraag waar we ook niet zo heel hard antwoord op hebben, maar we
neigen ernaar dat we zeggen: inwoners zien de overheid als een. Dus die kijken niet
naar: ben je afdeling X of afdeling Y. Ze willen eigenlijk gewoon dat elke
overheidsafdeling of -organisatie hetzelfde doet, maar zo werken we nu nog niet. Dus
iedere organisatie doet nog een beetje zijn eigen ding, dus hoe nnooi zou het zijn als we
daar veel meer afstemming op vinden? De laatste stelling. Ook nu weer, het ligt
blijkbaar het gemiddelde een beetje in het midden en dus ook hier weer een aantal
mensen helemaal rechts en een aantal links, dus het lijkt erop dat jullie aardig verdeeld
zijn over de keuzes. Ja, dat is altijd, he, misschien. Maar misschien brengt het ook tot
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uitdrukking dat je het eigenlijk allebei zou willen het liefst. Dat snap ik, want dat vinden
wij eigenlijk ook, maar tegelijkertijd moet ik ook eerlijk zeggen, het is best wel
ingewikkeld om het allebei te doen. Want dat werd door Nicky al een beetje verteld dat
we ook heel veel te doen hebben in de basis nog, voordat we goed kunnen innoveren.

Mevrouw Boom-Vos: Mag ik hem misschien uitleggen, want ik zat meer naar rechts.
Veiligheid is heel erg belangrijk, maar je komt nergens qua dienstverlening, als je het
niet een keer lets probeert of innoveert.

De heer Van Bennekom: Ja. Nee, het is inderdaad terecht en goed dat u het zegt. Kijk,
het is ook niet zo zwart-wit in de praktijk, maar tegelijkertijd zien we wel dat we heel
veel opgaven hebben in de basis en dat remt soms ook wel een beetje in alle ambities
die je ook nog hebt in de vernieuwing. Dus dat geeft best wel wat spanningen in de
praktijk. Ik denk even de laatste nog en dan gaan we denk ik naar

De voorzitter: Ik denk dat we het zo inderdaad nnoeten gaan afronden, want we moeten
ook dit onderwerp nog afronden in de connnnissie en dat gaat ook nooit zonder slag of
stoot.

De heer Van Bennekom: Dit is eigenlijk niet zozeer over stellingen, dit gaat over meer:
hoe wilt u eigenlijk positie kiezen, of betrokkenheid hebben, en waarin? Dan geven we
vier opties aan, kunt u daar aangeven in welke mate betrokkenheid Ja, dat is een
beetje een

Mevrouw Van Dijk: Dat is een les in goed ontwerp die ik mee zal nemen.

De heer Van Bennekom: Oke, dus hoe lager het cijfer, hoe meer betrokkenheid
inderdaad. Het lijkt erop dat in visievornning, dat dat de meeste nadruk zit en wat
minder op controle, dus van hoe het gaat.

De voorzitter: Dat is wel een hele spannende voor raadsleden. Meer op de visie en
minder op de controle, terwijI dat is een van onze belangrijkste taken. Maar dat geeft
niet, daar konnen we nog wel een keer op: waar zijn wij als raadslid voor op de aarde?

De heer Van Bennekom: Oke, een volgende. Dit was de laatste, want we hebben nog
een

Mevrouw Van Dijk: Dit is de laatste.

De voorzitter: Dit is een hele mooie laatste vraag, want dat zou ook een van de vragen
zijn ter afronding van deze commissie: hoe gaan we hiermee verder en wat willen we
doen? Dus wanneer wil je als raad

De heer Van Bennekom: Ja, dit gaat meer: wil je aan de voorkant zitten, dus wil je input
geven, of wil je meer achteraf horen wat we doen en wat het beleid en wat onze
voornemens zijn. Dat is eigenlijk een beetje hoe het nu is. Dus we infornneren jullie over
de plannen die er zijn. Of zeg je: nee, ik wil veel meer aan de voorkant zitten, ik wil al
mee in die discussie en dat ze nog niet vastgelegd zijn, die kaders.
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De heer Katif: Voorzitter?

De voorzitter: De heer Katif.

De heer Katif: Mag ik iets Ik denk, als je kaders wil stellen, dan wil je ook ideeen
meegeven. Het is allebei eigenlijk. Dan zou je eigenlijk eerder betrokken zijn in zeg
maar de zogenaamde beleidsvornning, heet dat dan, in de jargontaal, dan dat je achteraf
zegt: dit is het, dit is een notitie, vindt u het goed, of vindt u het niet goed? En dan gaan
wij het aanpassen. Terwijl, als je tegelijkertijd meeloopt, dan word je ook eigenlijk als
het ware gennasseerd, noem ik het dan.

De heer Van Bennekom: Dat is eigenlijk de vraag, dus waar wilt u in het proces zitten?
Dus meer in dat voeden, of achteraf horen? Ik zie in ieder geval dat ook het ergens in
het midden ligt. Dat is natuurlijk een beetje lastig duiden, als je dat in een tijdslijn moet
plaatsen waar je dan zit. Maar laten we zeggen dat daar wat verschillende nneningen op
zijn. Dit is wel eventjes heel kort even proeven aan enerzijds wat thema's, met die
stellingen hebben we een paar thema's willen voorleggen die wellicht interessant zijn om
als raad om je daartoe te verhouden, onndat het ideeen geeft over de waardes, waar sta
je voor als genneente in je dienstverlening. Daar kun je het met elkaar over hebben als
je dit soort dingen voorlegt. Hier hebben we eigenlijk gevraagd: waarop wil je
betrokkenheid hebben? Nou, daar hebben jullie wel gemiddeld gesproken iets meer
aangegeven dat je toch wel prettig vindt om in die visievorming en in die strategie at
betrokkenheid te hebben. Ik constateer in ieder geval dat er een aantal mensen zijn die
hier zeggen: ik wil graag daar wat meer aan de voorkant zitten in plaats van daar aan
de achterkant te zitten. Dat is even de gemiddelde afdronk, zeg maar, maar ik
constateer ook wel dat daar de meningen enigszins verdeeld in zijn.

De voorzitter: Dat klopt en ik vind dit een mooie samenvatting, hoef ik hem niet meer te
doen. Dus dank daarvoor. Toch nog even de vraag: hebben wij nu voldoende informatie
over de digitale dienstverlening, wilt u nog meer informatie hebben, of, zoals we
constateren, dat toch ongeveer de helft van ons panel hier aanwezig, zoals ik het
misschien mag noemen, graag bij de voorkant betrokken wil worden, want dan kan men
zich misschien melden bij jullie om in een soort werkgroep, klankbordgroep, of wat dan
ook zitting te gaan nemen. Dat is het resultaat als je aan de voorkant aanwezig wil zijn.

De heer Kleinpaste: Nou, volgens mij is het resultaat van aan de voorkant aanwezig zijn
dat je je met kaderstelling wil bezighouden als raad en niet in een werkgroep.

De voorzitter: Dat zou kunnen, mijnheer Kleinpaste, maar het kan ook nog, daarom zit
ik een beetle te vissen, het kan ook zijn dat je wel, dat gebeurt wel bij meerdere
thema's, dat er toch raadsleden of commissieleden zijn die het heel fijn vinden om mee
te denken aan hoe je iets vorm kan geven, die iets opgehaald hebben of wat dan ook.
Dus mijn vraag is: hoe willen we hiermee verder?

De heer Van Bennekom: Het gaat nnij wel om kaderstellende onderwerpen, he? We gaan
het niet hebben over details dan, dan gaan we het hebben over de strategie.
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De voorzitter: Nee, uiteraard, ja. Ik denk dat we dit gewoon eventjes laten rusten en
mocht er toch nog wat uitkomen, dan boort u dat. Ik denk dat wel iedereen graag
meegenomen wil worden in het proces naar de ontwikkelingen zodra er dus zich lets
nieuws voordoet, dat we dat of per raadsinformatiebrief krijgen, of misschien weer met
een presentatie waar we op kunnen reageren.

De heer Safranti: Ik denk dat presentatie altijd wel makkelijker en efficienter is.

De voorzitter: Zou zomaar kunnen, maar het kan ook zijn dat een raadsinformatiebrief
gewoon op volgorde zo duidelijk is dat dat niet nodig is. Ik wil u beiden allebei hartelijk
danken voor ons meenennen in deze ontwikkeling, de digitale dienstverlening. Ik wil u
alien aan tafel hartelijk danken en uiteraard de mensen thuis die dit op de stream
gevolgd heeft. We hebben nu nog tien minuten pauze, elf om precies te zijn, voor de
volgende sessie.
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VERSLAG VAN DE DORDTSE DINSDAG GEMEENTE DORDRECHT D.D. 27
SEPTEMBER 2022, vergaderzaal 3

4. Sociaal domein: Maatwerk huisvesting - Raadsvoorstel
Vergaderzaal 3 20:30-22:00

Voorzitter: nnevr. Pichel
Raadsgriffier: mevr. Van Poppel
Verslag: NotuBiz

De voorzitter: Welkom iedereen. Sorry hoor, we hadden even een vergadering die net
inderdaad ook even wat langer doorging. Dus we gaan in een keer door. Welkom. We
hebben twee personen aanwezig via het schernn en de wethouder sluit net aan, heel
mooi. Derek de Jong en Bart Korteweg hebben we daar. Zijn wij hoorbaar en zijn jullie
hoorbaar? Ja, zijn jullie hoorbaar, zijn wij hoorbaar? We hebben ... We hebben Derek de
Jong en Bart Korteweg. Kunnen jullie mij horen?

De heer De Jong: Ja. JuHie zijn hoorbaar.

De voorzitter: Oh, mooi. Heel goed. Kunnen jullie je even heel kort voorstellen aan de
mensen aan deze ruimte alstublieft?

De heer De Jona: Zeker. Ik ben Derek de Jong, adviseur wonen, voornnalig eigenlijk,
maar dus te ma ken gehad met de opkoopbescherming. En sinds kort adviseur
ruinntelijke ordening bij de gemeente Dordrecht.

De voorzitter: Dank u wel.

De heer Korteweq: En ik ben Bart Korteweg, beleidsadviseur wonen hier in deze
prachtige stad.

De voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we ook even een rondje doen in de zaal. Ik ga zelf
even een rondje doen, want dat vind ik wel even een uitdaging voor mezelf om te kijken
of ik alle achternamen gewoon ook echt weet. Dat, dan weet ik de voornannen wel en de
achternaann niet. Ga ik links, voor mu j links achteraan beginnen, nnevrouw Stolk van de
VSP. Mevrouw Vol, ja, Partij voor de Dieren. De heer De Heer van SGP-ChristenUnie. De
heer De Vries van VSP. Mevrouw Striebeck van VSP. De heer De Boer van Op ons Eiland.
Mevrouw Simon -van Waardhuizen van Beter Voor Dordt. De heer Boone van Beter Voor
Dordt. Onze wethouder, de heer Heijkoop, die weet ik dan wel. Mevrouw Van Poppel van
de griffie. Mevrouw Koene van Gewoon Dordt. Mevrouw Van Engelen van GroenLinks. De
heer Uysal van GroenLinks. De heer Kolkilig van DENK. De heer Van Leeuwen van de
PVV. De heer Damen van PvdA, ja. Mevrouw Van Vugt van het CDA. De heer Hartmeijer
van SP. De heer Noldus de VVD. En de heer Van Ballegooijen van de VVD. En dan heb ik
nog een paar mensen achter mu j zitten, kijk ik even of die voorgesteld kunnen of nnoeten
worden. Nee, bezoekers. Dank u wel. Nou, dan zijn we hier voor het maatwerk
huisvesting. Op 1 februari 2022 heeft de genneenteraad ingestemd met de invoering
regeling opkoopbescherming. In voorliggend raadsvoorstel wordt de raad gevraagd
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toestemming te verlenen om zo nodig af te wijken van de regeling opkoopbescherming
vanwege het maatschappelijk belang. De juridische doorwerking en mogelijke impact
van dit besluit worden technisch toegelicht in deze beeldvornnende
commissievergadering. Aan wie mag ik nu het woord geven? Misschien

De heer De Jong: Kijkt u nu onze kant op of niet? Want wij kunnen jullie niet zien.

De voorzitter: Oh, ja, dat wist ik niet, dat jullie ons niet konden zien. Dat is inderdaad
Ja, ik weet niet of er een presentatie door u is voorbereid of is er nnisschien een vragen...
zijn er vragen vanuit de commissie op dit moment die gesteld willen worden aan deze
heren? Ja, nnijnheer Damen.

De heer Damen: Ja, voordat ik vragen stel wil ik wel aangeven dat ik het fantastisch
vind dat de wethouder zo'n eigenwijs initiatief heeft genomen om woningen te kopen.
Maar ik vind het wel vreennd dat de corporaties urgent woningzoekenden niet helpen. Nu
wordt er in de stukken gezegd: de PUF maakt mensen niet urgent, beslist dat mensen
niet urgent zijn. Als ik de huisvestingsverordening lees, dan staat er dat het college
voorrang toekent en dat mandateert aan de voorzitter van de PUF, maar je kunt zo'n
mandaat ten alle tijden terugnemen en dan zelf zeggen: deze mensen moeten wel
urgent zijn. En als dan blijkt dat er systematisch mensen niet urgent worden volgens de
voorrangsregeling, waarom, maar wel zo urgent zijn dat we daar, dat het initiatief
genomen wordt om daar huizen voor te kopen, waarom wordt de voorrangsregeling
daarop niet aangepast? Dan zijn er toch mensen die dringend een huis nodig hebben
maar we hebben de verkeerde criteria vastgelegd in de huisvestingsverordening. Dus
graag een reactie daarop.

De voorzitter: En is uw vraag voor de heer Heijkoop? Of llever

De heer Heijkoop: Hij is voor mu, is een politieke vraag.

De heer Damen: Ik weet nooit wanneer een vraag nou politiek is.

De heer Heijkoop: Ik ben van harte bereid om het te beantwoorden, maar dat is aan de
voorzitter.

De voorzitter: Laten we even de technische vragen want dit is een beeldvormende
sessie. Dus dan als u een verduidelijkende vraag heeft voor de beeldvornnende sessie
dan kunt u die stellen.

De heer Damen: Dan is de simpele vraag: kan de wethouder namens het college
gewoon zelf iemand urgent maken?

De voorzitter: Is dit, ja, dit is weer een vraag voor de wethouder. Zal Ik zal Kunt u
hem opschrijven? Is er iemand anders met een vraag?

Mevrouw Stolk: Nou voorzitter

De voorzitter: Mevrouw Stolk.
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Mevrouw Stolk: Misschien even een ordevoorstel. Is nu de bedoeling dat we allemaal
vragen gaan stellen eerst en dat we dat inventariseren en dat dan de wethouder gaat
reageren? Dat is de bedoeling? Of de ambtenaren, sorry.

De voorzitter: Ja, de ambtenaren, klopt.

Mevrouw Stolk: Ik vergeet jullie niet hoor.

De voorzitter: Ze zien je toch niet, hoor ik net. Nee, jullie kunnen inderdaad vragen
stellen aan deze ambtenaren om een beeld te kunnen vormen, ja. Mijnheer De Boer. Ik
zie niennand anders met een vinger.

De heer De Boer: Voorzitter, dank u wel. Mijn vraag zou zijn: hebben wij voldoende
kennis, allereerst, om zo'n mooie constructie uit te gaan werken straks als we die tien
woningen gaan bouwen? En kijken we ook in andere plaatsen? Bijvoorbeeld in
Ridderkerk heb je een mooi initiatief van een soort van tiny houses met twee
voordeuren, een aan de voorkant en een aan de achterkant. En daar kan je dus zeg
maar twee keer een eenpersoonshuishouden inzetten of een tweepersoonshuishouden of
een klein gezin. Kijken wij dus ook in andere steden? Dat is nnijn vraag.

Mevrouw Stolk: Voorzitter? Ja, ik heb misschien wel heel veel vragen, maar ik ga het
een beetje proberen in te damnnen. Er staat in dit voorstel dat een berekening dat als je
je eigen hui... Nee, dat als je zelf die woningen gaat kopen, dat het dan voor het college
goedkoper is of voor de gemeente, hoe je het ook zeggen wil, dan in een hotel. Nou, ten
eerste, volgens mu j als ik het stuk goed gelezen heb, dan dreigen die mensen dakloos te
worden of geen huis te hebben. Dan is mijn vraag: waarvan ga je die nnensen dan niet
helpen in de situatie in hun eigen huis? Want dan gaan ze dat huis uit en vervolgens
komen ze dan in een woning van de gemeente, een koopwoning van de gemeente en
vanuit die situatie gaan we dan verder kijken. Dat is een vraag, daar zou ik graag een
antwoord op willen. En hoeveel dat dat dan kost. En u geeft ook aan in het voorstel, we
hebben het over de Wmo en we hebben het over de Wlz. Nou, de Wlz is volgens muj
voor nnensen die volgens mu j nooit meer naar huis gaan, als je daar een indicatie van
krijgt. En de Wmo, ik weet niet of u nog van de Wmo bent, het college spreekt met een
mond zegt u altijd, dus dat geloof ik ook. Maar hoe verhoudt zich dat met de Wmo en
wat zegt de Wmo adviesraad hierover, over dit voorstel? En hoe verhoudt het zich met
de rest van het sociaal donnein? Dus vanuit welke portefeuille en ik snap dat het college
vanuit een mond praat, maar of dit nou echt vanuit beschermd wonen is of vanuit de
Wmo. Ook met dien verstande dat er op de Wmo altijd tekorten zijn. Dan de integrale
verordening. U zegt: het kan niet geregeld worden vanuit de integrale vordering, maar
volgens mu j kan dat wel.

De voorzitter: Even een klein momentje hoor, mevrouw Stolk. Maar wilt u alvast even
antwoorden op die eerste vragen? Ik geef u zo dan nog het woord. Maar nnisschien is het
handig om alvast wat vragen te beantwoorden, voordat dat Of wilt u deze nog ...

Mevrouw Stolk: Nee ja nee, ik heb veel vragen, dus ja, ik probeer maar wat eruit te
pikken op dit moment. Maar ...
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De voorzitter: We hebben genoeg tijd. Oh. We hebben genoeg tijd maar laten we deze
vraag beantwoorden en u kunt gewoon uw vragen verder stellen. Misschien konnt er wel
een antwoord.

Mevrouw Stolk: Ja nee, ik geef ook even anderen de gelegenheid, ik konn er zo nog wel
even op terug.

De voorzitter: Ja. De heer Heijkoop? U zei u kunt een antwoord geven?

De heer Heijkoop: Ja voorzitter, ja, een klein punt van orde. De betrokken ambtenaren,
de aanwezige ambtenaren digitaal, die waren volgens nnij uitgenodigd om
opkoopbescherming, ik zie de griffier knikken, toe te lichten. Dus dat kunnen zij
eventueel doen. Alle vragen die zijn gesteld die zitten op het grensvlak van politiek
technisch, ook wel technisch. Ik kan ze allemaal beantwoorden, dus als u commissie, als
u als voorzitter zegt: nou, we willen deze avond daar toch voor benutten, dan kan ik ze
beantwoorden. Maar deze ambtenaren kunnen eventueel een toelichting geven op de
opkoopbescherming. En niet zozeer op deze vragen, dus dat is voor de rest aan u. Ik
kan ingaan op de vragen die wel zijn gesteld of u kunt zeggen: ja, de behoefte leek er
ook te zijn om die opkoopbescherming nog wel van wat technische duiding te voorzien.
Dat kan eventueel door ... Ja?

De heer Van Leeuwen: Voorzitter?

De voorzitter: Ja, ik zag inderdaad eerst een vinger bij de heer De Heer. Klopt dat? Ja?

De heer De Heer: Nou, ik wilde in ieder geval noemen dat ik dat een goed idee vind, dat
we inderdaad eerst gewoon ons laten informeren over de opkoopbescherming en dat we
vervolgens misschien de vragen die dan nog liggen mogelijk aan de wethouder
voorleggen.

De voorzitter: la, dank u wel. De heer Van Leeuwen, u hebt een vraag.

De heer Van Leeuwen: Ja, ik heb toch nog een paar vragen zelfs. Nou, op zich vinden
wij natuurlijk volkonnen terecht dat we geen kinderen met gezinnen op straat laten staan
nadat bijvoorbeeld een huis is afgebrand. Overigens vindt de PVV dat je niemand op
straat moet laten staan. In het voorstel wordt beschreven dat er veel te weinig
beschikbare woningen zijn, dat is compl... dat is absoluut waar. We hopen dan ook dat
het college ook de komende jaren meer gaat bouwen dan de veertig woningen netto die
ze nu hebben gepland. Dat zou heel mooi zijn, dan staat misschien niemand nneer op
straat, in ieder geval worden de wachtlijsten wat korter. Maar even buiten dat. Er is een,
laat ik het zo zeggen, in het stuk wordt een opmerking gemaakt dat veel van de huidige
huizen worden weggetrokken, laat ik het even zo zeggen, door mensen met urgentie.
Daar kan ik me iets bij voorstellen, maar ook door statushouders. Nou, iedereen weet
hoe wij erover denken, hoe de PVV erover denkt.

De heer Voorzitter.
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De voorzitter: Een kleine, sorry.

De heer Van Leeuwen: Mijn vraag is, mijn, ik wil toch, ik wil even mijn vraag afmaken.
Dat is de inleiding, nu komt mijn vraag. En mijn vraag is: hoe groot is de kans, dat is
eigenlijk mijn vraag, van dat er statushouders in die woningen komen die wellicht door
het college worden opgekocht? En verder vinden wij het, lijkt het een heel sympathiek
voorstel waar we goed zullen luisteren naar de antwoorden van de wethouder.

De voorzitter: Dank u voor uw vraag, maar dit lijkt inderdaad weer een vraag naar de
wethouder. Heeft u nog een vraag met betrekking tot de opkoopbescherming voor deze
ambtenaren?

De heer Van Leeuwen: Nou ja, ik zeg, nou nee, want dat is niet specifiek, maar het gaat
erom dat het ... Het zou een politieke vraag kunnen zijn, dat verwacht ik ook, maar het
zou ook een technische vraag kunnen zijn. Dat kan ik even nnoeilijk inschatten, vandaar
dat ik hem hier gewoon in de groep gooi.

De voorzitter: Oke, dank u wel. Had u nog een vraag of toch niet? Ja mijnheer, de heer
Uysal, ik dacht dat u, ja.

De heer Uysal: Ja, ik had wel een vraag aan de ambtenaren, want ik weet nu niet
precies wat we hier doen en er zijn heel veel mensen die vragen stellen aan de
wethouder, een aantal mensen dus die vragen stellen aan de ambtenaren. Maar in het
raadsvoorstel wordt, ja, staat er lets over, bij de kanttekeningen staat lets over: bij het
leveren van maatwerk speelt altijd precedentwerking. Dus ik vroeg me ook af: stel we
nennen het besluit, kunnen dan andere Dordtse gezinnen waar we het dus in dit geval
over hebben, kunnen zij dan rechten ontlenen aan dit besluit? Die er dan niet in
aanmerking voor komen, want het gaat hier om nnaxinnaal tien gezinnen. Ik vroeg me
dus ook af of er dus inderdaad ook sprake is van precedentwerking voor andere Dordtse
gezinnen die dus niet in aanmerking komen voor de maximaal tien koopwoningen.

De voorzitter: Ik, ja, kijk even naast me. Volgens mu j is dit niet per se voor deze
ambtenaren. Dat zou toch weer een vraag aan de wethouder zijn.

Mevrouw Van Vugt-Roose: Voorzitter, ik heb een vraag aan de ambtenaren.

De voorzitter: Nou, nnevrouw Van Vugt, gaat uw gang.

Mevrouw Van Vugt-Roose: Oke. la, we wijken nu af van een regeling die er is, dus ik
ben wel heel benieuwd naar de uitgangspunten om de verkopende partij te beschermen,
zeg maar in de rechten die de verkoper heeft en hoe dat geborgd wordt. Dus.

De voorzitter: Dank u wel voor uw vraag.

De heer Noldus: Voorzitter.

De voorzitter: Ja. De heer Noldus.
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De heer Noldus: Wij hebben ook de nodige vragen. Daarnet al even snel een schifting
gemaakt tussen de politieke en de technischere vragen en ik denk dat ik gelijk de
vragen die betrekking hebben op de opkoopbeschernning voor nu onn te stellen. We zijn
ook best benieuwd, ja, wat ook de impact is van het onttrekken van tien woningen uit
de markt. De impact op de starters en de andere doelgroepen die daarvoor mogelijk
achter het net vissen. En ook welke externe adviezen zijn ingewonnen op deze impact.
Dat zijn twee vragen. En de derde gaat eigenlijk over welk beleid of visie hebben we nu
vanuit Dordrecht waar dit eigenlijk uit ontstaan is am ons op te werpen als lokaal
pandjesbaas. Zijn eigenlijk drie vragen die we hier nu als, ja, voor dit onderwerp nu
hebben.

De voorzitter: Dan ga ik even naar de heren. Wie van jullie, de heer De Jong of
Korteweg kan een antwoord geven?

De heer De Jong: Ik kan denk ik wel een en at toelichten. Over de opkoopbeschernning
in het algemeen en ook misschien lets specifieker over dit voorstel. Voor de
duidelijkheid: dit voorstel komt niet van onze kant, dus vandaar inderdaad dat veel
vragen denk ik ook door de wethouder warden beantwoord. Of kunnen warden
beantwoord. Wat we in ieder geval kunnen aangeven is dat blijkt uit het voorstel dat het
zo zou zijn dat we een uitzondering moeten maken am Liberhaupt als gemeente dit te
kunnen doen. Als we de huisvestingsverordening erbij pakken, het hoofdstuk 3a over de
opkoopbescherming, dan zien we daar in artikel 3.4 lid 2e dat we helennaal geen
uitzondering hiervoor nodig hebben. Daar staat letterlijk: als beschermde woonruimte
wordt aangewezen iedere woonruimte die niet in eigendom is van de gemeente of van
een woningcorporatie. Ofwel: het gaat dus am beschermde woonruimte van
particulieren. Maar woningcorporaties in Dordrecht en de gemeente zelf zijn hiervan
uitgezonderd. Dus de gemeente mag dit gewoon doen, dat is even in ieder geval een
technisch antwoord denk ik alvast op in ieder geval de vraag vanuit het voorstel. Er
hoeft dus in die zin niet per se een uitzondering gemaakt te warden. Ik weet niet of daar
al gelijk een reactie '...'. Anders kan ik nog wel de eerste vraag van de drie vragen van
net beantwoorden. Ik zie u helaas niet.

De voorzitter: Ik ga heel even kijken of dit antwoord bevredigend was, hoar, want, even
kijken. Ik kijk even naar, ja.

De heer Noldus: Ja voorzitter, ik twijfel of we het antwoord wel goed begrijpen. We
horen dat het geen uitzondering nodig is op de opkoopbescherming terwijI volgens mij
als we het voorstel lezen, het voorstel is am af te wijken van de opkoopbeschernning. Ik
weet niet zeker of ik het dan ook juist begrijp, dat dit inderdaad anders is dan in het
voorstel is opgenomen.

De voorzitter: Dank u wel voor uw vraag. Kunt u daar een antwoord op geven, mijnheer
De Jong?

De heer De Jong: Ja, zoals ik het voorstel dus lees, het is niet door mij gemaakt, zou
daaruit blijken dat we dus inderdaad een uitzondering moeten maken op onze eigen
verordening die we gemaakt hebben, nnaar wat mij betreft hoeven we die uitzondering
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dus niet te maken. Want de verordening voorziet al in het felt dat we dit zouden mogen
doen.

De voorzitter: Oke. Mevrouw Van Vugt, uw vraag, kunt u even helpen wat die ook
alweer was?

Mevrouw Van Vugt-Roose: ik heb gevraagd naar de kaders die, waarmee gewerkt wordt
om de verkopende partij te beschernnen nu er, ja, zoals ik het gelezen heb toch wel
wordt afgeweken van de bescherming van de, hoe zeg je dat precies, de
opkoopbescherming, ja.

De voorzitter: Ja, is de vraag duidelijk? De heer De Jong of de heer Korteweg, ik weet
niet wie van jullie daar antwoord op kan geven.

De heer Korteweq: Ja, ik denk dat dat hetzelfde antwoord is wat mijnheer De Jong net
gaf. Het leest, wanneer je de huisvestingsverordening leest, we wijken dus niet af van
die kaders of rechten van een verkopende partij, juist onndat we dus in die
huisvestingsverordening hebben vastgelegd onder het kopje opkoopbescherming dat de
gemeente hier niet onder valt en ook corporaties niet. Ik snap dat het verwarring
oplevert omdat het in het voorstel wel staat opgeschreven, maar pakken we de
huisvestingsverordening erbij, het juridisch bindende stuk, dan staat het er niet in.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Heijkoop, mag ik u even het woord geven om
misschien wat opheldering te geven over wat er in het voorstel staat en wat hier wordt
gezegd?

De heer Heijkoop: Ja voorzitter, er zijn heel veel vragen gesteld. Ik moet zeggen nu
waar het nu aan het einde naartoe ging, dat vind ik ook wel heel bijzonder. Dit voorstel
komt natuurlijk, is goed voorbereid vanuit de ambtelijke organisatie op basis van de
ambtelijke expertise. En als dan ambtenaren zeggen: ja, dit is niet mijn voorstel en ik
herken dit niet, dan vind ik daar wat van als wethouder. Ik ga uit van goede advisering.
Maar wat hier wel belangrijk is, is dat je rolneming pakt als gemeente, nog los van de,
ja, nneer het formele aspect van die opkoopbescherming, die je niet helennaal eigen is.
En dat de heer Damen benoemde dat al en ook enkele anderen. De heer Damen in
positieve bewoordingen, de VVD had daar wat kanttekeningen bij geplaatst, die noemde
het een gemeente als pandjesbaas. Mag ik even kijken? Oke, dus vanuit bouwende stad
opgesteld. Ja, nee, dank je wel. En nou ja, dat is wel een hele principiele keuze die je
met elkaar moet maken. We hebben daar in het college, dat kan ik gerust zeggen, ook
best wel uitgebreid over gesproken: wit je deze rol pakken als gemeente of zeg je van
nee, we hebben woningcorporaties, die willen we goed in positie brengen en daar zou in
principe de oplossing vandaan moeten komen. Kijk, richting de heer van Damen, als het
gaat over die voorrangsregeling, wat kan je als college doen, als wethouder doen? Je
kan heel veel doen. Je kan inderdaad een hardheidsclausule toepassen, je kan die
voorrang verstrekken. Die huisvestingsverordening gaan we wel aanpassen, daar
moeten dingen anders in. We moeten een aantal criteria anders stellen, ik denk dat die
niet goed recht doet aan wat er nodig is in deze stad waar het gaat over het afgeven
van urgentieverklaringen en ook niet waar het gaat om het, nou ja, het toewijzen van
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woningen waarbij je ook in de toekomst best andere keuzes zou kunnen nnaken. Denk
bijvoorbeeld aan bepaalde beroepsgroepen of bepaalde, nou, mensen met een bepaalde
achtergrond die je toch net wat extra wil ondersteunen. Daar kan je gewoon keuzes in
maken. Recent heeft minister De Jonge daar ook nog allerlei nieuwe initiatieven aan
toegevoegd. Nou, die moeten allemaal nog uitgewerkt worden. Maar ook binnen de
huidige wet- en regelgeving kun je daar meer doen als gemeente. En op dit moment ben
ik ook intern wel in gesprek om te kijken hoe we die voorrangsregeling, hoe we die
huisvestingsverordening, op welke wijze we die zouden kunnen bijstellen en dat zullen
we tegen die tijd natuurlijk ook aan u als raad voorleggen. Wat wel hier heel belangrijk
is om met u te delen, we hebben natuurlijk in het afgelopen jaar een aantal keer
gesproken over de heikele woningmarkt die gewoon ongelofelijk ingewikkeld is. En de
afgelopen tijd is dat alleen maar ingewikkelder geworden. Vorige week heeft u
gesproken over flex-woningen en toen heeft Trivire ook een presentatie gegeven. En ik
weet niet of u dat zich kunt herinneren, het aantal mutaties. Het aantal mutaties was
minder dan de helft van voorheen. Oftewel: er komen maar heel erg weinig woningen
beschikbaar, echt heel weinig. Tegelijkertijd zien we grote problemen waar het gaat over
kwetsbare groepen. De heer Van Leeuwen noemde al het aantal statushouders. We
krijgen gewoon wettelijke taakstellingen van mensen die we moeten huisvesten die een
status hebben gekregen. We zien dat heel veel mensen economisch dakloos raken door
de ellende ook nu met de energieprijzen maar ook mensen die voorheen ook al
worstelden met hun bestaanszekerheid. We zien jonge daklozen, we zien natuurlijk
mensen die vanuit de beschermde woonvoorzieningen willen doorstromen. En het is, het
gaat gewoon niet. Het loopt gewoon vast. En we zien op dit moment in onze
nnaatschappelijke crisisopvang heel veel mensen die daar helemaal niet horen. Er is
gewoon een woonprobleem en omdat we dat niet kunnen oplossen blijven mensen in
een crisisopvang. Wat zie je dan gebeuren? Dat er ook gezinnen zijn die dakloos dreigen
te ra ken.

De voorzitter: Interruptie van de heer Noldus.

De heer Noldus: Ja voorzitter, een vraag. Ik denk dat de wethouder op zich aan een
bredere toelichting bezig is dan alleen de opkoopbeschernning. Dat maakt dat ik een
andere vraag daar nog bij heb. Het gaat dan over de doorstroming en het effect
daarvan, onder andere het vrijkomen van sociale huurwoningen wordt aangehaald. Wat
we niet zien in het stuk is wat de maximumtermijn is voor het bewonen van een
dergelijke woning door mensen die deze zouden worden toegewezen. En hoe dit ook qua
proces loopt na afloop van deze periode. Kan de wethouder daar iets over, of misschien
de ambtenaar, kan u daar lets over toelichten?

De heer Heijkoop: Ja voorzitter, daar kan ik nog, daar kan ik zeker op ingaan. Wat in
ieder geval goed is om ons hierbij te realiseren is dat deze voorziening, het is een
tijdelijke voorziening. Op dit moment zijn wij genoodzaakt om met enige regelmaat
gezinnen onder te brengen in een hotel. Dat is zeer onwenselijk. Dat is zeer onwenselijk
voor de kinderen, want die worden uit hun vertrouwde omgeving gehaald en uit hun
vaste woon- en verblijfsonngeving om in een onzekere situatie van een hotelkamer te
verkeren. Nou, bedenk maar hoe dat dan gaat als ze naar school willen. Dat is gewoon
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echt niet goed voor die kinderen. En ook niet voor het gezin, want dat kan ook heel
nnoeilijk verder, want het heeft geen vaste basis. Maar het heeft ook nog eens financiele
gevolgen, dat heeft u ook kunnen lezen. Een aantal hotelkamers afhuren, dat gaat al
snel richting de vijf zesduizend euro soms per maand en een woning is veel
betaalbaarder. We denken aan een termijn van twee jaar, nnaximaal twee jaar. En de
opkoopbescherming, de ambtenaren gaven aan: ja, het is niet nodig. Nou goed, dat is
wel nodig, want wij gaan uitwerken hoe wij dit willen vornngeven. En u ziet ook in het
voorstel staan dat we dat wellicht ook in een publiek-private sannenwerking willen doen.
Oftewel: het zou zo ook maar kunnen dat wij een andere partij vragen om die woningen
te gaan verwerven. Dan gaan wij wel de middelen beschikbaar stellen of we gaan daar
de businesscase samen mee bouwen. Dus dan wil je in ieder geval niet klenn zitten met
je eigen verordening waar het gaat over die opkoopbescherming en wil je dat op die
nnanier kunnen doen. Dus dan hebben we in ieder geval de ruimte om te doen.

De heer De Boer: Een hele kleine interruptie even op de vraag van mijnheer Noldus. U
zegt dat de mensen beter niet in een hotel kunnen zitten omdat ze dan uit hun
vertrouwde onngeving worden gehaald. Maar ze gaan toch sowieso naar een andere
omgeving als ze naar een tijdelijke woning gaan?

De heer Heijkoop: Ja voorzitter, richting uw commissie wil ik wel aangeven dat het echt
een groot verschil is voor een gezin of ze in een woning wonen, gewoon hier in de stad
in een van de wijken, of dat ze op de achtste verdieping van het Bastion hotel
verblijven, waar ze niet zelf samen kunnen eten, waar ze niet samen huiswerk kunnen
maken, waar ze geen aparte ruimte hebben, waar ze niet Dat is echt fundamenteel
anders. Ik ben het met u eens dat het zeer onwenselijk is en dat is misschien ook een
bruggetje naar de vraag: kun je dit niet beter voorkomen? Dat was de vraag volgens mij
vanuit de VSP. Mevrouw Stolk.

De voorzitter: Sorry, ik ga eerst even hier naar nnevrouw Van Engelen, die had eerder
een vraag. En daarna zal ik mevrouw Stolk even het woord geven.

Mevrouw Van Engelen: Dank u wel voorzitter. Ja, het begint nu toch wel iets meer op
beeldvormende vragen te lijken, wat fijn is. Maar ik kwam hier wel met het idee, zo
staat het ook onnschreven bij het agendapunt, dat de juridische doorwerking en
mogelijke impact van het besluit wordt technisch toegelicht in deze beeldvormende
commissievergadering. Ik wil toch nog een keer vragen: was het de bedoeling dat de
annbtenaren eerst een toelichting zouden geven en daarop kunnen we onze
beeldvormende vragen baseren? Of is dit de structuur van de vergadering, gaan we
gewoon vragen stellen die we van tevoren al hadden verzonnen? Want ik vind dat het
heel erg door elkaar loopt.

De voorzitter: Ja, dank u wel voor uw vraag. Ik was net even aan het bespreken met de
griffie want het wijkt nu wel heel erg af van het onderwerp wat hier voor ons ligt. Dus ik
denk dat we even met elkaar nnoeten kijken: is dit handig? Want er is blijkbaar wel
behoefte aan vragen aan de wethouder. Hij is, er is ook bereidheid om de antwoorden te
geven. Maar het onderwerp van de vergadering, ja, was eigenlijk een wat kleinere

93



scope. Dus ik, ja, ik kijk inderdaad even naar wat jullie graag zouden willen en
inderdaad Ja, gaat uw gang.

Mevrouw Van Engelen: Ja, het onderwerp zoals we nu bespreken is natuurlijk ook
belangrijk, maar ik vond juist even die doorwerking en mogelijke impact van het besluit,
eventjes dat inzoonnen voor vanavond wel belangrijk om voor de volgende
beeldvormende vergadering en oordeelsvormende vergadering op dit onderwerp een
goed besluit te kunnen maken en debat te kunnen voeren. Dus ik hou me liever
vanavond bij dit stukje van het onderwerp en niet het weer helemaal breed trekken. Dat
kunnen we later altijd nog een keer doen.

De voorzitter: Dank u wel. En ik ben het inderdaad voor de structuur van de vergadering
ben ik het er nnee eens. En als blijkt dat er geen vragen meer zijn en we toch nog lets
kunnen uitwijken kunnen we daarvoor kiezen, maar laten we ons eerst hiertoe
beperken. En de heer Noldus had nog een vinger.

De heer Noldus: Ja voorzitter, we hebben nog wel de nodige vragen sowieso, die ik dus
wat ons betreft kunnen we daarop doorgaan. Maar als er een technische toelichting is
om mee te starten, dan kunnen we daarnnee beginnen, dat is voor ons betreft prima.

De voorzitter: Ik kijk nog heel even, mevrouw Stolk had ook nog wat. Klopt dat?

Mevrouw Stolk: Nou nee, maar dit, laat ik het dan zo zeggen, ik wil me best beperken
tot dit gedeelte, maar dit stuk roept bij ons zoveel vragen op die verder gaan dan alleen
die verordening. En het is zo moeilijk om je alleen tot dit stukje te beperken, want je zit
met zoveel vragen die onbeantwoord blijven. En natuurlijk, dit is een beeldvormende
sessie, maar je wil je een beeld vormen om vervolgens dadelijk een oordeel of een
besluit te nemen. En dat vind ik belangrijk, want we hebben het hier wel ergens over. En
om dit, ja, ik snap dat de ambtenaren hier zitten en alleen voor dit stuk aanwezig zijn.

De voorzitter: Nee, uw punt is duidelijk. En ik denk waar we misschien met elkaar naar
moeten kijken, dat als er inderdaad nog wat technische vragen te beantwoorden zijn,
dan is dat goed. En als de discussie ergens anders naar toe nnoet gaan of dat de rest van
deze tijd is of een ander moment, dan hoeven deze heren daar natuurlijk ook niet bij
aanwezig te zijn als het over hele andere dingen gaat. Dus zullen wij voor nu even naar
de heer Noldus gaan en een aantal technische vragen die van daaruit komen die nog aan
deze heren kunnen worden gesteld en een toelichting daarop krijgen. En dan even
kijken of er verder inhoudelijke vragen zijn. Bent u het daarmee eens? Kijk even rond.

Mevrouw Van Vugt-Roose: Ik kom toch even terug op de vraag die net ook gesteld
werd. Krijgen we nog een soort presentatie of uitleg over de juridische doorwerking?
Nee, oke. Dank.

De voorzitter: Structuur is vragen stellen. Ja.

De heer Heijkoop: Voorzitter, mag ik een klein, even om de verwarring hopelijk wat
minder te laten zijn. Ik kreeg gisteren het bericht dat er behoefte was aan een

94



technische toelichting op die opkoopbescherming. Dat was redelijk kort dag. Toch? Zo
was die ingestoken. Eigenlijk is de technische reactie daarop: een opkoopbescherming,
dat hebben we in het leven geroepen om speculaties en particuliere onwenselijke
verhuur tegen te gaan. Huisjesmelkerij. In dit geval kan het zijn dat we met een private
partij dit plan willen gaan uitwerken en dan is het nodig dat u uitspreekt dat we dat
mogen doen. Dat is eigenlijk het hele verhaal al. Ik heb net naar u geluisterd en ik heb
zo'n tien twaalf vragen genoteerd die eigenlijk zonder uitzondering zeer relevant zijn,
zeer relevant, nnaar die echt bij mij liggen. Die ik graag wil beantwoorden. En u kunt
zeggen, inderdaad, het is helemaal aan u. Fornneel kunt u in principe het afsluiten van,
nou, oke, dit was de techniek. U kunt uw eigen agenda denk ik ook juist een klein beetje
ontlasten door gewoon te zeggen: joh, deze vragen !even, laten we dat gesprek gewoon
met elkaar voeren en dan kunt u altijd daarna nog het vervolg bepalen. Maar dit is in
ieder geval even hoe de aanleiding was. Dus de ambtelijke organisatie die wilde iets
toelichten op de opkoopbescherming, nou goed, volgens mij is dat gebeurd en kunnen
zij in principe, ja, voor de rest kan ik de vragen pakken.

De voorzitter: Ja, dank u wel voor die toelichting. Ga ik toch nog even terug naar de
heer Noldus. U had nog wel een vraag aan deze heren?

De heer Noldus: Nou, niet per se denk ik aan de heren. Ik wilde doorvragen op het
antwoord van de wethouder, die had het over de termijn van twee jaar.

De voorzitter: Ja, moment, moment, want dan gaan we dit eerst even afronden. Heren,
mag ik u danken voor uw aanwezigheid of in ieder geval inbellen en op die nnanier
digitaal aanwezig zijn. Want er zijn op dit moment geen vragen meer aan u. Is er nog
een kleine toelichting ... Oh, ik zie wel een vraag. Moment, er is een vraag. De heer
Damen.

De heer Damen: Ja, ik ben nu nieuwsgierig of er voor de ver... de partij die een woning
wil verkopen en die woning die konnt onder de opkoopbescherming, maakt het dan wat
uit als die woning in het kader van het voorstel gekocht zou worden voor de gemeente?
Is dat dan anders, levert dat andere consequenties op dan dat er gewoon sprake is van
de zeg maar reguliere opkoopbescherming en een particulier die woning vervolgens kan
verwerven?

De voorzitter: Dank u wel voor uw vraag. Wie van de heren mag ik het woord geven? De
heer De Jong of Korteweg?

De heer De Jong: Ik denk dat dat weinig verschil maakt. Het gaat erom dat de
gemeente woningen zal kopen en die zal hem ook gewoon moeten kopen tegen een
bepaalde nnarktwaarde. Dus ja, of de gemeente zal hem kopen en de gemeente kan
natuurlijk ook overboden worden.

De voorzitter: Dank u wel. Ik heb hier nog een vraag van de heer Boone van Beter voor
Dordt.
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De heer Boone: 3a, misschien in het verlengde van wat net genoemd werd, dank
voorzitter. U zegt: dan sturen we eigenlijk de overheid, die sturen een aantal mensen de
woningmarkt op onn een tiental woningen te kopen. Om mee te beginnen, of nog
gennaximaliseerd, maar ik denk zelf dat dat te weinig is. En dat tegen een
nnarktconforme prijs. Wat is dan precies marktconforme prijs? Want als we kijken naar
hoe de huizenmarkt zich beweegt kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat dat ook
heel erg discutabel is welke prijs betaald gaat worden voor een vierkante meter in zo'n
huis.

De voorzitter: Dank u wel voor uw vraag. De heer De Jong of Korteweg. Oh.

De heer Korteweg: 3a, ik denk dat dit echt buiten ons terrein valt, wij gaan niet over het
opkopen van woningen en wat de prijs daarvan is.

De voorzitter: Ik hoor hier al dat de heer Heijkoop deze vraag zou kunnen
beantwoorden, dus de bewaren hem even voor Zag ik ergens anders nog een vinger?
Aan deze kant, de heer Van Leeuwen.

De heer Van Leeuwen: Ja, toch nog even een vraag over die twee jaar. Prima inzet dat
het college zegt: nou, ze mogen nnaximaal twee jaar in die woningen blijven. Alleen mijn
vraag is dan wel: hoe maken we dat praktisch? Dus is er een, hoe moet ik het noemen,
een soort exit strategie voor de mensen die ...

De voorzitter: Moment, dit is weer een vraag aan de wethouder?

De heer Van Leeuwen: Dat is nu een vraag aan de wethouder. Ik dacht dat Oh.

De voorzitter: Ja. Ik wil nog heel even controleren, ja, want als er nu allennaal vragen
zijn voor de wethouder dan kunnen deze heren gewoon gaan. En anders, ja, de heer De
Heer heeft een vraag voor

De heer De Heer: Ja, misschien een technische controlevraag. Maar klopt het inderdaad
dat we dit op dit moment dus nog niet doen of ook niet hebben gedaan in het verleden
voor deze doelgroep?

De voorzitter: De heer Heijkoop kan daar ook antwoord op geven. Dus dat komt goed.
Mag ik aan de heren De Jong of Korteweg vragen: hebben jullie nog een laatste
toelichting of iets wat jullie eigenlijk heel graag kwijt zouden willen aan deze
connnnissieleden? Dan heeft u daar nog een mogelijkheid toe. Waar moeten we rekening
mee houden? Nergens mee?

De heer De Jong: Nee hoor.

De heer Korteweg: Nee.

De voorzitter: Oke, dan dank ik u in ieder geval voor uw aanwezigheid en dan wil ik ook
graag de commissieleden nu de gelegenheid geven onn wat vragen te stellen als daar
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behoefte aan is, zodat de wethouder deze kan beantwoorden. Want we hebben een
behoorlijke tijd nog.

De heer Van Leeuwen: Voorzitter, mag ik nog even mijn vraag afmaken, u onderbrak
mij daarnet.

De voorzitter: Ja.

De heer Van Leeuwen: Wel met goede reden trouwens, maar het gebeurde wel. Nee
maar, ik denk dat het heel belangrijk is dat het college van tevoren een koers kan
aangeven: nou, die mensen konnen erin, in die tien huizen, tien verschillende gezinnen.
Ze gaan er binnen twee of maximaal twee gaan ze eruit. Op zich een prima idee. Maar
hoe gaat het dan gebeuren, waar gaan die mensen naartoe en hoe zeker kunt u ervan
zijn dat die mensen er ook na tien jaar uit zijn? Want dit project gaat alleen maar lukken
op het moment dat het gaat om tijdelijke huisvesting.

De voorzitter: Dank u wel voor uw vraag. Dan geef ik nu het woord aan de wethouder
om even een aantal vragen te beantwoorden.

De heer Heijkoop: Ja, voorzitter, dat ga ik doen. Dank voor de vragen. Ik heb een aantal
vragen heb ik al beantwoord. En als mijn beantwoording voor het vervolg nog
onduidelijk is dan bent u natuurlijk prima in staat om verduidelijkende vragen te stellen.
Want het zijn hele relevante vragen, ook de laatste vraag van de heer Van Leeuwen:
joh, wat werkt dat, hoe gaat dat dan in de praktijk werken met die twee jaar? En een
soort exit strategie noemt u het. Nou, ik ga gewoon even een aantal punten met u
doornennen. De voorrangsregeling heb ik net al iets over gezegd. De
huisvestingsverordening en ik heb ook even geschetst hoe ongelooflijk vastgelopen onze
woningmarkt is. Het is echt enornn ellendig. Mensen konnen er eigenlijk ook niet nneer
tussen en het is een enorme concurrentie tussen kwetsbare doelgroepen. Wat je
eigenlijk hiernnee doet onderaan de streep is de taart ietsje groter maken en
onorthodoxe maatregelen inzetten. En ben je dan een pandje...

De voorzitter: De heer Noldus.

De heer Noldus: Ja, ik hoorde dat we de taart groter gaan maken en dat is natuurlijk zo
want we gaan heel veel woningen bouwen. Maar als we dan kijken naar de doelgroepen
die in aanmerking komen voor deze woningen, dan gaat het toch ook ten koste weer
van een andere doelgroep die precair zit. En we lezen ook terug in het stuk, he, er
worden toch starters die achter het net gaan vissen op het moment dat de overheid
deze woningen voor ze wegkoopt. Of zien we dat dan verkeerd? Worden deze woningen
nieuw gebouwd om ze voor doelgroepen ter beschikking te stellen?

De voorzitter: Wethouder.

De heer Heijkoop: Ja voorzitter, ik hoop echt dat ik even een paar zinnen achter elkaar
mag zeggen, want anders, want dit heb ik natuurlijk wel in mijn beantwoording
meegenonnen. Kijk, waar het gaat over impact op starters en het van de markt halen
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van woningen, wat u net al aangaf, ja, die impact is in Dordrecht in die zin relatief
beperkt. Er staan honderden woningen te koop in dit segment. Dordrecht heeft een
relatief betaalbare voorraad. Het is ook niet voor niets dat ook dit college van mening is
dat we ook relatief wat meer dure voorraad willen toevoegen, de woningen die we willen
bouwen. Maar we willen ook betaalbaar bouwen. Wat we hiermee doen is inderdaad een
aantal woningen van de markt halen. En ja, dan gaat de gemeente een lets andere rol
innemen als wat we in het verleden misschien deden, maar u heeft mij ook wel eerder
gevraagd in de gesprekken over gezinnen die op straat dreigen te belanden: wethouder,
college, toon lef. Kom eens met voorstellen die misschien wat verder gaan, die
misschien niet allemaal in hetzelfde vierhoekje passen als wat we altijd al doen. En
probeer nou eens ook out of the box te denken. En dat doen we hiermee. En ik heb nu
dus ook gewoon van jullie nodig dat jullie zeggen: nou oke, dit is een forse ingreep maar
we staan hier wel achter omdat wij niet willen dat die gezinnen op straat belanden. En ik
vind ook niet dat je het moet overdrijven. Het is echt niet zo heel lang geleden, een
aantal van u weet het nog wel, dat we gewoon gemeentelijke woningbedrijven hadden
waar vele duizenden woningen onderdeel van uitmaakten. Wat we eigenlijk hier doen is,
we hebben de hele vrije woningnnarkt, nou, daar vinden de meesten van ons hun weg.
We hebben de sociale woningvoorraad, dat functioneert over het algenneen redelijk
goed, behalve dat er nu forse tekorten zijn. Aileen wat we nu ook zien en dat komt ook
door de externalisering van de GGZ en dergelijke, dat er heel veel mensen zijn die
gewoon heel kwetsbaar zijn en die vaak tussen wal en schip belanden. Ook doordat de
woningnnarkt nu is vastgelopen door keuzes vanuit eerdere kabinetten, bijvoorbeeld
waar het gaat over, nou ja, de verhuurdersheffing en dergelijke. En wat we hier nu doen
is dat we nu al een poosje hele schrijnende gevallen zien en we willen daar eigenlijk
gewoon wat meer ruimte voor hebben, wat meer ruinnte om de goede dingen te doen
voor die gezinnen en hen een tijdelijk onderkomen bieden, niet zijnde een hotel. En
zodra mensen

Mevrouw Voorzitter?

De heer Heijkoop: Zo'n tijdelijke woning krijgen, wat doen we dan? Dan gaan we gelijk
nadenken over het vervolg. Dat deden we namelijk ook als ze in een hotelkamer
verbleven. Dus je gaat gelijk nadenken: oke, wat wordt de volgende stap? Wordt dat
misschien wel een voorrangsverklaring, wordt dat misschien wel gewoon een woning in
een hele andere gemeente, want het zijn vaak ook mensen die helennaal geen binding
hebben met onze stad of regio. Dat kan. Want als je die niet hebt, dan krijg je ook geen
voorrang. Maar dan kan je, heb je in ieder geval even rust, dan heb je even gerust onn
die '...' gezinnen structureel, duurzaam vooruit te helpen. En de vraag van de heer De
Heer, hebben we dit wel eens eerder gedaan? Ja, we hebben het wel eens eerder
gedaan. Kijk, als gemeente hebben wij ook een aantal woningen in bezit. Soms kopen
we ook wat woningen op in het kader van een bredere gebiedsontwikkeling. Denk nu
bijvoorbeeld aan het Maasterras. En dan gebeurt het, heb ik wel eens met collega
vastgoed of de collega grondbedrijven besproken: joh, als je toch wat van die woningen
leeg hebt staan, kunnen we daar misschien dan even een gezin in helpen, in huisvesten,
even heel tijdelijk. Dus dat doen we wel eens maar dat hangen we niet aan de grote
klok. Maar op het moment dat een gezin daar heel erg mee geholpen is en we hebben
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een woning beschikbaar, dan zou dat kunnen. En die woningen zouden ook onderdeel
kunnen zijn van deze oplossing. Dus op het moment dat wij al woningen gaan opkopen,
bijvoorbeeld, op het gebied van het Maasterras en die woningen kunnen niet gebruikt
worden, die, nou ja, die gaan op termijn tegen de vlakte. Nou, wat is er dan nnis nnee
om die woningen dan al dan niet even tijdelijk of voor een gezin beschikbaar te stellen?
Waarbij wij ons ook wel bewust zijn, dat hebben wij ook gezien met alle toestanden aan
de Noordendijk, dat tijdelijke woningen, ja, dat is niet altijd een oplossing voor iedereen.
Maar voor mensen die anders gebruik moeten maken van een hotel is dat het vaak wel.

Mevrouw Stolk: Voorzitter.

De voorzitter: Mevrouw Stolk, gaat uw gang.

Mevrouw Stolk: Ja, ik heb toch een vraag. En de wethouder geeft het gelukkig ook zelf
aan: we hebben in het verleden hebben we natuurlijk de woningcorporaties die vielen
natuurlijk ook onder de gemeente. En dat was allemaal zo slecht nog niet. Dat klopt.
Maar we leven nu in een andere tijd en ik vind het altijd wel fijn dat de wethouder out of
the box durft te denken en lef probeert te tonen, nnaar volgens mu j hebben wij ook nog
niet zo heel lang geleden vijf nniljoen beschikbaar gesteld voor de sociaal pontonnier. Die
is betaald uit investeringsgeld. En wat heeft dit tot nu toe nou opgeleverd? En die
pontonnier, die moest doorbraak en die nnoest komen voor ingewikkelde zaken. Kan u
aangeven wat dat tot nu toe heeft opgeleverd? En er staat in het voorstel: mensen die
dreigen hun huis uit te moeten. Wat maakt dan het verschil om die mensen in hun eigen
huis te laten wonen en ze daar met bijvoorbeeld die sociaal pontonnier te ondersteunen
dan woningen op te kopen als genneente? Ik, voor mu j of voor ons is het heel moeilijk
om dat te weerleggen. En als je dan tien gezinnen daar kan of tien woningen daar kan
kopen, dan zijn het misschien, ja, weet ik veel, twintig gezinnen die je kan huisvesten of
dertig. Maar wat gebeurt er dan met die andere mensen die ... We hebben hele wijken
die bij wijze van spreken, nou, dat hoef ik u niet te vertellen, u heeft het volgens mu j pas
nog bij Opl gezegd: we hebben in Dordrecht wijken die onder het sociaal minimum
leven. Hoe gaan we daar dan mee om? Ik probeer echt een, ja, een balans daarin te
zoeken.

De voorzitter: Ik ga het woord geven aan de wethouder.

De heer Heijkoop: la voorzitter, ik had deze vraag ook at zojuist genoteerd, u ligt hem
nu nog wat meer toe. Ja, wij willen mensen vooral helpen als ze nog niet in de
problemen zitten. En ik durf te stellen dat in negentig naar 95 procent van de gevallen
gebeurt dat ook. Dit gaat over mensen die er toch uit zijn gevallen en dat komt omdat
ze een malafide verhuurder hadden die hen op straat gesodennieterd heeft met kind en
at. En dan kun je zeggen: ja, je wit iennand thuis helpen. Maar als u opeens
geconfronteerd wordt met zo'n huisuitzetting, ik krijg wel eens berichtjes van mensen
die krijgen uit huis gezet te worden. Dan ondernemen we gelijk actie. Nemen we
desnoods even een maandje huur over, zorgen dat de boel stabiel wordt. En godzijdank
hebben wij heel weinig huisuitzettingen in deze stad. Maar we hebben ze sonns wel.
Zeker als het gaat over verhuurders die totaal geen boodschap hebben aan het welzijn
van hun huurders. En dan willen we op deze manier kunnen schakelen. Uw andere vraag
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was, ja, de sociaal pontonnier. Dat is wel aardig. De sociaal pontonnier, ik sprak haar
gisteren nog even, zij krijgt heel veel voor elkaar. Zij is echt een soort olievrouwtje, olie,
ja, olie, nou ja goed. Zij is in ieder geval iemand die heel goed in staat is om ellende af
te wenden. Maar zij straalde echt bij dit voorstel, zij zegt: negentig procent van al de
ellende die ik moet oplossen stuit op huisvesting. Huisvesting, huisvesting, huisvesting.
En ja, je kan soms ook doorbraak doen via een corporatie, je kan het sonns op een
andere nnanier doen. Ze zegt maar dit geeft mu j zo'n waardevol instrument in handen als
ik dit ook kan inzetten. En zij is heel erg effectief maar dit gaat haar effectiviteit nog
verder verhogen. En dan nog even ook ingaand op uw vraag waar het gaat over de
Wmo. Ja, de Wmo, we hebben de Wmo bestaat uit meerdere onderdelen. Dit gaat over
het Wmo-onderdeel beschermd wonen en maatschappelijke opvang. We hebben in het
verleden inderdaad tekorten gehad, trouwens ook wel overschotten, op huishoudelijke
hulp, dagbesteding, individuele begeleiding, de maatwerkvoorzieningen. We hebben ook
nog een aantal algemene voorzieningen in de stad, maar dit gaat echt over heel
specifiek beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Op maatschappelijke opvang
hebben we al langere tijd best wel wat tekorten. Daar krijgen we eigenlijk onvoldoende
middelen voor. Maar op beschermd wonen hebben we enorme overschotten. En daar
heb ik wel eens eerder met u over gesproken, dat is heeft eigenlijk vooral een
technische reden. Enerzijds de inhoudelijke reden is dat wij er goed in slagen om
mensen in de thuissituatie beschermd thuis ondersteuning te bieden, wat veel minder
duur is dan in intramurale voorzieningen. Die zijn gewoon heel duur, beschermd
woonvoorzieningen. Maar ook omdat we gewoon nnazzel hebben dat we heel goed in het
verdeelmodel zitten. En even voor uw beeld, mevrouw Stolk, dat gaat over vele
miljoenen, al jarenlang, die we overhouden op specifiek dit product. Maar een groot deel
van het geld besteden we nu dus wel aan hotels en dergelijke en vakantieparken en we
hebben nu eigenlijk gezegd: ja, gaan we weer een half miljoen konnend jaar besteden
aan vakantieparken en hotels, want daar heb je het bijna wel over. Of zeggen we: joh,
laten we er gewoon eens voor verkiezen om een iets andere oplossing, nou ja, een
andere oplossing te verkiezen en dat is eigenlijk dit voorstel. Dus zo moet u dat zien.
Dus ja, het is Wmo maar het is niet zozeer het Wmo, nou, waar we ook wel eens over
gesproken hebben en wat nu op dit moment trouwens de portefeuille is van collega Chris
van Benschop, die gaat over Wmo maatwerkvoorzieningen. Ik doe beschermd wonen
omdat dat heel dicht bij de woonportefeuille zit. Ik zit nog even te kijken, hebben we
innniddels gedaan, exit strategie, starters ...

De heer Noldus: Voorzitter.

De voorzitter: De heer De Heer. Ja, de heer Noldus, ik kom zo bij u.

De heer De Heer: Ja, voorzitter dank u wel. Ik was even benieuwd naar het aantal tien,
want dat staat in het voorstel. Ik ben even benieuwd hoeveel zoden dat nou precies aan
de dijk zet als we er tien hebben. Is dat omdat we vinden dat nneer geen draagvlak
kent? Zou de wethouder er eigenlijk twintig of dertig willen maar is tien redelijk voor nu
om dat zo neer te leggen? Onndat ik vooral ook via de wethouder de sociaal pontonnier
met heel veel passie hoor spreken over deze oplossing. Hoeveel zoden aan de dijk zet
dan die tien?
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De heer Heijkoop: Dit heeft op de Dordtse woningmarktschaal heeft dit niet zo heel veel
impact, in die zin dat er echt niet heel veel starters opeens naast een woning grijpen,
want er staan honderden woningen te koop en we gaan nu een aantal woningen van die
markt onttrekken. Maar voor deze hele kwetsbare doelgroep heeft het wel enorm veel
impact. Tien woningen, die we overigens niet altijd per se ook twee jaar gaan benutten
voor een gezin. Want sommige gezinnen zijn gebaat bij drie vier nnaanden in die woning
en kunnen dan de volgende stap zetten. Dus je krijgt daar ook een mooie doorstroming
in, hopen we. Want dit is echt iets nieuws wat we gaan doen. En dat is ook gelijk het
tweede deel van nnijn antwoord, laten we eerst nnaar eens even gaan beginnen hoe dit
werkt. En ik denk dat we met tien woningen al ontzettend veel kunnen bereiken. Mocht
er nou blij ken dat na tien woningen dat het ontzettend goed werkt nnaar dat we nog een
paar woningen nodig hebben, ja, dan sluit ik niet uit dat we nog een iets groter aantal
gaan aankopen. Maar het zouden er ook minder kunnen zijn. Als we bij drie vier
woningen al enorm geholpen zijn. Er zijn gemeenten hier in de omgeving en die hebben
soms een doorbraakwoning. En daar kunnen ze al het een en ander mee voor elkaar
krijgen. Dat heeft dan een heel ander karakter, hoor, want dat gaat dan vanuit de
zorginstelling of vanuit de corporatie. Maar we moeten dat even zien. Ja. Ik zal u
daarvan op de hoogte houden.

De voorzitter: Dank u wel. De heer Noldus en daarna de heer Boone. En daarna de heer
Kolkilig.

De heer Noldus: Ik probeer een goed moment te vinden om deze vervolgvraag op de
eerdere antwoord te stellen. De wethouder gaf aan dat de termijn van twee jaar bedacht
wordt. We zijn er wel benieuwd hoe het na afloop van deze periode dan ook gaat. Welke
maatregelen zijn er om ook te voorkonnen dat gezinnen deze woningen blijven bezetten
en, ja, hoe verhoudt zich dat dan ook tot de huurbescherming? Om maar eens wat te
noemen. Dat is een vraag. En, nou, we hebben het ook even gehad over de
woningcorporaties en de sannenwerking, daar deed de wethouder net ook een uitspraak
over. Daar zijn we toch ook wel benieuwd naar welke samenwerking en welke processen
ook met de woningcorporaties, met Trivire bijvoorbeeld, is doorlopen om een oplossing
te vinden voor dit vraagstuk. We hebben het al even gehad over dat de urgentieregeling
niet zou voorzien. Maar ik kan me toch voorstellen als dit zo'n urgente opgave is, dat dit
toch al langer op de tafel ligt met de woningcorporaties. En is het ook onderdeel
geweest van de prestatieafspraken die we op jaarlijks dan wel bi-jaarlijkse basis maken
met deze woningcorporaties? En, nou goed, in het politiek akkoord is ook afgesproken
om te intensiveren in sannenwerking met bouwpartners en de woningcorporaties. En dan
zijn we ook wel benieuwd hoe dit dan ook, nou, de intensivering van de sannenwerking,
hoe we die dan met dit voorstel moeten zien.

De voorzitter: Wethouder.

De heer Heijkoop: Ja voorzitter, we zijn in goed overleg met de woningcorporaties en
dat gaat enerzijds over het toevoegen van betaalbare woningen in Dordrecht. Anderzijds
gaat het over het zo goed mogelijk inzetten van de bestaande woningvoorraad. We
hebben ook contingent afspraken, dus dat je een aantal woningen als het ware
reserveert voor uitstroom vanuit bepaalde voorzieningen. We zien dat dat ook heel
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ingewikkeld is. Soms zeggen corporaties: ja, dit kan echt niet, dit is een gezin met een
te grote ondersteuningsvraag of een gezin kan zelf de stap niet zetten omdat, nou ja, er
kunnen geen energiecontracten worden afgesloten of er zijn andere redenen dat een
huis precies beschikbaar komt in een wijk waar dat gezin eigenlijk niet past. Er zijn best
wel vaak redenen waardoor dat best wel lastig is. En tegelijkertijd is het ook vaak wel
heel cru dat met een enorme lage mutatie, met enorm veel urgente, we hebben nu weer
extra taakstelling voor statushouders gekregen. Het is gewoon bijna niet te doen. En als
we dan mensen zien verblijven in de nnaatschappelijke opvang, wat tienduizenden euro's
kost, of in hotelkanners, ja, dan moet je ergens toch proberen iets meer ruimte te
krijgen en extra, ja, extra huisvestingsinstrument in te kunnen, ja, toe te voegen aan je
gereedschapskoffer eigenlijk om ook in te kunnen zetten. En dat doen we hiermee.

Mevrouw Stolk: Voorzitter?

De voorzitter: Is dit een aanvullende vraag op de vraag van de heer Noldus? Gaat uw
gang.

Mevrouw Stolk: Ja, want die vraag die zat al heel even in mijn hoofd en de wethouder
die bevestigt dat nou wel een heel klein beetle. Want u zei in het begin van uw verhaal:
want er zijn mensen die geen binding hebben met Dordrecht. En wie zijn die mensen
dan of kopen we dit voor ... En dat bedoel ik niet verkeerd, nnaar kopen we dit voor
statushouders of kopen we dit Ja.

De voorzitter: Wethouder.

Mevrouw Stolk: Die wil ik wel even beantwoord hebben graag.

De heer Heijkoop: Ja, nee, de heer Van Leeuwen had ook nog de vraag gesteld
inderdaad ook over de statushouders. Ja, wij moeten ook statushouders huisvesten, dat
is gewoon een wettelijke taak. Het is niet zo: nou, dat doen we wel of we doen dat niet,
dat moet je gewoon doen. Daar gaat het bij deze woningen niet om. De statushouders
die huisvesten we gewoon via de corporaties, die stellen woningen beschikbaar en we
proberen dat wel zo passend mogelijk te doen. Dus als er, nou ja,
eenpersoonshuishoudens, ja, die heb je liever in, nou, in een soort studio of in een
kleine wooneenheid dan dat je ze in een rijtjeswoning zet. Dus daar proberen we heel
goed te matchen met de corporaties. Want ja, de ruimte is heel schaars. Maar dit gaat
echt nadrukkelijk over gezinnen die in acute nood verkeren, die uit hun huis zijn gezet
waar niet a la minute een oplossing is, die in de maatschappelijke opvang dreigen te
konnen, die misschien niet inderdaad recht hebben op een woning in Dordrecht vanuit de
voorrangsregeling of waarbij dat misschien ook gewoon te lang duurt omdat de woning
niet beschikbaar is om allerlei redenen. En dan wil je dit kunnen inzetten. En vanaf dag
een dat zo'n gezin zo'n woning betrekt en dan moet je met tijdelijke huurcontracten
werken of met bepaalde afspraken zeg ik ook richting de heer Noldus, vanaf dag een
wordt er gewerkt aan de volgende stap. En die volgende stap kan heel goed buiten
Dordrecht liggen. Alleen wat je gewoon niet wil is dat kinderen op straat belanden omdat
er aan alle kanten, nou, niemand is er echt van. Overal pas of vallen ze net buiten en
dat kan soms tot schrijnende situaties leiden. En dan kan je zeggen: ja, dat mag niet
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kunnen. Het gebeurt wel, het gebeurt wel. En dan is het heel mooi als je even dit
instrument kan inzetten, zo'n woning beschikbaar kan stellen en vandaaruit gelijk, want
het is ook met een stichting of met een ondersteuningsorganisatie of een
zorgorganisatie ga je gelijk werken aan de volgende stap.

De heer Voorzitter.

De voorzitter: Ik heb eerst even een vraag van de heer Boone, daarna kom ik Ik wil
eerst, ja, gaat uw gang, want anders moet u zo lang wachten.

De heer Boone: Dank voorzitter. Ja, ga ik even in reactie op de genoemde tien van de
heer De Heer. Kijk, tien klinkt niet heel veel en in een bepaald scenario zou je kunnen
voorstellen dat dat er meer worden die aanspraak willen nnaken op zo'n woning. Hoe
gaan we dan toewijzen? Dat lijkt me een hele lastige. Gaan we dan ook loten
bijvoorbeeld? Dan zou je kunnen zeggen dat de intenties natuurlijk van de wethouder
heel goed zijn. En ik denk dat dit ook een heel mooi plan is. Maar die tien die dan of de
mensen die buiten die tien vallen, kunnen die dat ook niet als heel onrechtvaardig zien?
Dat zij geen aanspraak maken op die tien woningen?

De voorzitter: Ik denk dat er wel deels net al antwoord op is gegeven, maar als u daar
nog iets hierop

De heer Heijkoop: We laten gezinnen gewoon niet op straat staan. En dat geldt voor
iedereen. En als die tien woningen niet meer beschikbaar zijn, ja, dan en we hebben nog
steeds enorme urgentie, ja, dan zal ik alsnog kiezen om chalets op een vakantiepark te
huren of om hotelkamers af te huren. We laten kinderen, gezinnen, gewoon niet op
straat staan. En er leven mensen op straat in Dordrecht maar dat gaat dan wel vaak om
mensen die dat ook echt zelf willen, die zijn er gewoon echt wel. En we zijn natuurlijk
ook aan het werk om nog extra crisisopvangplekken ook voor jongeren te realiseren.
Want we zien wel dat in deze tijd de vraag toeneennt. En dit is een van onze antwoorden
op de ambitie die we met z'n alien hebben vastgesteld, wat volgens mu j zelfs ook
gewoon wettelijk is bepaald, dat wij gewoon mensen niet op straat laten staan.

De voorzitter: Dank u wel. De heer Damen en nnevrouw Van Vugt zag ik en de heer
Kolkilig. Wie was, ik zag even niet wie er eerder was maar ik zag drie handen.

De heer Damen: Ik heb een heel sinnpel voorstel: misschien is het goed voor de
kennisvermeerdering van de commissie als er een aantal voorbeelden genoennd wordt,
geanoninniseerd uiteraard, van huishoudens die zeg maar buiten de voorrangsregeling
vallen maar waarvan je zegt: ja, die laat je niet in de goot liggen.

De voorzitter: Wethouder.

De heer Heijkoop: Ja voorzitter, dat kan zeker. Ik kan ook eventueel nog een paar
casussen gewoon echt op papier even uitwerken, dat je ziet waar dat dan misgaat. Maar
ja, denk ook bijvoorbeeld aan een gezin dat hier inderdaad nog niet zo lang woont en in
die zin geen rechten heeft opgebouwd, maar die misschien ook in de vorige gemeente
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waar het gezin woonde ook niet zo lang heeft gewoond en daar ook geen rechten heeft
opgebouwd. Of dat er bijvoorbeeld veiligheidsissues zijn of andere redenen waardoor dat
gezin even geen kant op kan. En er is gewoon geen geschikte woning op de korte
termijn, als je al voorrang wil geven, want daar zijn we echt vaak wel toe bereid en ik ga
daar ook persoonlijk echt andere keuzes in maken dan misschien in het verleden
gennaakt zijn ook vanwege die woningnnarkt. Ja en je ziet dat zo'n gezin overal net
tussen wal en schip belandt, dan wil je dit kunnen inzetten. En dat gezin van dat een
half jaar hier woont, dat is echt een letterlijk voorbeeld. En ik heb zelf nog wel wat
voorbeelden aan de hand gehad van een Nou nee, misschien is het goed als, vindt u
het goed, zeg ik richting de heer Damen, dat ik eens een paar voorbeelden gewoon op
papier zet? Want dan kunnen we ook even de context goed schetsen. En ik wil niet
alleen het vanuit de woningbouw, de woningbehoefte. Het gaat niet om heel veel
gezinnen. Het gaat niet om veel gezinnen, mensen, dit gaat echt om enkele schrijnende
gevallen. Die tien zijn daar ook wel uit voortgekomen. Wij denken echt dat we daarnnee
een hele mooie slag kunnen slaan omdat je daaromheen heb je de afspraken met
woningcorporaties, daaronnheen heb je ook nog andere mogelijkheden in beschernnd
woonvoorzieningen of sonns nnensen die toch in staat zijn om een goedkope woning zelf
te verwerven. Dit gaat echt om een hele kleine groep die overal net niet voor in
aanmerking komt of onmachtig is.

De voorzitter: De heer Kolkilig, u had een vraag.

De heer Kolkilic: Dank u wel voorzitter. In het voorstel zijn cijfers aangegeven met
betrekking tot het jaarlijks te besparen geld vanuit de genneente. Maar heeft het college
ook rekening gehouden met betrekking tot het verduurzamen van de woningen die
aangekocht gaan worden en een prognose met betrekking tot de jaarlijkse
onderhoudskosten? Zo ja, dan, ja, zouden wij graag dat willen weten. Tegelijkertijd, ja,
jongeren hebben natuurlijk ook problennen met het vinden van een woning en dan
vooral ook sociale huurwoningen. In het voorstel is aangegeven dat de maximale
aankoopkosten 275.000 euro mogen zijn. Bij het aanvragen van een starterslening is
een van de voorwaarden dat de maxinnale koopsom 250.000 euro mag zijn. Vindt de
wethouder het eerlijk richting de starters die niet aan een koopwoning kunnen komen?
En mijn laatste vraag, voorzitter. Vorig jaar was een moeder met twee kinderen die ik
toevallig ook heb gesproken en ik weet dat de wethouder ook door haar op de hoogte
was gesteld toen, ook dakloos geraakt. En zij kon toen tijdelijk ook bij De Hoop
verblijven totdat ze aan een woning kon komen. Is het geen mogelijkheid dat de regie
weer vanuit de gemeente in handen wordt genomen en dat er met woningcorporaties en
andere instellingen weer duidelijke afspraken worden gemaakt, ook vanuit gaande met
dat er meer sociale huurwoningen gebouwd gaan worden de aankonnende jaar?

De heer Heijkoop: Ja voorzitter, in het politiek akkoord heeft u kunnen lezen dat dit
college en uw raad nadrukkelijk werk wil maken van het toevoegen van sociale
woningen. Dat zijn er namelijk veel te weinig. We hebben een enorme achterstand
opgelopen in de afgelopen tien jaar, dat is gewoon niet goed. En het is ook heel lastig
om juist in deze moeilijke marktonnstandigheden om dat aantal weer in te gaan lopen,
nnaar we gaan het wel doen. We gaan het wel proberen. En ik heb daar met de
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corporatie ook al heel indringend over gesproken en die begrijpen ook heel goed dat ze
nu echt aan de lat staan om die achterstand met ons in te lopen. Vraagt ook lets van
ons, he, dat je er in je progrannma rekening mee houdt. Dat je eventueel ook grond
beschikbaar stelt. Maar dat is een nadrukkelijke ambitie vanuit dit college. Ja, het klopt,
bij De Hoop bijvoorbeeld hebben we ook een aantal, nou ja, van die mobiele units
neergezet. We hebben op allerlei manieren hebben we geprobeerd om tijdelijke
huisvesting te realiseren. En daarmee hebben we veel kunnen opvangen. Je wil hier nu
even iets structureler mee aan de slag gaan. En als het gaat over die kosten, kijk, ik
denk dat er ook woningen bij zullen zitten die misschien twee ton, tweeenhalf ton
kosten. Maar je wil misschien ook een paar woningen die net ietsje duurder zijn om een
wat groter gezin in onder te brengen, dus dat er net een slaapkamer extra is. We
nnoeten daar gewoon nog even goed over nadenken, ook met al dan niet met die private
partner of die zorginstelling die waar je dat samen mee doet. Dat je ook gewoon kan
bepalen: joh, wat is er nodig? En de financiele effecten, ja, dat is geen rocket science,
als je een woning koopt dan ben je hypotheeklasten kwijt, je bent energielasten kwijt,
misschien nog wat andere vaste lasten. En ja, als je een hotelkamer moet afhuren of
een chalet, ja, dan gaat het over honderd euro per nacht en dat moet je dan dertig
nachten, dan ben je gewoon drieduizend euro kwijt voor een hotelkanner. En daar gaat
het vaak gewoon wel om. Dus zo kan je een businesscase bouwen. En ja, we hebben
echt afgelopen jaren honderdduizenden euro's per jaar uitgegeven aan hotelkamers en
chalets op vakantieparken. En we hadden de middelen ook binnen beschermd wonen
beschikbaar, even goed hielden we nog, nou ja, sommige jaren acht negen nniljoen over.
Dus daardoor viel het niet op. Maar stel dat je, je gaat niet geld uitgeven als het niet
nodig is. We waren ook financieel scherp aan de wind. Dus los van de inhoudelijke, nou
ja, de inhoudelijke stap die je hiernnee kan zetten voor die gezinnen heeft het ook
financieel positieve effecten. Dus het is win -win.

Mevrouw Van Vugt-Roose: Voorzitter.

De voorzitter: Ja even, de heer Kolkilig, is uw vraag voldoende beantwoord? Ik heb nog
mevrouw Van Vugt die al een tijdje met een vraag is, ja. En ik zie mijnheer Van
Leeu wen.

Mevrouw Van Vugt-Roose: Ja, een kleine vraag denk ik. Ik zie de win -win. Ik zie, ik wil
een kanttekening maken waar misschien ook wel een reactie op nnogelijk is. Wat doen
niet al te sociale verhuurders als ze weten dat deze regeling er is? Gaan ze dan de
gezinnen nog makkelijker op straat zetten?

De heer Heijkoop: Poeh, de niet zo sociale verhuurders. We hebben best wel wat
particuliere verhuurders in de stad. De meesten zijn van best wel goede wil. We hebben
ze recent ook weer aangeschreven omdat ze zich nog niet allemaal melden op het
moment dat huurders achterstanden hebben. Ze zijn wettelijk verplicht om dan signalen
door te geven. Ik heb ook met collega Merx er wel over gesproken: hoe kunnen we
malafide huurders nog wat steviger aanpakken? En op het moment dat iemand een
gezin op straat zet, dan komen ze wel gelijk in ons blikveld. Zeker als daar, nou ja,
onmenselijke toestanden aan de orde zijn. Dus ergens heb ik zoiets: nou, laat ze maar
in beeld komen. Ik denk niet dat zij dit sneller gaan doen. Ik weet ook niet de redenen
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waarom ze mensen op straat zetten kan ook verschillen. Het zal vaak over een
betaalachterstand gaan, maar het kan ook nog soms wel eens andere redenen hebben,
bijvoorbeeld omdat ze ook werk hebben via zo'n verhuurder en dat dat werk dan
wegvalt of dat er medische oorzaken zijn. En nou ja, dan konn je soms hele nare
situaties tegen.

De voorzitter: Mevrouw Stolk eerst, dan konn ik bij u. Nee, volgens mij niet, maar gaat,
wat u wil.

De heer Noldus: Dank, mevrouw Stolk. Nee, ik had nog wat vervolgvragen ook naar
aanleiding van de eerdere vragen die ik gesteld heb. Ook bijvoorbeeld over die twee
maanden termijn, hoe zich dat dan nu verhoudt tot de huurbeschernning. Want ik hoorde
de toelichting: nou, we beginnen gelijk aan het proces met zorgen dat mensen gaan
uitstromen, we willen dat maximaal twee jaar. Maar welke instrumenten hebben we daar
dan echt voor ook om te voorkomen dat we tien woningen voor uiteindelijk tien
gezinnen krijgen? Daarnaast had ik ook de vraag gesteld over de sannenwerking met de
woningcorporaties, daar is het wel het nodige over gegaan. Maar is nu het vinden van
oplossingen voor deze doelgroep wel of niet onderdeel geweest van de
prestatieafspraken met de woningcorporaties van de afgelopen jaren? Want mij staat
niet bij dat daar afspraken gemaakt zijn maar niet zijn nagekomen, dus daar ben ik dan
wel benieuwd naar hoe dit, ja, zich dan tot elkaar verhoudt in het proces waar we, het
vraagstuk waar we het nu over hebben.

De heer Heijkoop: Ja voorzitter, heel kort en krachtig: tijdelijke huurcontracten. Dat
kan, daar geeft de wet ruimte voor. En je kan ook soms nog bepaalde arrangementen
aanbieden dat je de ondersteuning hand in hand laat gaan met de bewoning en dat je
daar dus ook afspraken over kan maken. Maar eigenlijk het meest logische is gewoon
tijdelijke huurcontracten, twee keer een jaar of een half jaar en een jaar. Nou, moeten
we gewoon even naar kijken. Maar de wet geeft daar ruimte voor. En met corporaties
hebben we daar afspraken over en op dit moment, ja, ik weet niet op dit tijdstip, maar
ook op dit moment zijn we in gesprek met hen en stromen de mensen uit ook vanuit de
maatschappelijke opvang richting corporatiewoningen. Alleen wat je wel ziet is dat er
gewoon enorme, enorme druk is op die woningen en alles wat je daar weer extra tussen
zet, ook van mensen waarvan je je echt kan afvragen: ja, nnoet je daar nu een
corporatiewoning aan geven want die mensen gaan misschien wel buiten de regio
uiteindelijk terug naar een andere plek waar ze misschien ook wel hun roots hebben
liggen. Soms ook niet, hoor. Maar in ieder geval, het is eigenlijk dan nog niet opportuun
om ze gelijk een vaste sociale woning te geven waar ze dan, waar je ze dan ook niet
meer ... Dan hebben ze namelijk wel gewoon huurrechten. Ja, in die zin moet je daar
heel goed naar kijken, al die instrumenten naast elkaar. En voor sonnmige gezinnen is
dit een meer passende oplossing dan dat je ze gewoon een sociale huurwoning geeft.
Want dat is niet altijd de meest verstandige oplossing. Maar wat u zegt: ja, die
afspraken hebben we ook. En op dit moment, ik noemde al die vijftig contingent
woningen en op dit moment zijn we die ook aan het vullen.

De voorzitter: Uw vraag is zo beantwoord? De heer Van Leeuwen. Oh. Nee, de beurt is,
nee. Gaat uw gang. We komen allemaal aan de beurt verder nog even.
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De heer Van Leeuwen: Dank u wel. Er zijn natuurlijk, vraag aan de wethouder, er zijn
natuurlijk mensen die op straat worden gezet vanwege financiele problennen maar er
zullen ook vast en zeker wat mensen tussen zitten, en zo niet dan hoor ik het wel,
mensen die gedragsproblennen hebben. Die echt een overlast vormen voor de buurt
waarin ze wonen tot het moment van uitzetting. Nou gun je die mensen natuurlijk ook
een dak boven hun hoofd maar ik kan me voorstellen dat de gemeente dan ook lets
extra's gaat doen, zeg maar, ook naar de buurt toe, om ervoor te zorgen dat die
mensen niet opnieuw een overlastgezin gaan worden. Dus hoe kijkt u daar tegenaan?

De heer Heijkoop: Ja voorzitter, zeer terecht van de heer Van Leeuwen. En we hebben in
Dordrecht zeer divers pluimage van inwoners. En de nneeste mensen zijn prima in staat
om zelfstandig te wonen, sonnmige mensen hebben een klein beetje hulp nodig.
Sonnnnige mensen hebben heel veel hulp nodig. En we hebben ook nog de Skaeve Huse,
u wel bekend. Nou, daar maak je echt de gekste dingen mee. En op al die verschillende
soorten woonvoorzieningen zijn we voortdurend aan het kijken: wat is er nodig in onze
stad? En we hebben bijvoorbeeld ook tussenvoorzieningen. U kunt zich misschien
herinneren, een poosje terug zijn we in Sterrenburg gestart. Nou, gelijk hing de buurt
daar vol met, of de buurt, eigenlijk waren het maar twee mensen hadden banieren
opgehangen: we willen dit niet, we willen, die mensen mogen hier niet komen.
Uiteindelijk hebben we daar mee gesproken en, nou ja, andere buurtbewoners hebben
tegen die mensen gezegd: joh, haal die rare vlaggen eens weg want die mensen zijn
hier gewoon welkonn en het gaat hartstikke goed. Het gaat hartstikke goed, er zijn
helemaal geen problemen. Dat benadrukt wel uw punt dat je heel goed in verbinding
moet blijven met je buurt, met de buurtbewoners, zeker als het gaat over voorzieningen
waarbij meerdere mensen geclusterd gaan samenwonen. En dat als het gaat over
individuele toewijzing van woningen, dat je heel goed kijkt naar dat je bepaalde
buurten, bepaalde straten, niet onevenredig belast. Want daar staat de leefbaarheid
soms wel onder druk. Als het gaat over deze tien woningen zullen we ze zeker ook niet
alle tien in een straat kopen, want dat is gewoon echt niet verstandig. Maar los daarvan
wil ik ook echt wel benadrukken dat dit ook heel vaak gewoon gaat over gezinnen die
helemaal geen overlast veroorzaken maar waar het gewoon even ongelooflijk tegen
heeft gezeten, die op een dood spoor zitten en die je gewoon op deze nnanier weer wat
perspectief wil bieden. Dus het is ongelooflijk divers.

De voorzitter: Dank u wel. Mevrouw Stolk.

Mevrouw Stolk: Ja, die sluit, dank u wel voorzitter. De vraag sluit een beetje aan bij de
heer Van Leeuwen. Want u zegt: er gaat, er wordt ook begeleiding gegeven aan
gezinnen. Maar dus, wat u al zegt, he, er zijn gezinnen die heel weinig begeleiding nodig
hebben, veel begeleiding, maar wie gaat die begeleiding doen? Vanuit welke organisatie
gaat dat gedaan worden?

De heer Heijkoop: la voorzitter, dat is dus onderdeel van de zoektocht. Daar gaan we nu
naar kijken. Er zullen ook gezinnen bij zitten die misschien helemaal geen zorg nodig
hebben maar wel een andere vornn van ondersteuning. Het is zeker niet zo dat onze
geeigende partners hier in de stad daarvoor in beeld zijn. Dat kan ook juist een hele
andere partij zijn die misschien ook woningen, nou ja, die misschien ook de woning gaat
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verwerven, al dan niet sannen met ons. We moeten daar echt nog even goed naar
kijken, dat kan nog alle kanten op. Dat staat ook in het voorstel: geef ons de ruimte om
een soort, nou ja, arrangement uit te werken met een publiek-private partner. Dat hoeft
ook niet per se, het kan ook misschien wel een commerciele partij zijn die daar een rol
in kan vervullen. Moeten we echt gewoon even goed kijken wat er past. En we gaan ook
heel goed kijken in den lande of hier voorbeelden van zijn. Dit is redelijk uniek, veel
gemeenten wagen zich hier niet aan, maar er zijn toch echt wel wat gemeenten die hier
wellicht wat ervaring mee hebben opgedaan. Dus dat is onderdeel van de zoektocht,
daar kan ik u nu geen antwoord op geven.

De voorzitter: Dank u wel. Even in het kader van de tijd, want we hebben nog een
kwartier. We hebben natuurlijk gennerkt dat het onderwerp veel breder is dan het
raadsvoorstel wat nu voor ons ligt. En ik kijk even rond inderdaad of er nu nog vragen
zijn en of er eigenlijk ook nog, ik zie de vraag, behoefte is aan nneer diepgang. Want dit
wordt veel breder getrokken, er zijn ontzettend veel vragen aan de wethouder, er wordt
veel breder gevraagd dan deze tien woningen. Er wordt eigenlijk gekeken naar, ja, tegen
welk probleem kijken we nou daadwerkelijk aan en hoe willen we dat in zijn totaliteit
oplossen? En dit voorstel, wat we merken wat op zich een prima oplossing zou kunnen
zijn is maar een onderdeel daarvan. Dus ja, de vraag aan u is eigenlijk: is er behoefte
om toch nog verdere diepgang te hebben en uitbreiding? Ik ga

Mevrouw Stolk: Een vraag heb ik nog.

De voorzitter: Sorry?

Mevrouw Stolk: Een vraag heb ik nog.

De voorzitter: U heeft nog een vraag? De heer Boone heeft nog een vraag, de heer
Damen heeft nog een vraag, de heer Noldus en mevrouw Stolk, dus we gaan die vragen
gewoon even af. Begin ik bij de heer Boone, de heer Damen, mevrouw Stolk en de heer
Noldus. Gaat uw gang.

De heer Boone: Ja, dank voorzitter. la, allereerst dank voor alle heldere antwoorden die
we al heel de tijd krijgen. Daar ben ik heel blij mee. Nog even terugkomend op mijn
eerdere vraag. We gaan dus mensen op pad sturen om woningen aan te kopen, of we
dat nu zelf doen of een publiek-private partij. Ik ben toch wel benieuwd naar het
biedingsproces in deze huidige markt. Kan de wethouder ons daarin meenemen?

De voorzitter: Wethouder.

De heer Heijkoop: Ja voorzitter, ja, we gaan een makelaar bellen en vragen om een bod
te mogen doen op een woning. En dan zullen wij een woning verkrijgen of niet. Ik moet
zeggen: de markt is wel wat meer ontspannen dan dat hij een half jaar geleden was.
Maar in die zin is onze positie niet heel anders dan die van andere woningzoekenden.
Dus ja, dat, maar we moeten even kijken hoe dat in de praktijk gaat. Maar in principe
gaan wij gewoon toetreden tot die woningmarkt om daar enkele woningen te verkrijgen.
Ja.
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De voorzitter: De heer Damen.

De heer Damen: Ja voorzitter, vroeger hadden wij inderdaad een genneentelijk
woningbedrijf. Dat is opgegaan in Woonbron. Woonbron zet met grote regelmaat
woningen te koop. Ik schat zo in dat ze minstens twintig woningen per jaar verkopen.
Dat is wel opmerkelijk. En die Woonbron, een corporatie, valt nu buiten de
opkoopbeschermingsregeling en die zou niet mee kunnen, we zouden geen woningen
van Woonbron kunnen kopen in het kader van deze regeling. Ik Vindt de wethouder
dat ook niet opnnerkelijk?

De heer Heijkoop: Ja voorzitter, waar het gaat over de corporaties, die bieden ook wel
eens woningen te koop aan. Wij kunnen in principe die woningen kopen. Ik moet
zeggen, dat zijn dan wel heel vaak echt kluswoningen. Ik heb daar recent nog over
gesproken met Trivire en dan, ja, dan moet je wel even drie keer nadenken of je zo'n
woning gaat aanschaffen als je er ook nog anderhalve ton in moet gaan investeren. En
zeker als er ook jongeren zijn met twee rechterhanden die graag zo'n kluswoning willen
kopen en er dan toch weer een pareltje van kunnen maken, dus. Maar we kunnen wel
die woningen, zouden wij kunnen overnemen. Wells het zo dat de corporaties, we
hebben met hen ook al gesproken over het beleid van hen, ook waar het gaat over het
verkopen van woningen maar ook waar het gaat over het slopen van woningen. Ik heb
over twee weken heb ik ook een afspraak met de voorzitter van het bestuur van
Woonbron, want die zit niet in Dordrecht, die zit in Rotterdam. Nou, mijn voorganger is
daar nog nooit geweest. Ik denk dat het heel belangrijk is onn ook met hem te spreken
over de strategie van Woonbron voor onze stad. En wij als college hebben at wel
gezegd: nou, misschien is het maar eens eventjes klaar met het afgeven van
sloopvergunningen voordat er nieuwe woningen worden neergezet. En daar heb ik ook al
eens met de corporaties over gesproken, ja, die zeggen dan: ja ja, maar moet dat nou
zo? Ja nee, het moet nnisschien maar zo. We zijn er wel een beetje klaar mee dat we
vooral woningen zien verdwijnen en dat we ze maar heel beperkt zien terugkonnen. En
natuurlijk wit je in samenspraak, natuurlijk wil je in overleg tot afspraken komen ook
waar het gaat over de realisatie van nieuwe woningen. Maar wij hebben inmiddels ook at
zoiets als college en als genneente: joh, we gaan echt niet meer zomaar faciliteren dat
woningen verdwijnen zonder dat er heel concreet de spa in de grond staat en er ook
vele honderden woningen worden toegevoegd. Dus dat zou zonnaar ook onderdeel van
het gesprek kunnen zijn.

De voorzitter: Is dit voldoende voor u? Oke. Mevrouw Stolk.

Mevrouw Stolk: Ja voorzitter, ik zou toch nog graag uitleg willen waarom de beschrijving
die in het stuk gegeven wordt bij beschermd wonen thuishoort. En waarom dit niet uit
het regulier beleid opgelost kan worden. Ik heb het gevoel, maar dat is een gevoel en ik
ga er nog wat in duiken, dat er met potjes geschoven wordt. En dan heb ik het over de
Wmo, bijzondere bijstand. Waarvoor kan dat niet opgelost worden uit het reguliere
beleid? En dat zou ik graag uitgelegd willen hebben. En dat hoeft niet nu, dat mag u ook
even uitwerken, dat kan gewoon in een paar zinnen. Maar dat zou ik wel uitgelegd willen
hebben, want het is voor mu j nog niet duidelijk of de doelgroep die u noemt bij
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beschermd wonen thuishoort. En dat zou betekenen dat we oneigenlijk gebruik maken
van budgetten die daar niet thuishoren. Dus dat zou ik graag uitgelegd willen zien nog.

De heer Heijkoop: Ja voorzitter, het bieden van kwetsbare mensen, het bieden van een
dak boven hun hoofd, dat valt onder beschernnd wonen en maatschappelijke opvang. En
dit valt in dat begrotingsprogramma. Waar we nu vanuit die middelen, ja, die ruinn
toereikend zijn, dat heb ik al aangegeven, hotelkamers boeken en vakantieparken
woningen daar afvuren, gaan we die middelen nu hiervoor inzetten. Dus dat is gewoon
eigenlijk het verhaal, dat past echt hier, ja, dat past echt in dit begrotingsprogrannnna.
Waarbij ik u nog wel trouwens een kleine winstwaarschuwing wil geven dat, er komt nu
een herverdeling aan van het financiele model en dat zult u ook in de begroting lezen
over een paar weken. De enorme overschotten gaan wel afnemen de komende jaren.
Nou, dat is prima, daar kunnen we ons ook op voorbereiden, dus dat is nog even een
kleine financiele kanttekening.

De voorzitter: Is uw vraag zo beantwoord, mevrouw Stolk?

Mevrouw Stolk: Ja, maar ik vind hem heel lastig namelijk, want je begeeft je op glad ijs.
Tenminste, dat is het gevoel wat ik erbij heb. Want stel nou: ouders die gaan uit elkaar,
kind kan niet nnee, kind staat op straat. Wat gaan we daarmee doen?

De voorzitter: Mag ik heel even onderbreken want ik snap dat u daar natuurlijk wellicht
antwoord op zou willen geven maar in het kader van de tijd en ook dat het onderwerp
wat hier ligt natuurlijk anders is, ik vind het een hele terechte vraag, maar misschien
moeten we even kijken van wat

De heer Heijkoop: Ja voorzitter, ik hoor de griffier spreken over de casuIstiek, die kan
hier denk ik ook bij helpen. En richting mevrouw Stolk zou ik ook willen aangeven: ja,
dit is ook best wel een spannende. En dit was ook eerder de vraag: joh, hebben we
voldoende expertise in huis om dit allemaal goed te doen? Mwah, ik denk het op dit
moment eigenlijk niet, daaronn willen we dat ook heel nadrukkelijk graag doen met een
partner die hier veel ervaring mee heeft. En we weten nog niet wie dat gaat doen. Maar
we hebben wel wat partijen die dat zouden kunnen doen. En dan gaan we gewoon kijken
of we hier een mooi voorstel van kunnen maken om dit echt te laten vliegen. En u heeft
mij gevraagd, u heeft het college gevraagd om onze nek uit te steken, om echt wat
verder te gaan in de oplossingensfeer. Dat doen we nu, maar ik zeg u ook heel eerlijk:
ja, dit is wel spannend maar het past binnen de doelstellingen. We kunnen dit ook in de
exploitatie goed hebben, financieel is het helemaal prima in orde. We denken dat dit
werkt, we hebben natuurlijk wel wat advies hier en daar ingewonnen. We denken dat dit
een heel nnooi voorstel is. Tegelijkertijd gaan we wel even goed kijken of dit ook gaat
werken. En in het meest negatieve geval kom je er na een paar jaar achter: ja, dit is
hem toch niet. Nou ja, dan ga je die woningen gewoon weer aan de markt aanbieden en
dan is het niet nneer nodig. En sterker nog, ik hoop eigenlijk dat we over een paar jaar in
een lets meer ontspannen woningmarkt zitten waarmee we misschien ook iets andere
oplossingen kunnen bedenken. Maar ik sluit ook niet uit dat dit misschien wel een heel
waardevol, duurzaam onderdeel wordt van ons volkshuisvestingsbeleid. Dat zou ook
zonnaar kunnen.
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De voorzitter: De heer Noldus.

De heer Noldus: Ja voorzitter, dank u wel. Ik heb een aantal vragen die ook gaan over
de staat van oplevering en het beheer van de woning. Nou, daar ik net de wethouder
over zeggen: daar hebben we waarschijnlijk niet voldoende expertise in huis. Ik hoor u
gedurende de vergadering steeds meer voorsorteren op een publiek-private
samenwerking. De vraag die wij nog hadden ging ook over onder andere over de
financiering. Er wordt budget gevraagd en tegelijkertijd ook een soort van
garantstellingsruimte gevraagd. De vraag die wij daarbij hebben: stel dat de gemeente
ook zelf met die woningen gaat kopen, andere partij gaat die woningen aanschaffen,
welke rol ligt er dan voor de gemeente in, wetende ook dat de garantstelling, ja, op een
woning wordt normaal gesproken een hypotheek verstrekt. Is er dan in dit geval geen
sprake van hypotheekverstrekking voor dit soort specifieke gevallen?

De heer Heijkoop: Ja voorzitter, er zijn meerdere mogelijkheden. We kunnen een !ening
verstrekken, een garantstelling verstrekken, we kunnen zelf de woningen aankopen. Er
zijn meerdere scenario's denkbaar en we gaan met die publiek-private partner, want u
zegt terecht: ik heb daar wel een lichte voorkeur voor om daar echt wel een andere
partij bij te betrekken onndat je als gemeente ook een beetje je beperkingen moet
kennen. Gaan we gewoon eens kijken: welk arrangement past het beste? En ja, dat
zullen we ook nadrukkelijk doen met de collega's van vastgoed, de expertise die daar
aanwezig is. Maar wat en hoe, welke keuze we precies gaan maken, dat weet ik nog
niet. En voor de exploitatie maakt dat in principe niet zo heel veel uit.

De voorzitter: U had nog nneer vragen of was dit zo uw vraag?

De heer Noldus: Ja, er zijn nog wel wat vervolgvragen en verdiepingsvragen die we
hebben. Maar we hebben ook niet zo heel veel tijd. Meer is het denk ik even
ordevoorstel voorstellen hoe we ook verder gaan. Wat wij in ieder geval nog graag
zouden willen hebben ook een duidelijke toelichting op de opkoopbescherming zoals die
geweest is zeker ook omdat, nou, de technische toelichting was aan de ene kant helder,
aan de andere kant totaal onduidelijk gezien de tegenstrijdigheid in uitingen tussen de
raadsinformatiebrief, raadsvoorstel moet ik zeggen, en de ambtenaren. En de, nou,
wederzijdse verontwaardiging in het proces. Dus daar willen wij graag wel echt een
goede toelichting op hebben schriftelijk. En ik kan me voorstellen dat er of nog een extra
vragensessie komt of dat vragen schriftelijk nog kunnen komen. Maar daar is aan onze
kant nog wel behoefte toe.

De voorzitter: Ja, dank u wel. Wethouder.

De heer Heijkoop: Ja voorzitter, volgens mu j is het prima als we hier nog een ... Want er
zijn een aantal vragen gesteld die we heel mooi ook op papier kunnen laten landen. Ik
denk dat waar het gaat over die opkoopbeschernning heb ik geprobeerd duidelijk te
maken dat als wij dat helemaal zelf gaan doen, dan is het wellicht helemaal niet aan de
orde. Daar hebben de ambtenaren ook lets over gezegd. Maar we hebben een lichte
voorkeur voor een publiek-private constructie, dan willen we zo'n private partner ook de
ruinnte geven om dat wel om die reden te kunnen aankopen. Maar dit zullen we ook
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allemaal nog eventjes netjes uitwerken in een notitie. Daar zullen we een aantal
voorbeelden in opnemen en dan hopen we dat u voldoende comfort heeft om dit besluit
te kunnen nemen. En dan gaan we daar netjes voor zorgdragen, voorzitter.

De voorzitter: Ja, dank u wel. Zegt u daarmee dat we nu dus een schriftelijke
beantwoording nog aanvullend gaat geven? Want ik hoor de heer Noldus ook zeggen: er
is wellicht nog behoefte aan een vragenronde. Is dat dan voldoende als die nog
schriftelijk worden gesteld, of hebben we het over ...

De heer Heijkoop: Nou ja, misschien is het dan heel praktisch dat we nog even
gelegenheid geven tot nog technische vragen naar aanleiding van deze sessie. Dan
nemen we die ook mee in die notitie. En dan krijgt u en de technische beantwoording
van de vragen en u krijgt enkele voorbeelden en u krijgt nog wat verder uitgewerkt hoe
het zit met die opkoopbescherming in relatie tot dit voorstel. En dan denk ik dan heb je
een nnooi setje met aanvullende informatie.

De voorzitter: Ja, mevrouw Van Engelen.

Mevrouw Van Engelen: Is het dan handig dat we in de volgende vragensessie dan
misschien beginnen inderdaad met een toelichting van hoe we het precies, of hoe u van
plan bent om het te gaan doen? En inderdaad wat casuistiek erin te verwerken, zodat
we inderdaad wat verdiependere vragen kunnen stellen dan vandaag?

De heer Heijkoop: Ja voorzitter, de raad is de baas, u gaat uiteindelijk zelf over waar u
behoefte aan heeft. Dit is in die zin een redelijk op zichzelf staand voorstel waarvan mijn
indruk is dat we daar wel redelijk breed nu over gesproken hebben en waar u nog wat
informatie krijgt zoals net afgesproken. Ja, als u zegt: we willen nog een sessie of we
willen nog een besluitvormende Dat is natuurlijk aan u. Daar kan ik niet intreden. Ik
kan wel zeggen dat, nou, op redelijk korte termijn, binnen twee maanden wil ik ook met
een notitie komen over sowieso het woonbeleid, waar dit ook onderdeel van is. U heeft
vorige week ook over flex-woningen gesproken. Dat zou ook nog wel een moment
kunnen zijn om daar eens even wat uitgebreider met elkaar bij stil te staan. Dat hoeft
denk ik niet allemaal over de band van dit voorstel. Maar goed, nogmaals voorzitter, het
is aan uw raad om daar een keuze in te maken.

De voorzitter: Ja, nou, bedankt voor deze toevoeging, want ik denk waar wij heel
duidelijk onderscheid in nnoeten maken is dat bier een voorstel ligt wat eigenlijk gaat om
een juridisch technisch ding. En of we daar uiteindelijk mee in kunnen stemmen en dat
er natuurlijk vragen zijn over het geheel of de wens is om daar nneer over te weten, dat
vind ik ook heel erg logisch. Dus ik kijk ook even naar rechts hoe we dat het beste
praktisch kunnen indelen. De notitie afwachten? Ja, ja, ja ja. Nou, laten we inderdaad
zoals we het hebben gezegd nu die vragen beantwoorden en de voorlichting, we gaan
hem oordeelsvormend Ik zie nog een vraag van de heer De Heer.

De heer De Heer: Ja, uit nieuwsgierigheid. Komt er dan ook een nieuw raadsvoorstel?

De voorzitter: Nee, voor dit, nee, dit gaat echt over die opkoopbeschernning.
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De heer Heijkoop: Nee voorzitter, ik begrijp de vraag van de heer De Heer wel, omdat
ambtenaren in die zin wat verwarring hebben gegeven: joh, dit hoef je helemaal niet te
vragen. Maar goed, annbtenaren gaven aan dat ze dit voorstel niet kenden. En dit is wel
nodig omdat, nogmaals, als wij met een publiek-private partner dit gaan doen, dan
moeten wij van u de uitspraak horen dat we in dat geval nnogen afwijken van onze eigen
regeling opkoopbescherming om dit mogelijk te maken. Dus dat, dus dit voorstel klopt in
die zin. En nou, een volgende ronde na deze beeldvormende sessie, volgende ronde
oordeelsvorming en dan hoop ik dat het snel tot besluitvorming kan worden overgegaan
zodat we, ja, hiernnee aan de slag kunnen.

De voorzitter: En ik krijg net de vraag of de technische vragen die er zijn voor het eind
van deze week ingediend kunnen worden. De heer Noldus.

De heer Noldus: Ja voorzitter, we hebben toch een avond gehad met veel vragen en ook
best wat antwoorden, maar toch nog best wel wat te gaan, denk ik. Ik vraag me af of
een notitie met beantwoording van vragen inderdaad direct oordeelsvornnend direct
afdoende is hiervoor. Ik zou eigenlijk willen voorstellen om nog een beeldvornnende
sessie daartussen te doen, als vervolg hierop. Dit was toch nneer gepositioneerd als een
technische briefing, is een beetje uitgebreid, zeg ik er dan wel gelijk bij, nnaar ik denk
dat dat wel recht doet aan de discussie die we vanavond met elkaar hebben gehad.

De voorzitter: Ja. Dan kijk ik even rond of andere commissieleden zich hierin kunnen
vinden. Mevrouw Van Engelen.

Mevrouw Van Engelen: Dank u wel voorzitter. Nou ja, omdat we het dan op de notitie
kunnen baseren, de verdere technische vragen, of de verdere vragen, verdere
beeldvornning, kan ik daar wel mee akkoord gaan. Want dan voorkomen we een
herhaling van vanavond en dubbele vragen.

De voorzitter: Ja. Is iedereen het daarnnee eens? Zijn er nog mensen die het er niet mee
eens zijn?

De heer Heijk000: Ja voorzitter, wel een kleine winstwaarschuwing: er gaan niet heel
veel nneer beelden nog gedeeld worden. Dus het is natuurlijk aan u hoeverre u nog een
beeldvornnende sessie wil doen of daarna nog een, of ... Dat is aan u. Maar het is niet zo
dat er weer heel veel nieuwe ... De technische beantwoording gaat komen, wat u
gevraagd heeft.

Mevrouw Vol -van der Hoist: Voorzitter?

De heer Heijkoop: En het is voor de rest aan u voor het vervolg. Maar we hebben
vandaag namelijk ook al heel veel aan oordeelsvorming gedaan. Dus ja, het loopt
allennaal door elkaar heen. Ik ben ook nog niet zo bekend met dit systeem. Maar dat is
uiteindelijk aan u als raad.

De voorzitter: Ja, mevrouw Vol.
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Mevrouw Vol -van der Hoist: Ik denk dat ik het eerdere voorstel heel erg prettig vind,
dus dat we gewoon de technische beantwoording krijgen volgende week en dat we
doorgaan naar een oordeelsvornnende vergadering.

De voorzitter: Dan zie ik dat daar wel de meningen over zijn verdeeld. Mijnheer Noldus,
u wil daar wel op reageren?

De heer Noldus: Ja voorzitter, nog die toevoeging, het ging natuurlijk over beeldvorming
en de laatste technische aspecten. Ik vraag me af of de beeldvorming inderdaad alleen
beperkt moet zijn tot die technische aspecten. Maar dat is ook mijn zoektocht nog in het
model. Volgens mu j ook wat politiek aanschurkende aspecten zijn ook beeldbepalend en
beeldvormend die je mee moet nemen om de oordeelsvorming in te kunnen gaan. Dus
vandaar was mijn oproep: ja, de technische vragen en notitie is een, maar die zullen
ongetwijfeld ook wat politiek getinte vragen oproepen, dus vanuit dat perspectief
eigenlijk mijn oproep om nog een beeldvorming daartussen te doen.

De voorzitter: Ja en ik kijk ook even qua tijdsbestek en om even antwoord te geven op
zijn vraag, want hoe zou dat er dan uitzien? Die vragen worden dan vrijdag ingediend
uiterlijk, die komen dan wanneer terug?

De heer Heijkoop: Ja voorzitter, ik weet niet wanneer de oordeelsvormende vergadering
dan gepland staat. Oke, dus dat duurt echt nog wel eventjes. Oh, nou ja, oh ja, ja nou
ja, dan ruim voor die tijd. Ik stel me zo voor ergens tweede helft oktober is die
beantwoording dan binnen, dan heeft u nog enkele weken om die vergadering van
november voor te bereiden.

De voorzitter: En ik zal Ja, de heer De Heer.

De heer De Neer: Ja, dank u wel voorzitter. Wat de heer Noldus zei over het
beantwoorden van meer, het stellen van meer politieke vragen, wat ons betreft is die
ruimte ook ontstaan tijdens deze vergadering en hebben we volgens mu j na de eerste
technische ronde die heel kort bleek heel veel ruimte gekregen om die vragen te stellen.
Dus met wat technische beantwoording kunnen we wat ons betreft door naar een
oordeelsvornnende sessie.

De heer Noldus: Voorzitter, mijn opmerking was dat er naar aanleiding van die notitie
nog nieuwe politieke vragen wellicht zullen ontstaan. Vanuit daar mijn oproep voor die
extra beeldvorming. Want wel waardering voor het felt dat we vandaag wat politieke
vragen over tafel zijn gegaan en beantwoord.

De heer Heijkoop: Even voor mijn beeld, maar de politieke vragen kan ik eigenlijk niet
bij beeldvorming beantwoorden. Die moeten juist ook in de oordeelsvornning

De voorzitter: Ja. Die kunnen dan gesteld worden.

De heer Heiikoop: Ja.
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De voorzitter: Kunt u zich daarin vinden, de heer Noldus, dat de politieke vragen worden
gesteld tijdens de oordeelsvornnende vergadering?

De heer Noldus: We gaan in ieder geval de vragen stellen, we zoeken daar een moment
voor. Dus daarmee ja, als de rest dat wil, dan prima.

De voorzitter: Oke, dus dan is iedereen daarmee eens? Dan sluiten we deze vergadering
drie minuten te laat af. We zijn ook lets later begonnen. Dank u wel voor uw tijd.
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VERSLAG VAN DE DORDTSE DINSDAG GEMEENTE DORDRECHT D.D. 27
SEPTEMBER 2022, vergaderzaal 5

2. Vaststellen Adviesrecht Omgevingswet - Raadsvoorstel
Vergaderzaal 5 20:30-22:00

Voorzitter: dhr. Groenewege
Commissiegriffier: dhr. Vullings
Verslag: NotuBiz

De voorzitter: Welkom allemaal. Allereerst excuses dat we wat te laat beginnen. De
andere commissie liep uit en wij zaten daar allebei vast. 0. We gaan het vandaag
beeldvormend hebben over het raadsvoorstel vaststellen adviesrecht Omgevingswet en
we gaan eigenlijk bepalen in hoeverre we ons als raad nnogen bemoeien met dit soort
zaken. Een technische planning dus. Welkom aan de kijkers digitaal. Welkom aan de
lege publieke tribune. 0, nee, welkom, hai. Comnnissieleden, raadsleden. We hebben
twee ambtenaren die ons gaan toespreken vandaag die een presentatie hebben: Astrid
Nederlof en Dirk van de Rijdt. Welkom. Ik geef jullie ... Nee, ik laat eerst iedereen even
zich voorstellen met naam en partij en ook u, zodat het voor de kijkers thuis en voor de
verslaglegging duidelijk is en dan beginnen we maar bij u op het eind en dan gaan we
zo.

De heer Van de Rijdt: Ja, goedenavond, Dirk van de Rijdt, planjurist.

Mevrouw Nederlof: Astrid Nederlof, programmamanager invoering Omgevingswet.

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

De heer Struijk: Leen Struijk, ChristenUnie/SGP.

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

De heer Stolk: Leo Stolk, VSP.

De heer Cobben: Servaas Cobben, Forum voor Dennocratie.

Mevrouw Schnabel: Marije Schnabel, Partij van de Arbeid.

De heer Groenewege: Ik ben Pieter Groenewege, voorzitter.

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

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

De heer Kuhlmann: Alexander Kuhlmann, Dordtse VVD.

De heer Wringer: Jan -Willem Wringer, Beter voor Dordt.
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De heer Van Dam Timmers: Jan Van Dam Timmers, CDA Dordrecht.

De heer Maroof: Abdul Maroof, DENK Dordrecht.

De voorzitter: Dan zijn we rond en dan kunnen we denk ik meteen beginnen bij de
presentatie. Vindt u het prettig als de vragen tussendoor komen of aan het eind? Dat
mag u zelf aangeven.

De heer Van de Rijdt: Tussendoor lijkt me goed. Het is een ingewikkeld onderwerp, dus
zeker als het vragen ter verheldering zijn kan dat alleen maar helpen, denk ik.

De voorzitter: Oke. Nou, u heeft het woord, gaat uw gang.

De heer Van de Rijdt: Even terug naar het begin. Ja. la, vandaag hebben we het over
het adviesrecht. Dat is een best wel complex onderwerp. Ja, op de oplegger van de
agendacommissie stond het heel mooi. Het is een technische briefing om de raad of de
raadsleden op vlieghoogte te brengen. Dus best taai, maar wel een heel belangrijk
onderwerp denk ik, want dat adviesrecht gaat wel heel bepalend zijn hoe de komende
jaren onderwerpen geagendeerd worden, hoe de bouwplannen besproken worden en
hoeveel tijd de raad daar aan gaat besteden, dus ik denk dat het belangrijk is om toch
even goed te verdiepen. Ik wil ook met u even de diepte van die Omgevingswet ingaan,
want dat is toch nodig om het adviesrecht goed grip op te houden. Het eerste plaatje
laat de beleidscyclus zien. Ja, dat is het theoretische model achter de Omgevingswet.
Die is ook overgenomen in de omgevingsvisie, die door de raad vorig jaar in april is
vastgesteld. Ja, die onngevingsvisie zit in dat eerste kwadrant, beleidsontwikkeling. Dan
hebben we het kwadrant beleidsdoorwerking. Daar zitten de programma's die met name
het college gaat opstellen. Nou, die beleidsdoorwerking kan ook een juridische
uitwerking krijgen, dat is dan het onngevingsplan, bevoegdheid van de raad. Dan heb je
de onngevingsvergunningverlening. Dat is in principe bevoegdheid college en het vierde
kwadrant is dan monitoring en evaluatie. Dat is weer aan de raad te kijken is dat beleid
dat we hier uitgezet hebben goed uitgevoerd, onder andere via de
omgevingsvergunning. Vandaag hebben we het eigenlijk vooral over wil de raad invloed
uitoefenen op de bevoegdheid die het college daar gekregen heeft. Dat is eigenlijk de
essentie van vandaag. Ik zal het proberen aan de hand van een aantal stappen scherp
te krijgen. Daarvoor is denk ik goed om even terug te gaan de tijd, want toen de
Omgevingswet aan de Tweede Kamer werd aangeboden zat dat adviesrecht er nog niet
in. Dus er werd in dat kwadrant van vergunningverlening eigenlijk geen rol voor de raad
gezien. Nou, daar is een amendement op gekomen in 2019 door kannerlid Ronnes. Nou,
daar is dat bindend adviesrecht als instrument toegevoegd aan de Omgevingswet. Dus
de raad heeft dat instrument gekregen om bindend advies uit te brengen. Dat is een
beetje raar, bindend en advies, maar zo zit het eigenlijk wel in elkaar. Dus het college
moet dat advies opvolgen. Daar gaan we even nog een laag dieper in die
Omgevingswet, want in dat vierde kwadrant, als het gaat om het verlenen van de
omgevingsvergunning, dan is er eigenlijk een nieuw criterium door de wetgever bedacht
en dat is dat het college verleent de vergunning als sprake is van een evenwichtige
toedeling van functies aan locaties. Nou, dat was een hele mond vol. Nu is dat nog een
beetje goede ruimtelijke ordening en dat is eigenlijk geworden evenwichtige toedeling
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van functies aan locaties. Er staat ook het college verleent de omgevingsvergunning.
Daar zit ook die ja mits-benadering in. Dus in principe verleent het college
medewerking, maar er moet nog wel even aangetoond warden dat sprake is van een
evenwichtige toedeling van functies aan locaties. En dat principe is ook in de
Onngevingsvisie overgenomen. Die ja mits-benadering, die staat centraal. Ja, natuurlijk.

De voorzitter: De heer Van der Meer, GroenLinks.

De heer Van der Meer: Ja, die evenwichtige toedeling van functies, gaat dat over de
doelstellingen in de omgevingsvisie of is dat een breder begrip? Wanneer is de toedeling
van functies evenwichtig?

De heer Van de Rijdt: Nou, u bent me net voor, want ik wilde net aan de hand van dat
voorbeeld dat nog eens wat nader toelichten. Wat is dat nou, een evenwichtige toedeling
van functies en locaties? Maar stel er konnt een bouwplan binnen, binnen de genneente
am, laten we zeggen, een appartementencomplex van 30 woningen te bouwen. Nou, als
die aanvraag binnenkomt in een gebied dat binnen de omgevingsvisie is aangewezen als
buitengebied of Dordwijkzone of werkgebied, dan is eigenlijk duidelijk dat is een functie,
wonen, die niet past op die locatie. Dus dan is geen sprake van evenwichtige toedeling
van functie aan locaties en kan eigenlijk de vergunning niet verleend warden. Als de
aanvraag voor die woningen gebeurt in bijvoorbeeld het gebied Spoorzone of
woongebieden, dan ligt het eigenlijk veel meer voor de hand am wel medewerking te
verlenen. Dan is het een functie die past binnen de gebieden die door de raad zijn
aangewezen voor wonen. Dus dan is het logisch, gezien ook de woningbouwopgave, am
die vergunning te verlenen. Dus dan zou in principe sprake zijn van evenwichtige
toedeling van functie aan locaties. Maar dan nnaken we het misschien nog wat
ingewikkelder. Stel dat voor dat appartementenconnplex een aantal bomen gekapt
moeten warden, dan heb je dus voorgestelde locatie met de functie wonen, nnaar dan
wel een aantal bonnen verdwijnen en door die bomen is sprake van achteruitgang in
biodiversiteit en daarmee wordt eigenlijk niet nneer voldaan aan het doel zoals
gefornnuleerd in de omgevingsvisie, behoud van biodiversiteit en is dus geen sprake van
evenwichtige toedeling van functies aan locaties voor dit bouwplan. Maken we hem nog
wat ingewikkelder, stel dat het bouwplan aangepast wordt, de bonnen blijven
gehandhaafd. Er vindt een nnooie maatschappelijke inpassing plaats, dus eigenlijk wordt
aan alle doelen voldaan, behalve er wordt dicht tegen het spoor aangebouwd waardoor
er veel geluidsoverlast is en er een hoge geluidsbelasting is die eigenlijk een ontheffing
Wet geluidshinder tot een maximum niveau vraagt. Nou, vanuit gezondheid is eigenlijk
in de omgevingsvisie gezegd dat dat in beginsel niet gewenst is. Dat die hoge
geluidsbelasting wordt toegestaan. Dus hier is die wat lastiger. Is hier nou sprake van
een evenwichtige toedeling van functie aan locatie? Nou, op zich, die woningen die
passen daar perfect, behalve dat geluidsniveau. Nou, dat is een afweging waar het
college ...

De voorzitter: De heer Van ...

De heer Van de Rijdt: En of de raad en dat zullen we zo zien, dus een rol kunnen spelen.
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De voorzitter: De heer Van Dam Timmers, CDA.

De heer Van Dam Timmers: Ja, dank, voorzitter. Ja, dat is wel een interessant punt,
want uiteindelijk gaat het er dan cm, dat wordt bijna kom je op het gebied van vrijheid
van mening terecht over dit soort dingen. Waar ligt dan uiteindelijk dan de
beslisbevoegdheid, waar ligt de doorslag? Want je hebt het hier over een aantal
aspecten die bij elke bouwplan tot ellende kunnen leiden in die zin als je nog iets wil
bouwen.

De heer Van de Rijdt: Nou ja, een terechte vraag natuurlijk. In het oorspronkelijke idee
van de Onngevingswet is die afweging aan het college en zal het college ook
verantwoording moeten afleggen welke vergunningen zijn verleend en dan moet de raad
in dat vierde kwadrant kijken van is dat nou goed gegaan. Alleen dat is achteraf en ik
denk de vraag die hier vandaag centraal staat ook wil de raad ook wat eerder in
sommige gevallen vooraf en dan komen we denk ik op dit punt vanzelf nog te spreken.

De voorzitter: En de heer Van de Meer, GroenLinks.

De heer Van der Meer: Ja, u zegt van hier gaat het even over controle achteraf. De raad
kan achteraf vinden dat het college niet juiste afweging van functies heeft gemaakt of
ze. Betekent dat dat de raad altijd geinformeerd wordt over elke vergunning, want dat is
ook heel erg veel natuurlijk. Dus hoe nnoet ik me dat voorstellen dat de raad over
binnenplanse activiteiten, waarvan het college dus vindt dat past binnen het plan, hoe
meet de raad er achter komen dat daar een vergunning voor verleend is?

De heer Van de Rijdt: Ja, heb ik helaas ook geen antwoord op. Het zit in dat vierde
kwadrant. Dus het gaat over die monitoring en die evaluatie en dat, in de Omgevingswet
zijn daar instrumenten voor bedacht, maar niet een werkwijze van op die manier doe je
dat, maar ik denk dat het wel goed is om deze even vast te houden en mee te nemen in
de keuze die dadelijk voorligt.

De voorzitter: Mevrouw Van Herwijnen had als eerste een vraag, Partij voor Dieren.

Mevrouw Van Herwijnen: Ja, dank je wel, voorzitter. Je hebt onder de huidige wetgeving
nu de verkla ring van geen bedenkingen aan de raad. Hoe verhoudt dat binnen het
adviesrecht zich met die huidige verklaring van geen bedenkingen? Is dat een soort
vervanging en als dat zo is wat is het verschil dan?

De heer Van de Rijdt: Ja, goede vraag. Mag ik hem even vasthouden? Dan komen we
dadelijk daar nog even op terug en dan hopelijk dat die dan scherper wordt, maar er zit
inderdaad wel een parallel.

De voorzitter: Mijnheer Kuhlmann van de VVD heeft wel nog een vraag voor nu.

De heer Kuhlmann: Ja, dank u, voorzitter. Ik ben even benieuwd, er werd zojuist gezegd
van ja, als u nou alle binnenplanse vergunningen, hoe de raad daar dan over
geInformeerd zou moeten worden door de vraag van de heer Van der Meer, ik ben even
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benieuwd heeft u een inschatting van om hoeveel van die wijzigingen per jaar gaat het
dan? Ik heb het vermoeden dat daar best wel eens heel veel kunnen zijn en eerlijk
gezegd, ik zit er niet op te wachten om elke week honderd vergunningsaanvragen
voorbij te zien komen. In het verlengde daarvan, maar misschien kunt u daar straks nog
iets over zeggen, hoe zit het met het aantal buitenplanse vergunningen. Gewoon even,
ik ben benieuwd hoe zit het met de aantallen als we het over dit soort dingen hebben?

De heer Van de Rijdt: Ja, dat is echt heel moeilijk als het gaat om de Omgevingswet,
heel nnoeilijk te zeggen. Dat binnenplanse die passen binnen bestennmingsplannen en ik
denk in Dordrecht toch vrij veel binnenplans wordt afgegeven, maar ja, als je de
wekelijkse publicaties ziet, dan zijn er toch nog wel wat afwijkingen, met name op de
kruimelgevallenregeling, dus dat is een door de wetgever in het leven geroepen
mogelijkheid om voor kruimels onder tussenkomst in principe van de raad vergunningen
te verlenen en dat heeft best wel een grote vlucht genomen. Ik heb daar geen getallen
van, misschien moeten we die een keer op tafel zien te krijgen. Die
kruimelgevallenregeling gaat wel helemaal van tafel, dus dat verdwijnt even. 3a.

De voorzitter: Ja, zeker.

De heer Kuhlmann: Ik snap dat u nu niet kunt zeggen van nou, het zijn er een 16.981,
maar kunt u iets van een ... Want ik vind het handig, gaat het in de orde van nou, op
moment, want dat is natuurlijk een van die scenario's dat je alles wat buiten dit plan valt
langs de raad zou laten gaan, is het dan, zijn het er drie per jaar? Zijn het er twee per
nnaand of moet ik eerder denken aan tientallen per week? Wat is een beetje, in welke
orde schat u in?

De heer Van de Rijdt: Ik denk vijf per week.

De heer Kuhlmann: Dank u wel.

De heer Van de Rijdt: En dat is binnenplans en buitenplans, maar binnenplans die zijn
eigenlijk niet zo interessant, want die passen binnen het bestemmingsplan, want dat is
eigenlijk stempelen van dus alleen maar wordt daar aan de bouwhoogte voldaan, wordt
er aan het bouwbesluit voldaan? Die buitenplanse, die zijn het meest spannende als het
gaat om past dat in het beleid, want die binnenplanse passen binnen de regels die door
de raad zijn vastgesteld, dus daar zit niet die discussie, maar misschien is het goed dat
ik even een paar dia's afmaak en dan komen als het goed is deze discussie weer in voile
hevigheid terug.

De voorzitter: Maar voor u daaraan begint, nog een vraag van de heer Cobben en dan
gaan we door met de presentatie.

De heer Cobben: Ja, mijn vraag borduurt voort op wat de heer Kuhlmann net vroeg.
Kijk, wij moeten uiteindelijk beslissen welke van die vijf scenario's we het liefst zouden
willen. Het zou voor ons denk ik heel prettig zijn als we van u, niet nu, want je kunt het
nu niet waarschijnlijk beantwoorden, maar later, en liefst schriftelijk, vooruitlopend op
de volgende vergadering over dit onderwerp, inzicht krijgen in hoeveel van die
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buitenplanse activiteiten we bij elk van die vijf scenario's als gemeenteraad te maken
krijgen. Dat maakt het voor ons makkelijker om te beslissen wij willen een scenario een
of twee of drie, et cetera.

De heer Van de Rijdt: Ik denk dat dat snel boven tafel te krijgen is door de
omgevingsdienst. Dus ik kom er snel op terug. Goed, weer even wat dieper die
Omgevingswet in. Hoe kan de raad sturen als het gaat om het verlenen van
omgevingsvergunningen? Nou, heel belangrijk instrument is dat onngevingsplan, wat nu
het bestemmingsplan is. Dus als we weer even dat voorbeeld pakken van die woningen,
die dertig woningen. Als we kijken naar Amstelwijck, dat is niet buitenplans, maar
binnenplans gedaan. Daar heeft de raad gezegd of het college heeft gezegd raad, laten
we een bestemmingsplan maken en het bestemmingsplan is precies beschreven onder
welke voorwaarden mogen daar woningen konnen en daar is ook de afweging gemaakt
dat ze bijvoorbeeld die hogere geluidsbelasting daar acceptabel wordt geacht om op
anderen doelen hoger te kunnen scoren. De raad heeft daar in het bestemmingsplan,
straks omgevingsplan, precies vastgelegd onder welke voorwaarden mag die vergunning
verleend worden? Dus dan is ook geen recht van advies mogelijk. Het gaat echt alleen
om die buitenplanse omgevingsvergunningen. Nou, een tweede nnanier voor sturing is
via de omgevingsvisie, de zelfbinding van de genneente. Als de omgevingsvisie, nou, we
zagen net al in het voorbeeld, als de omgevingsvisie zegt we willen eigenlijk geen
hogere geluidsbelasting aan die woningen. Dan is ook voor het college geen ruimte om
tegen de omgevingsvisie in te gaan. Dus hoe duidelijker en scherper de omgevingsvisie,
hoe minder discussie over de afweging die door het college moet plaatsvinden, maar dat
is best een lastige, want het is natuurlijk ook niet de bedoeling om in die omgevingsvisie
alles dicht te timmeren, dus dat was een afweging die ook aan de Raad is van hoe ver
wil ik in die omgevingsvisie vastleggen, die afwegingsruimte die het college heeft?

De voorzitter: Ik wil de heer Van de ... Ik zie vragen, maar ik wil de heer Van de Rijdt
even iets van voortgang laten maken in zijn presentatie voor we weer, ook met het oog
op de tijd.

De heer Van de Rijdt: Nou, dan hebben we dat derde instrument, het adviesrecht. Dus
de raad kan adviseren bij bepaalde buitenplanse omgevingsvergunningen. Dus de
wetgever heeft wel gezegd de raad moet zelf gevallen aanwijzingen van in die situatie
kan de raad of moet de raad advies uitbrengen en dat moet dan opgevolgd worden.
Nou, daar hebben we ook een sannenwerking of in samenspraak werd gezegd met de
werkgroep Omgevingswet, dus de raadswerkgroep Omgevingswet, een aantal scenario's
uitgewerkt. Nou, ik zal ze niet helemaal doorlopen. Als er nog vragen over zijn kan dat
straks nog even, maar wel nog goed om even die huidige werkwijze erbij te pakken,
waar net ook die vraag over was. In de huidige situatie is het zo dat voor buitenplanse
omgevingsvergunningen kan een verklaring van geen bedenkingen nodig zijn als sprake
is van een bouwaanvraag in een kwetsbaar gebied en een kwetsbaar gebied is de
binnenstad of het buitengebied of binnen een bestaand gebied als sprake is van een
functiewisseling die niet binnen het huidige bestemmingsplan past. Dat soort situaties
moet een verklaring van geen bedenkingen worden gevraagd. Nou, die zijn maar een
aantal per jaar komen die voor. Ik heb dat nog eens even nagekeken, dat zijn echt bijna
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op een hand te tellen en dat heeft heel veel te maken met de bestemnningsplannen, die
heel veel grote plannen al op die eerste manier door de raad laat aansturen, maar heeft
ook met die kruinnelgevallenregeling te maken, dus die versoepeling van het Rijk, waar
die verklaring van geen bedenkingen geen betrekking op kan hebben. Dus heel veel
kruinnelgevallen en die kruimels blijken veel groter dan vooraf gedacht, gaan eigenlijk
buiten die verklaring van geen bedenkingen om, worden die verleend. Dat zijn er veel
meer dan met verklaring van geen bedenkingen. We hebben aan aantal scenario's
uitgewerkt, dus je zou zeggen we pakken dat huidige scenario op. We zouden ook een
lijst van gevallen kunnen maken, zoals dat met participatie is gedaan. Dus eerder is aan
de raad voorgelegd in welke gevallen vinden we het nog nodig dat de participatie door
de aanvrager plaatsvindt? Er zijn een aantal gevallen aangewezen, bijvoorbeeld nneer
dan tien woningen of een zonneveld of een windmolen of een bedrijf wat hinder
veroorzaakt. Nou, dan zou je kunnen zeggen dat is voor participatie dan verplicht, dan
zou je daar ook het recht van advies aan kunnen koppelen. Vierde scenario, zo is het
doelgerichte scenario. Dan zeggen we eigenlijk het recht van advies, het college moet
advies inwinnen als niet vooraf duidelijk is dat aan de doelen van de omgevingsvisie
voldaan wordt. Dus als het college denkt nog even dat voorbeeld van die woningbouw en
dat geluid, de omgevingsvisie is daar niet helemaal duidelijk over. Nou, dan is in dat
geval mogelijk sprake met de strijdigheid met een doel en dan is recht van advies nodig.
Nou, dan zou je nog een mix van die nnodellen kunnen kiezen en je zou als laatste ook
helennaal kunnen afzien van adviesrecht en dat was eigenlijk de bedoeling van de
wetgever en dan kan de raad dus via die eerste twee instrumenten het omgevingsplan
en de omgevingsvisie sturen, door die documenten goed op te bouwen.

De voorzitter: Een moment. Misschien is dit een handig tijdstip voor vragen over de
scenario is en ik zag al een vraag van de heer De Feijter.

De heer De Feijter: Dank u, voorzitter. Even een aantal checkvragen eigenlijk rondonn
scenario drie, wat natuurlijk het scenario is waar jullie voor kiezen eigenlijk. De vraag
sluit een beetje aan de vraag die ook de heer Van Dam Timmers en de heer Van der
Meer ook al stelden, maar u schetste aan het begin een wel al connplexe situatie rondonn
geluidsoverlast. Als ik het dus goed begrijp, is het dus aan het college om te toetsen of
zij wel of niet dwingend adviesrecht van de raad willen. Dus het is dwingend, maar het
college doet het zelf of het dwingend dus gaat worden, als ik het goed begrijp.

De heer Van de Rijdt: Klopt.

De heer De Feijter: En dan ben ik ook wel benieuwd of die toetsing die het college bij
zichzelf eigenlijk doet of ja, van zo'n ding dan, en ik geloof als ik het goed heb is dat
omgevingseffectrapportage. Wordt die ook inzichtelijk voor ons en voor burgers?

De heer Van de Rijdt: Ja. Nou, die dia komt dadelijk inderdaad nog even voorbij, dus
dan kan ik hem nog nader toelichten, maar de bedoeling is om bij ieder bouwplan,
buitenplanse afwijking, daar zo'n omgevingstoets aan toe te voegen, zodat in ieder
geval de afweging zichtbaar wordt is er wel of geen sprake van mogelijke strijdigheid
met de doelen? Ja, die stukken worden gepubliceerd, dus die zijn zichtbaar en daar zou
je natuurlijk ook afspra ken over kunnen maken dat daar een keer in de zoveel tijd een

122



lijst naar de raad gaat door dat te controleren is. Dat lijkt nnij, daar kom ik dadelijk ook
nog even op, daar zullen we het misschien wel de werkafspraken gemaakt moeten
worden rond dat adviesrecht.

De voorzitter: Ik zie nog een vraag van de heer Roggekamp van Gewoon Dordt.

De heer Roggekamp: Ja, dank u wel, voorzitter. Waar ik een beetje mee zit is van in
steen gieten. Ik ben eigenlijk wel benieuwd van zo'n omgevingsvisie die is voor lange
tijd, dus je wil daar eigenlijk niet te gedetailleerd denk ik in zitten met heel veel dingen,
maar zo'n lijst van gevallen is denk ik wel heel politiek gevoelig. Dus ik kan mu j zonnaar
voorstellen, als je over een paar jaar verkiezingen hebt, dat dat de politieke druk op
andere punten ligt, is zo'n lijst dan aan te passen of ligt dat echt heel lang vast?

De heer Van de Rijdt: Nou, die lijst is aan te passen, dat is op zich geen probleenn, maar
het is ook belangrijk dat die omgevingsvisie, anders dan nu een structuurvisie, die moet
tien jaar nneegaan, maar die omgevingsvisie wordt continu vernieuwd, dus er wordt nu
al gewerkt aan de omgevingsvisie 2.0 en daar zal dan ook het nieuwe politiek akkoord
een plek krijgen, dus dat geeft ook in die zin ruimte om dat instrument omgevingsvisie
actueel en scherp te houden.

De voorzitter: Beantwoordt... Ja? Dan was er nog een vraag van mevrouw Schnabel van
de PvdA.

Mevrouw Schnabel: Dank u wel. Ik vroeg mu j af over de doelgerichtheid hoe worden de
doelen dan, want er staan in het ene document staan doelen opgesteld en ook
subdoelen, hoe worden die genneten?

De heer Van de Rijdt: Ja, we hebben daar geen objectieve meetnnethode voor, maar dat
zal beschrijvend moeten gebeuren, zoals dat nu ook vaak met bijvoorbeeld de milieu-
effectrapportage gaat. Dus dat is vooral een juridische toetsing, waarin het college
zichtbaar moet maken hoe de afweging gemaakt is en dat is ook straks voor de rechter
een hele belangrijke, want daarin zal de rechter weer aan toetsen is sprake van die
evenwichtige toedeling van functie en locatie, dus het is niet iets waar het college heel
licht overheen kan stappen. Dat moet echt goede juridische onderbouwing krijgen.
Onndat het ook, als je dat niet doet, het ook in beroep onderuit kan gaan.

De voorzitter: Ja, een vervolgvraag.

Mevrouw Schnabel: Dank u wel. En nnocht bijvoorbeeld, nnochten we, mocht er gekozen
worden voor het derde scenario, is het dan eventueel nog nnogelijk na een evaluatie om
voor een ander scenario te kiezen of zitten we dan eigenlijk vast aan scenario drie?

De heer Van de Rijdt: Nou, ik denk dat zeker de gedachte om te evalueren past heel
nnooi in die beleidscyclus van misschien een jaar aan de slag, kijken hoe werkt het en
dan misschien een aantallen vergunningen en hoe dus een discussie verlopen is om te
kijken nou, misschien moeten we dat toch bijstellen en overstappen naar een andere
nnethodiek of de gevallen uitbreiden daar op een andere nnanier mee omgaan.
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De voorzitter: Misschien is het goed om de heer Van de Rijdt nu weer de kans te geven
om wat voortgang te maken met ...

De heer Van de Rijdt: Ik ben er bijna doorheen hoor, maar toch nog even ja, op basis
van die scenario's is ook door het college een afweging gemaakt. Daarbij is uiteindelijk
gekozen voor dat doelgerichte adviesrecht en een belangrijk punt daarbij is dat de raad
op hoofdlijnen wil sturen. Dat kwann net ook al even naar voren. Je wil niet ieder
bouwplan in de raad hebben, want dan heb je er, ik zei net vijf per week. Dat zijn er dus
twintig, vijfentwintig per maand en dat zijn dus ook hele kleine bouwplannen waarvan je
zegt daar willen we nog niet op sturen. Als je gaat uit van gevallen gaat benoemen,
bijvoorbeeld tien woningen. Ja, dat is heel lastig te bepalen is dat nou waar de raad over
wil adviseren, die tien woningen. Want als die tien woningen in Amstelwijck worden
geplaatst is dat een heel ander verhaal dan dat er tien woningen in het buitengebied
worden gebouwd. Dus het is heel moeilijk en dat is ook wel door andere genneenten
gesignaleerd van dat aanwijzen van die gevallen heeft eigenlijk niet die hoofdlijnen
weer. Dat is niet van tevoren te bepalen welk geval is nou politiek gevoelig. Werkdruk
en snelheid hebben ook meegewogen, maar zijn niet doorslaggevend geweest en
maatwerk is ook nog een hele belangrijke. Dat als je die afweging moet maken,
bijvoorbeeld die bekluisbelasting is wel heel erg hoog, maar het plan vinden we wel heel
nnooi, dan moeten er ook die ruimte zijn om dan af te wijken en doordat adviesrecht
juist op die punten bij de raad neer te leggen, kan de raad ook die afweging maken.
Juist voor die bouwplannen waarvan je zegt ja, willen we die nou wel of niet? Willen we
nou dat hoge geluidsniveau, die gezondheid, accepteren, lage gezondheid en je daar wel
hele andere mooie bouwplannen voor terugkrijgen. Kijk maar naar de discussie
Amstelwijck. Nou, alles afwegende komt dat in het scenario doelgericht adviesrecht
eigenlijk het best tot uitdrukking en vandaar dat de keuze op dat doelgerichte scenario
is gevallen. Ja, dan toch nu even kort hoe werkt dat dan in de praktijk, als de raad dat
zou kiezen, dat doelgerichte scenario? Nou, stel er komt een aanvraag die afwijkt van
het omgevingsplan, dus de buitenplanse afwijking, dan hebben we die kruimels die zijn
er dan niet meer. Dus iedere afwijking die niet past binnen het omgevingsplan zal door
de aanvrager, dat is ook een verandering. Dus de verantwoordelijkheid ligt meer dan nu
bij de aanvrager, dus die moet de participatie organiseren, moet alle belangen in beeld
brengen en zal ook moeten onderbouwen of sprake is van evenwichtige toedeling van
functies aan locaties. Is dit bouwplan, voldoet dat aan die doelen van de
omgevingsvisie? Nou, het college zal dat dan beoordelen en moet dan op basis van dat
bouwplan die omgevingstoets uitvoeren en nagaan was dat initiatief nou bij die
prioritairen, draagt het daaraan bij en doet het geen afbreuk aan de overige doelen? Dat
is eigenlijk de nuance die nu ook in de omgevingsvisie zo uitgesproken is. Bij twijfel
adviesprocedure raad nodig. Dat is eigenlijk de lijn die in dat scenario drie zit. Nou, in
beide stukken zit een heel uitgewerkte omgevingstoets. Ik heb hem hier kort
sannengevat. Dus we hebben de zeven doelen. Die zijn nog wel te verdelen in subdoelen
en daar moet dus in een onderbouwende tekst aangegeven worden als je een bepaald
bouwplan hebt, hoe scoort dat dan op die zeven doelen en op het moment dat er op een
doel een min dreigt, dan is er dus sprake van twijfel en dan is dat adviesrecht aan de
orde. Taak om dat adviesrecht in te winnen ligt bij het college, dus de raad hoeft er niks
voor te doen. Het college moet dat advies gaan vragen. De raad heeft zelf de keuze hoe
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ze dat advies wil uitbrengen. Of dat schriftelijk is of mondeling. Hebben we wel te maken
met hele snelle ternnijnen en de Omgevingswet wil ook snel de vergunning verlenen, dus
binnen acht weken moet eigenlijk de vergunning verleend worden. Nou is dat niet meer
zoals nu een fatale termijn, dus hij mag langer, maar, dat staat hieronder nog, we
hebben nog wel met de wet dwangsonn te maken. Dus een overschrijding van de termijn
kan betekenen dat de aanvrager een dwangsom gaat eisen. Dus er zit wel enige spoed
bij om die vergunningverlening binnen die acht weken af te ronden. En als het dan gaat
om dat advies, dan is de raad eigenlijk net als het college weer gebonden aan die
onderbouwing van die evenwichtige toedeling van functie aan locaties, dus ook de raad
zal net als college op basis van de omgevingsvisie moeten onderbouwen of het wel of
niet past en als de omgevingsvisie zegt het kan niet, dan kan ook de raad op dat
moment niet zeggen van het kan wel. Dus ook die omgevingsvisie heeft daar nog een
zelfbindende werking. Nou, vervolgens als dat advies is uitgebracht zal het college een
besluit nemen en is het dus verplicht, bindend advies, om dat advies over te nemen.
Dus er is geen ruimte om daar vanaf te wijken. Kom ik eigenlijk bij de laatste dia, dus
het voorstel wat nu voorligt is om de raad te vragen gevallen aan te wijzen voor dat
bindend adviesrecht en die gevallen betreffen dan het scenario doelgericht recht van
advies. Dus alleen de gevallen waarbij niet duidelijk is of die op voorhand voldoen aan
de doelen gesteld in omgevingsvisie. Als laatste nog een voetnoot. Als de Omgevingswet
per 1 januari in werking treedt en ja ... Nee, maar het lijkt er toch wel op, zou ik zeggen,
dan is het wel nodig dat er een besluit ligt, want anders heeft de raad geen recht van
advies. Dat was het even tot zover.

De voorzitter: Dank u wel. Ik zie wat vragen, maar ik begin bij de heer Van de Meer,
onndat ik hem het woord ontnonnen heb eerder.

De heer Van der Meer: Wat aardig, voorzitter. Ik had net een voorzitter die muj
Oberhaupt het woord ontnam, maar goed, dat terzijde. Ik heb een trits vragen die bij
elkaar hoort. De eerste vraag is, als een activiteit voldoet aan de voorwaarden van het
omgevingsplan, is het college dan verplicht om een vergunning te geven of kan het
college nog een afweging maken? Dat is een. Twee, als het college tot het oordeel konnt
dat er een bepaalde activiteit binnenplans is, kan de raad dan nog op een of andere
manier vinden dat dat niet binnenplans is, bijvoorbeeld onndat een bepaalde doelstelling
naar het oordeel van de Raad in het geding is. Drie, als het om een evaluatie gaat
waarin het college tot de conclusie konnt dat het weliswaar buitenplans is, maar niet in
strijd met de doelstellingen van de omgevingsvisie, kan de raad dan nog op een of
andere manier vinden dat het wel voor advies voorgelegd moet worden, bijvoorbeeld
opnieuw omdat een van de doelstellingen in het geding is. Daar zou ik graag helderheid
over willen, want daarmee staat of valt een beetje of dit een goed instrument is of niet.

De heer Van de Rijdt: Ja. We beginnen met binnenplans. Activiteiten die binnenplans
passen, die moeten verleend worden en daar heeft de raad geen invloed meer op.
Vanuit ... Sorry?

De heer Van der Meer: Mijn vraag Dat snap ik. Als het echt binnenplans is. Als daar
geen discussie over mogelijk is snap ik dat, maar de vraag is of het college dan nog
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ruimte heeft om te zeggen van nou ja, het past wel binnen het plan, maar wij vinden
toch dat er nneer groen moet zijn bij dat project.

De heer Van de Rijdt: Nou, het college heeft die ruimte alleen als die ruimte door de
raad gegeven wordt, dus een beetje in vergelijking met nu als je een bouwplan hebt en
een bestemmingsplan zegt ja, je mag tot 10 meter bouwen en er komt een
bouwaanvraag tot 10 meter, dan moeten die verleend worden. Kan hooguit nog iets met
welstands... Als de raad zegt van ja, u mag tot 10 meter bouwen, maar we vinden het
wel belangrijk dat dat goed landschappelijk wordt ingepast vanwege behoud
biodiversiteit, dan geeft u als raad dus een afweging aan het college. Dat hebben we
bijvoorbeeld in Amstelwijck gezien, dat dat op verschillende doelen is die ruimte aan het
college gegeven. Dat is misschien ook wel goed om vast te stellen, in Amstelwijck zijn
redelijk wat vergunningen verleend, maar die gaan allemaal binnenplans tot nu toe. Dus
in principe is daar denk ik ook geen discussie geweest of dat nou binnen de doelen of
niet past, dus dan is zo'n omgevingsplan toch voldoende toetsingskader, zeg ik dan
maar even. Dan denk ik even de buitenplanse. Als de raad tot de conclusie komt of in de
evaluatie van we willen, het college wil die vergunning verlenen, maar de raad vindt
eigenlijk dat dat niet kan en er is geen recht van advies, dat is dan denk ik de situatie.
Dan ...

De heer Van der Meer: Nee, ik kan muj

De heer Van de Rijdt: Dan ... Ja.

De heer Van der Meer: Ik kan mu j voorstellen dat op basis van een
Omgevingswetrapportage het college tot de conclusie komt van nou, dit is binnenplans
of het is buitenplans maar het komt niet in strijd met de doelstellingen. In die beide
scenario's zou de raad een andere mening kunnen hebben over die conclusie.

De heer Van de Rijdt: Juridische ligt die afweging dus bij het college en heeft de raad
daar niks over te zeggen. Ja, in de praktijk kun je natuurlijk afspraken maken dat het
college bepaalde bouwplannen wel op voorhand langs de raad laat komen of dat de
raad, we hebben daar in de werkgroep ook wel eerder over gehad, dat je die
omgevingstoetsen misschien ergens beschikbaar maakt zodat de raad, voordat ze
verleend worden, nog even kunnen kijken en dan informeel bij het college kunnen
aankloppen van welke kant gaat het op, maar dat is dus niet echt een juridisch
antwoord, maar meer een politiek-bestuurlijke invloedsmogelijkheid die de raad altijd
heeft.

De heer Van der Meer: Laatste opmerking. Dan zou er dus in elk geval een procedure
moeten zijn dat voor de raad makkelijk zichtbaar is welke omgevingseffectrapportages
er gemaakt zijn en wat daaruit de conclusie van is. Dat moet dan wel voor de raad
toegankelijk zijn.

De heer Van de Rijdt: Ja, dus een Ik denk dat daar de vraag achter zit om voordat de
raad beslist daar nog van het college nog een standpunt in te krijgen.
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De voorzitter: Dank. We hebben een groeiende wachtlijst aan belangstellenden en
bovenaan staat de heer De Feijter, ChristenUnie/SGP.

De heer De Feijter: Dank u wel, voorzitter. Ja, eigenlijk twee stuks. Eentje nog
doorvragend op de vraag van de heer Van der Meer. Als dus vergunning eennnaal is
verleend, dan is het ook, die bevoegdheid ligt bij het college, dus achteraf gezien is het
gewoon klaar. De raad kan daar niets meer aan doen, hij is verleend, punt. Ja? Oke.
Heb ik die in ieder geval duidelijk. Dan mijn eigenlijke vraag. Ik geloof dat de heer
Kuhlmann net al wat vragen had gesteld over de huidige aanpak hoeveel buitenplanse
vergunningen er dan werden verleend momenteel, maar ik ben benieuwd naar scenario
drie en ik dacht althans dat dat net nog niet ter sprake was gekomen, maar er is ook
een toets gedaan van hoeveel werkdruk het voor de raad zou opleveren, dus wat zijn de
voorspellingen qua vergunningaanvraag wat langs de raad moet worden geleid eigenlijk?

De heer Van de Rijdt: Ja, misschien kunnen we nog even dit schema erbij pakken. Kijk,
ik denk als we de huidige werkwijze volgen en ook de kruimelgevallen komen er bij, dan
komen er echt heel veel bouwplannen langs de raad. Lijst van gevallen, dat ligt eraan
hoe groot de drempel gelegd wordt. Als je zegt alleen windmolens, dan zal het
meevallen, maar als een lijst gemaakt wordt zoals participate, tien woningen, dan krijg
je er wat meer en dan zal de werkdruk waarschijnlijk, als we zo uitgaan van die lijst van
participate, vrij fors worden en dat geldt dus ook wel denk ik voor die huidige
werkwijze, want daar komt bijvoorbeeld alle aanvragen in het buitengebied en
binnenstad komen dan naar de raad toe. Dus dat is een forse extra werkdruk. Bij dat
doelgerichte verwacht ik dat het heel beperkt zal zijn omdat ook de aanvrager
gedwongen wordt om van tevoren te zorgen dat het recht van advies niet nodig is, dus
als het goed is blijven ze binnen die doelen. Dat ze ook hopelijk en ik denk ook wel als je
kijkt naar de verklaring van geen bedenkingen, die is niet zo heel vaak nodig geweest.
Dus de verwachting is dat daar de werkdruk heel beperkt zou zijn. Ja, gemengd model,
dat is heel moeilijk te zeggen. Bij geen adviesrecht ja, komt er een extra bij, maar dan
zult u bij de controle misschien weer wat extra werk hebben. Is dat een antwoord op de
vragen of, ja?

De heer De Feijter: Ja. Ja, min of meer eigenlijk. Ja, dus valt dus eigenlijk nog weinig te
zeggen over exacte aantallen wat dat betreft?

De heer Van de Rijdt: Ja, dat is heel lastig, maar ik denk huidige werkwijze en als je
echt de binnenstad en buitengebied nnee pakt, inclusief de kruimels, dan heb je het echt
zeker over tientallen en misschien wel meer. Ik denk bij doelgericht heb je het over een
handjevol, verwacht ik, maar dat is echt speculatie natuurlijk.

De heer De Feijter: Per week, per nnaand?

De heer Van de Rijdt: Nee, per jaar dan. Ja.

De heer De Feijter: Per jaar. Oke.

De voorzitter: Dan de heer Wringer, Beter voor Dordt.
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De heer Wringer: Ja, dank, voorzitter. Dank voor de presentatie, maakt een hoop
duidelijk. Eigenlijk twee opmerkingen. Die laatste paragraaf, als we niet voor 1 januari
beslissen dan geen adviesrecht. Dat klinkt heel dramatisch, maar ik neem aan dat dat
de volgende raadsvergadering is wanneer we wel beslissen. Oke, er wordt ja geknikt.
Die periode van acht weken voorzie ik geen probleem, alleen rond het zomerreces, dus
daar zal de griffie denk ik rekening mee moeten gaan houden en dat is gewoon een
opmerking die ik wilde plaatsen. Dank u.

De heer Van de Rijdt: Ja, misschien toch, die acht weken, komt de aanvraag binnen, die
wordt ambtelijk voorbereid door de omgevingsdienst. Die gaan na, is er sprake van een
doel. Dus je bent al wat tijd kwijt en dan moet het nog heel snel richting raad en is er
wel nog een verdaagmogelijkheid voor zes weken dus dat geeft nog wat extra ruimte,
maar er zal wel iets buiten het normale patroon van de raadsvergaderingen denk ik
moeten afgestemd worden

De voorzitter: De heer Kuhlmann, VVD.

De heer Kuhlmann: la, dank u, voorzitter. Als ik het goed begrepen heb, ik luister
natuurlijk aandachtig, dan is het zo dat je Ja, dat geldt denk ik voor ons allemaal. Dat
ofwel je zou natuurlijk in theorie kunnen kiezen voor het scenario waarbij elke
omgevingsvergunning langs de gemeenteraad konnt, maar dan zitten we met een
enorme berg aan stukken. Als je dat niet wil, als je op wat voor manier, in welk model
dan ook, een selectie maakt, dan is het college die die selectie maakt, de heer Van der
Meer refereerde daar net ook al aan, anderen geloof ik ook, en dan is het dus een beetje
de vraag van dat kwam naar voren van vertrouw je dan het college dat de juiste
afweging wordt gemaakt? Los van het juridische, ik begrijp dat is natuurlijk uw
achtergrond, maar ik ben natuurlijk ook hier al een tijdje loopt u mee in deze
bestuurlijke, politieke organisatie.

De voorzitter: Wat is uw vraag?

De heer Kuhlmann: Nou, mijn idee is, maar ik wil dat even toetsen, dat in de praktijk
ook als het college een keertje naar het oordeel van de Raad een misser maakt, dus dat
we denken van wacht even, die hadden we toch willen zien, dat daar dan zoals het
gebruikelijk is, de nodige connmotie over zou ontstaan en dat op die manier het college
natuurlijk ook leert dat dat een proces is waar we met elkaar leren en dat we los van die
feitelijk juridische organisatie, wie waarover gaat, dat er uiteindelijk een manier ontstaat
waarop je met elkaar bent ingespeeld. Mijn vraag is, schat u dat ook zo in?

De heer Van de Rtjdt: Ja, helemaal, denk ik. Er is ook, ik bedoel Trees van der Schoot
had een artikel geschreven over dat adviesrecht en wat zij aangeeft het hangt heel erg
aan het vertrouwen. Als de relatie tussen raad en college goed is, dan is ook minder
reden om bijvoorbeeld een hele lijst van gevallen aan te wijzen en als er meer
wantrouwen is, dan zul je ook zien dat de raad daar strikter op gaat zitten. Dus ja, ik
denk dat dat een beetje in het verlengde zit van uw vraag. Als er gewoon op een goede
manier checks and balances plaatsvinden, dan kan er eigenlijk niks ... Er kan wel eens
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een keer wat misgaan, maar dan herstelt dat zich weer een volgende keer omdat de
raad of het college weet dat de raad daar niet van gediend is op die manier.

De voorzitter: Dank u. De heer Cobben, Forum voor Democratie.

De heer Cobben: Ja, dank u. In uw presentatie in de stukken heeft u een overzicht
gegeven van de voors en tegens, maar daarbij is nogal gekeken naar de aspecten die
voor de genneentelijke organisatie van belang zijn. Maar het gaat natuurlijk ook om de
inwoners van Dordrecht en het aspect rechtszekerheid nnis ik tot nu toe in het verhaal.
Kijk, als je ergens woont en naast je is een weiland, naast je huis. Nu is het zo als er
volgens het omgevingsplannen niet gebouwd mag worden, dan geeft dat een stuk
rechtszekerheid, kun je rechten aan ontlenen en het is natuurlijk de bedoeling dat er zo
min mogelijk wordt afgeweken van het omgevingsplan, juist ook vanwege die
rechtszekerheid en als het gemeentebestuur een veel ruinnte heeft om de raad te
passeren, bijvoorbeeld bij scenario drie, vier of vijf, dan zou dat wel eens kunnen
betekenen dat die rechtszekerheid voor de bewoners aangetast wordt en ik zou er toch
het liefst willen zien dat de drempel voor het gemeentelijk apparaat om

De voorzitter: Wat is uw vraag?

De heer Cobben: Het omgevingsplan zo hoog mogelijk is en dat dan eerder past bij
scenario een of twee en ik ben eigenlijk benieuwd hoe u daartegenaan kijkt en of dat
respect voor de rechtszekerheid aan de orde is gekomen in jullie overwegingen.

De voorzitter: Als u deze vraag technisch kan beantwoorden, dan mag dat, maar je mag
ook zeggen dit is een politieke vraag, die beantwoord ik niet.

De heer Van de Rijdt: la nou, ik kan er wel iets over zeggen. In ieder geval optie een,
omgevingsplan maken, dus sturingsmogelijkheid een, geeft absoluut het meeste
rechtszekerheid en dat is ook wel een traditie in Dordrecht denk ik die we meer dan
andere gemeenten toepassen. Er wordt relatief weinig afgeweken van
bestennmingsplannen en dat draagt dus bij aan de rechtszekerheid. Nu heeft de
wetgever beslist om het college altijd in alle gevallen af te mogen wijken van het
omgevingsplan. Dat zit nu eenmaal in de wet, maar en dat kunnen we ook juridisch niet
regelen, maar we kunnen wel Ja, de politiek kan liever wel die discussie voeren, laten
we zoveel mogelijk via het omgevingsplan doen om die rechtszekerheid zo hoog
mogelijk te houden, maar dat is een politieke keuze.

De voorzitter: Dank u wel. Ik wil met betrekking tot de orde zeggen, het is zeven
minuten voor tijd, maar niennand heeft deze zaal nodig tot een uur of tien, dus ik stel
voor dat we gewoon de vragenronde afmaken tot de vragen beantwoord zijn en de
volgende aan de beurt is. Mevrouw Schnabel, PvdA.

Mevrouw Schnabel: Dank u wel. Ik had een vraag wat betreft andere gemeenten. Is er
bijvoorbeeld ook contact met over hoe dat in andere gemeenten gaat en hoe andere
gemeenten tegenover de scenario's kijken en wordt dat ook meegenonnen in de
voorkeur voor scenario drie? Dat was mijn vraag.
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De voorzitter: Ja, dat is zeker gedaan, ails dat wel al wat langer geleden, dus daar is
toen ook echt een stage-opdracht uitgevoerd om per gemeente te kijken hoe doen
gemeenten dat nou. Toen waren er nog niet heel veel gemeenten zijn al zover. Ja, je
zou zeggen de Omgevingswet komt er bijna aan, maar ik denk dat Dordrecht toch nog
wel redelijk voorop loopt, maar misschien weet jij dat nog, Astrid. Maar we hebben dus
wel bij het bepalen van die scenario's gekeken naar van hoe doen andere gemeenten
dat.

De voorzitter: Mevrouw Nederlof, wilt u daar nog wat over zeggen?

Mevrouw Nederlof: Ik heb daar Ik denk niet dat er intussen in de periode dat dit stuk
er ligt en nu, dat daar, ik heb niet heel veel langs zien komen dat andere gemeenten
verder zijn.

De voorzitter: Beantwoordt dat uw vraag?

Mevrouw Schnabel: Ja, ik had nog een kleine aanvulling en is dat dan ook een idee dan,
om wanneer andere gemeenten ook wat verder zijn om daar ook tussen gemeenten over
te evalueren wat wel en niet werkt of wordt dat niet gedaan?

De heer Van de Rijdt: Ja, dat gebeurt eigenlijk in VNG-verband zijn heel veel van dat
soort overleggen en ja, je ziet ook dat wij weer gebruikt hebben van andere gemeenten,
andere gemeenten ons weer, onze modellen weer gaan overnennen. Dus we zullen dat
op de voet volgen en als er goede voorbeelden uit andere gemeenten komen zal dat
zeker teruggelegd worden bij het college en op die manier naar de raad.

De voorzitter: De heer Van Dam Timmers, CDA.

De heer Van Dam Timmers: Ja, dank, voorzitter. Ja, ik heb ook een vraag over die
verschillende scenario's. Op zich is dit wel de mooie slide waar we nu opstaan. Het is
natuurlijk altijd logisch dat je kiest voor de optie die het meeste plusjes heeft, want dat
oogt altijd ook mooi en dat komt ook altijd in de rapportages de voorkeur uit bij de
plusjes en dat begrijp ik, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de inhoud van die
plusjes en dan met name die laatste, want als we het hebben over de lijst van gevallen
en dan gaat het om dat maatwerk, maar als ik u in uw beantwoording van de heer Van
der Meer beluisterde, heb je eigenlijk in het doelgerichte ook een lijst van gevallen.
Alleen die is wat minder hard gefornnuleerd en die ligt nneer op de collegetafel. Zie ik dat
goed of is dat mijn interpretatie?

De heer Van de Rijdt: Ja, ik zie dat zelf niet, dat je een lijst van gevallen hebt. Dus je
krijgt een bouwplan en bij dat bouwplan kom je erachter dat knelt met een van de
doelen uit de onngevingsvisie en op dat moment ontstaat het adviesrecht. Dus dat is niet
een van tevoren aan te wijzen geval.

De heer Van Dam Timmers: Nee, dat begrijp ik, maar als ik dan naar de doelgerichte
kijk, dan is het idee juist dat het college ook beoordeelt valt het daarbuiten, maar dat
heeft natuurlijk ook soms met politiek gevoelige issues te maken ze daar het adviesrecht
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wel of niet in aanroepen. Of dat zou ik me kunnen voorstellen in ieder geval. Heb je dan
niet eigenlijk alsnog een soort lijst van gevallen? Dat is mijn vraag. Bijvoorbeeld als je
kijkt naar windmolens of als je kijkt naar zonnevelden, et cetera. Dat ligt politiek
gevoelig. Op sommige plekken kan het beetje wel of een beetje niet en dan zou je toch
sneller dat adviesrecht verwachten.

De heer Van de Rijdt: Ik denk zelf dat die politieke ruimte er maar heel beperkt is omdat
dit ook een juridische onderbouwing van je omgevingsvergunning is, dus dit wordt ook
door de rechter getoetst, dus het college zal daar een consistent beleid moeten voeren
en ook op een ja, juridisch navolgbare manier die doelen moeten toetsen. Dus die
omgevingstoets die we gaan ontwikkelen, dat zal een soort vaste methodiek worden,
hoe gaan wij nou toetsen aan die omgevingsvisie en dat moet zich ontwikkelen, net
zoals we nu goede ruinntelijke onderbouwing schrijven bij bouwaanvragen. Dat heeft zich
ook ontwikkeld, maar daar zit wel een soort vaste aanpak in, waardoor je denk ik niet
dat die politieke factor is denk ik heel beperkt.

De voorzitter: Dank u wel. Dan mevrouw Van Herwijnen, Partij voor de Dieren.

Mevrouw Van Herwijnen: Ja. Dank je wel. Dan wil ik toch nog eventjes voortborduren op
die doelen van de omgevingsvisie, want volgens nnij wordt de omgevingsvisie weer
uitgewerkt in programma's. Hoe zitten die doelen daar dan weer in verwerkt en hoe zit
de rol van de raad in die programma's? Heb je dan ook nog lets van de mogelijkheid als
raad om als die uitwerking in programma's, als die daar niet in voldoet of hoe moet ik
dat zien? Met betrekking tot die uitwerking. Dat heeft de eerste vraag.

De heer Van de Rijdt: Ja, nnisschien dat ik even terugga naar die eerste dia, want daar
hebben we die beleidscyclus. De raad stelt de omgevingsvisie vast en dan college. In die
omgevingsvisie worden een aantal doelen, bijvoorbeeld Dordrecht moet klimaatneutraal
zijn. Of energieneutraal. Dat soort doelstellingen en in eerste instantie is het aan het
college om die doelen te halen en men heeft daar een eigen bevoegdheid voor via
programma's om te bedenken hoe ga ik die doelen halen en als die doelen gehaald
worden dan kom je eigenlijk ook niet aan algemene regels toe om die doen, dus dat is
een bevoegdheid van het college, maar de raad gaat er natuurlijk wel over als het gaat
om de kredieten. Dus als het college geld wil uitgeven om het progrannnna te realiseren
zullen ze toch terug naar de raad moeten om daar toestemming voor te krijgen. Dus ik
denk in de praktijk dat daar toch wel voldoende sturing en controle zit van de raad.

Mevrouw Van Herwijnen: Dus wanneer een omgevingsplan wordt vastgesteld dan is
volgens mij de raad daar de bevoegde voor, maar als er een programma wordt
vormgegeven dan is niet de raad aanzet om die dan Of wel?

De heer Van de Rijdt: Dat is puur een collegebevoegdheid.

Mevrouw Van Herwijnen: Dat is een collegebevoegdheid. Oke, helder. Dan nog eventjes
over de huidige lijst van de verklaring van geen bedenkingen van nu. We hebben nu
echt gebieden aangesteld waarin bepaalde dingen dus niet kunnen en dan hebben we
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een verklaring van geen bedenkingen nodig. Hoe is die huidige vornngeving nu
overgeheveld naar die doelen in de omgevingsvisie?

De heer Van de Rijdt: Ik geloof dat ik de vraag niet helemaal begrijp, nee.

Mevrouw Van Herwijnen: Bijvoorbeeld over dat buitengebied, we hebben natuurlijk
aangegeven dat wij willen vasthouden aan het buitengebied, dus dat we in principe dus
plannen die niet passen binnen het bestemmingsplan een buitengebied, dat dat dan
komt naar de raad toen voor een verklaring van geen bedenkingen. Is dat doel of het
behoud van het buitengebied nu ook overgeheveld naar die omgevingsvisie? En dat ook
met betrekking tot de binnenstad en dergelijke.

De heer Van de Rijdt: Ja, dus ik denk in de omgevingsvisie is eigenlijk net zoals
voorheen, wat voorheen in een structuurvisie stond, maar dan misschien nog wel wat
scherper geformuleerd, waar we met dat buitengebied heen willen, maar er is ook
gezegd voor dat buitengebied moet eigenlijk eerst nog een visie konnen en ik begreep
misschien kan de wethouder er nog iets nneer over vertellen of dat er ook een lijn
gevolgd wordt om nu tot die visie er is niet teveel nnedewerking te verlenen aan
bouwplannen

De voorzitter: Ik mag de wethouder niet het woord geven.

De heer Van de Rijdt: 0, sorry. Dan ga ik buiten mijn boekje.

De voorzitter: U bent op uzelf aangewezen.

De heer Van de Rijdt: Ja, want daar weet ik zelf dan te weinig van, maar misschien
Ja. Ja, nee, maar wat ik begrepen heb is er een soort standstill van als het gaat om
ingrepen in het buitengebied die gevoelig kunnen zijn. Totdat er wat meer duidelijk is
over waar willen we met het buitengebied nou heen. Moet het nou recreatie worden of
de agrariers de ruinnte geven of nog natuurontwikkeling. Dus op die manier denk ik dat
het college zelf ook al met die doelen in de hand nadenkt over hoe nnoet ik
vergunningen wel of niet verlenen.

Mevrouw Van Herwijnen: Helder. Dan heb ik eigenlijk nog een vraag, als het mag.

De voorzitter: Nog een vraag, ja.

Mevrouw Van Herwijnen: Oke, oke. Dat gaat over die kruimelregeling. U had het net
aangegeven, die vervalt in principe in de wetgeving. Nu kunnen we dat geheel of
gedeeltelijk overnemen in de onngevingsplannen, de mogelijkheid voor een kruimel. Hoe
hebben we dat gedaan? Gaan we dat doen?

De heer Van de Rijdt: Eigenlijk is alles een kruimel geworden. In de zin van
kruinnelgevallenregeling was bedoeld om binnen acht weken een snelle vergunning te
kunnen verlenen. Dat is toen voor een aantal gevallen aangewezen. Nu is dat eigenlijk
de algemene regel geworden. Dus voor ieder bouwplan, maakt niet uit hoe ingrijpend, is
die termijn van acht weken gevolgd. Dus alles is eigenlijk kruimel geworden, alleen dat
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recht van advies is nu lets nieuws. Dus dat is eigenlijk het enige verschil ten opzichte
van nu.

Mevrouw Van Herwijnen: Ja, oke, maar als het een kruimelafwijking was, dan was het
college bevoegd gezag om die afwijking te gaan regelen. Als er nu een bouwplan komt
van, ik noem maar even wat, een uitbreiding van een woning, hebben wij die
mogelijkheid voor een uitbreiding van een woning die je normaal gesproken onder de
kruimelregeling valt, die opgenomen in de omgevingsplan?

De heer Van de Rijdt: Ja, maar dat blijft hetzelfde, dus als dat in het bestemmingsplan
opgenomen is dan geldt het bestemmingsplan. Dat wordt dan omgevingsplan, maar als
je wil afwijken van een bestemmingsplan of omgevingsplan, dat mag altijd. Dan geldt
voor de kruimels de achtwekenprocedure en straks onder de Omgevingswet geldt voor
alle bouwplannen, met uitzondering van de hele zware milieugevallen, geldt de acht
weken. Dus dat binnenplanse, het is ingewikkeld, maar dat verandert eigenlijk niet.

De voorzitter: Dan de heer De Feijter, ChristenUnie/SGP.

De heer De Feijter: Dank u, voorzitter. Een tweetal vragen met uw toestemming,
voorzitter.

De voorzitter: Zeker.

De heer De Feijter: Allereerst nog een aanvullende vraag op de vraag die mevrouw
Schnabel al stelde. Er zijn nu natuurlijk nog geen best practices, want de Onngevingswet
is nog niet ingegaan en we hopen allemaal 1 januari, maar we gaan het zien. Stel nou,
die gaat een volgend jaar na evaluatie nadat we wel best practices bij andere
gemeenten hebben kunnen onderzoeken en we denken van he, dit werkt niet, we willen
toch naar een ander scenario toe. We willen toch naar een vaste lijst van gevallen. Is die
mogelijkheid er om te switchen?

De heer Van de Rijdt: Ja zeker. In principe ieder moment kan er een nieuw besluit
genomen worden.

De heer De Feijter: Oke. Nou, duidelijk, dank. Dan de tweede vraag over het recht van
advies. Het verlenen van een vergunning moet binnen acht weken gebeuren. U zei dat
moet allemaal annbtelijk worden voorbereid, dus dan is mijn concrete vraag, in welke
week komt dan de raad kijken? Dus hoeveel weken hebben we dan eigenlijk nog te
gaan?

De heer Van de Rijdt: Ja, daar heb ik nog geen antwoord op. We zijn nu met de
onngevingsdienst dat in beeld aan het brengen van hoe gaan we, want de
omgevingsdienst moet dus eigenlijk heel snel binnen een week scherp hebben of er
mogelijk sprake is van een afwijking van de doelen van de onngevingsvisie en dan denk
ik dat dat dan direct in een soort PO, dus een portefeuillehouderoverleg, aan de orde
moet komen en dat er dan meteen een signaal naar de raad zou moeten als daar
adviesrecht nodig is. Dus dat hebben we nog niet tot in detail uitgewerkt, maar daar zijn
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we wel volop mee bezig en dat is een beetje vergelijkbaar met nu de verklaring van
geen bedenkingen. Alleen gaat daar nu veel langer over heen, dus dat moeten we nu
veel sneller doen en ik denk dat we ook formulieren gaan maken waar ook een soort
kruisje komt, is er wel of geen recht van advies voorgeschreven. Dat dat meteen van
begin af aan scherp in beeld komt.

De voorzitter: De heer Van der Meer, GroenLinks.

De heer Van der Meer: Ja, ook twee vragen. Een bij het laatste aansluitend. Ik kan nnij
voorstellen, u zegt we moeten binnen een week duidelijk hebben of lets wel of niet in
scenario drie in strijd is met de doelen van de omgevingsvisie. Ik kan me voorstellen als
het bijvoorbeeld over biodiversiteit gaat, dat je daar even een onderzoek voor nnoet
doen en dat dat even tijd gaat kosten hoe daar dan nnee om te gaan. Dat is vraag een
en vraag twee is, u zei net van verklaringen van geen bedenkingen, die komen
misschien vijf per jaar voor, maar we krijgen wel heel regelmatig wijziging van
bestemmingsplan langs als raad. Gaat dat verdwijnen of wordt nu het omgevingsplan
met dezelfde frequentie gewijzigd als de bestemnningsplannen? Want dan moeten we
ons daar toch wel redelijk vaak over buigen.

De heer Van de Rijdt: Eerste vraag Ik ben de eerste vraag even ... Ja.

Mevrouw ...: Over biodiv... 3a, de ... Biodiversiteit

De heer Van de Rijdt: 0, ja. Kijk, ik denk in de praktijk en zo gaat het nu ook, heel veel
omgevingsvergunningen, daar vindt vooroverleg plaats, dus voor die ingediend warden
en dus een aanvrager die bomen gaat kappen, die kan op zijn klompen aanvoelen dat
daar een probleenn kan ontstaan, dus dan kan je dat indienen, maar als daar geen
goede onderbouwing bijzit, dan zal het college ook snel zeggen nou, dan kunnen we die
vergunning niet verlenen en dan komt ook die termijn niet in beeld. Dus een aanvraag,
zeker bij de complexe aanvragen, zal dat vooroverleg zoeken, dus daar zit denk ik de
oplossing. Ik denk dat er Ja, we zullen net zoals nu, zeker als de bouwopgave weer
fors is, regelmatig onngevingsplan een of wijziging van de onngevingsplannen voorbij
zien komen, waarin we woningbouw mogelijk nnaken. We zijn nu met het Maasterras
bezig, voor ligt het park komen en zo zullen er allerlei projecten komen, de
bestemmingsplannen zijn natuurlijk redelijk strak ingepakt, dus als daar verdicht moet
warden, is er bijna altijd een nieuw bestemmingsplan nodig en de regel is om dan toch
eerder voor een bestemmingsplan te kiezen dan voor de buitenplanse afwijking. Dus ik
verwacht dat dat net zo vaak zal voorkonnen als we gewend zijn.

De voorzitter: Dan zijn denk ik alle vragen beantwoord. Ik kijk nog even rand. 3a. Ik zie
geen gillen van wanhoop. Dan heeft de connmissie een aantal besluiten te nemen en de
eerste daarvan is of de commissie genoeg informatie heeft om een oordeel te vormen
over dit raadsvoorstel. Ik denk, gezien het opdrogen van de bron aan vragen dat dat zo
is, maar ik kijk toch even rond. Is er iennand die daar wat over wil zeggen? Mijnheer
Cobben.
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De heer Cobben: Ja, wij hebben natuurlijk een aantal vragen gesteld waar nog een
antwoord op zou konnen. Dus ik denk dat het een beetje afhangt van de precieze
beantwoording of we de volgende vergadering kunnen besluiten.

De voorzitter: Vindt u het goed als die beantwoording schriftelijk komt en ... Ja, oke.
Feijter.

De heer De Feijter: Er waren inderdaad nog een aantal vragen, maar ik denk dat een
aantal van die vragen ook gericht waren richting de wethouder, dus het lijkt mij dat een
oordeelsvormende vergadering daarvoor de juiste plek is. Ja.

De voorzitter: En eventuele technische vragen die u nog voor die oordeelsvormende
vergadering beantwoord wil hebben, kunt u natuurlijk ook schriftelijk stellen. Dan is de
vraag komt er een oor... 0, excuus. De heer Van der Meer.

De heer Van der Meer: Nou ja, er zijn natuurlijk inderdaad vragen aan de wethouder
gesteld. Ik heb al eens eerder in zo'n overleg gezegd ik vind het eigenlijk een
tekortkoming dat in beeldvormend overleg de wethouder niet ook informatie kan geven.
Dat zou het totale overleg kunnen bekorten.

De voorzitter: Dat ben ik helemaal met u eens, maar dat is wel hoe het nu helaas is.
Sorry. Dus dan is de vraag die voorligt, wilt u een oordeelsvormende vergadering over
dit raadsvoorstel of wilt u dit als hamerstuk doorsturen naar de raad? Wie kan ik
daarover het woord geven? Niemand? De heer De Feijter.

De heer De Feijter: Nou, ik denk gezien mijn vorige opmerking en de vragen die er dus
zijn voor de wethouder, een de oordeelsvormende vergadering eerst nog op zijn plek.

De voorzitter: Ik zie geknik bij veel nnensen. Dan maken we er een oordeelsvormende
vergadering van en dan heb ik nog een derde vraag. Welke politieke vragen liggen voor
tijdens deze oordeelsvormende vergadering? Wie kan ik daarover het woord geven? 0,
de heer Van der Meer.

De heer Van der Meer: Nou ja, de hamvraag lijkt mu j of de raad met de voorgestelde
regeling voldoende beinvloedingsmogelijkheden heeft voor de omgeving en het
omgevingsbeleid.

De voorzitter: De heer Kuhlmann, VVD.

De heer Kuhlmann: Ja, ik zou denken, welk model doet het meeste recht aan een goede
en efficiente besluitvorming?

De voorzitter: Dank u wel. De heer Cobben.

De heer Cobben: Daarbij de rechtszekerheid voor de inwoners in acht nemend.

De voorzitter: Dank u wel. Ik hoor de griffier driftig nneetypen. Dan denk ik dat we
daarmee rond zijn en dan kunnen we zo de vergadering sluiten. Dank u wel.
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VERSLAG VAN DE DORDTSE DINSDAG GEMEENTE DORDRECHT D.D. 27
SEPTEMBER 2022, vergaderzaal 1

5. Stand van zaken dossier Chemours-Dupont

6. Raadsinformatiebrief omtrent dossier Chemours/DuPont -
Raadsinformatiebrief

7. Wethoudersbericht over diverse onderwerpen inzake ontwikkelingen op het
dossier Chemours en Dupont

Vergaderzaal 1 22:00-23:00

Voorzitter: mevr. Boom-Vos
Comnnissiegriffier: mevr. Vernneulen
Verslag: NotuBiz

De voorzitter: Zo, het is laat op de avond en volgens nnij willen we nog een heleboel te
horen krijgen of vragen stellen, dus ik ga gewoon beginnen. Allereerst wil ik iedereen
welkom heten: de kijkers thuis, de mensen op de tribune - ik zie geen pers, maar
misschien komt die nog binnen, dat doet die vaker vanavond - de wethouder nannens
het college en alle raadsleden en commissieleden. Laten we eerst beginnen met een
voorstelrondje voor de notulen.

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

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

De heer Schalken-den Hartog: David Schalken, Beter Voor Dordt.

De heer Den Hart= Paul den Hartog, GroenLinks.

De heer Kuhlmann: Alexander Kuhlmann, Dordtse VVD.

De heer Safranti: Mehmet Safranti, DENK Dordrecht.

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

Mevrouw Nieuwland-van den Bosse: Eline Nieuwland, ChristenUnie-SGP.

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

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

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

De heer Van der Linden: Rik van der Linden, wethouder.
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De heer De Boer: Jacob de Boer, voor het eerst hier, dat is duidelijk, he? Ik ben
emeritus hoogleraar.

Mevrouw Pancras: Tessa Pancras van Arcadis.

Mevrouw Heclger: Carola Hegger, GGD Zuid-Holland Zuid.

Mevrouw Vermeulen: Laurette Vermeulen, commissiegriffier.

De voorzitter: Dank. Dit is de eerste van de drie beeldvormende commissies over ... 0,
sorry, ik nnoet nog de rand, hoor ik. Mevrouw Kruger, zou u ook voor willen stellen?

Mevrouw Kruger: Groen Links Dordrecht, sorry. Waar ben ik ook alweer van?

Mevrouw Lannmens-Oostdijk: Jeanine Lammens, Dordtse VVD.

De heer Struijk: Leen Struijk, ChristenUnie-SGP.

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

De voorzitter: Dank u wel. Dan ga ik ... Van der Meer, GroenLinks. Dan ga ik nog een
keer herhalen. Dit is de eerste van de drie beeldvormende commissies. Vandaag gaan
we vooral over de gevolgen voor de publieke gezondheid hebben. Op 11 oktober gaan
we het meer over het milieu hebben en de allerlaatste commissie staat nu gepland voor
publieke gezondheid en allerlei restvragen. We hebben drie insprekers, die hebben zich
net voorgesteld. De bedoeling is dat zij elk tien minuten gebruiken om ons informatie te
geven, toelichting te geven. Daarna gaan we aan onze vragen beginnen, anders halen
we het niet in een uur, dus ik wil u vragen de vragen te verzamelen. Als eerste zal
wethouder Van der Linden een aftrap geven.

De heer Van der Linden: Dank, voorzitter. Ik zal het heel kort houden. Dat wil zeggen,
zo kort mogelijk, want dit dossier - het is een dossier - loopt natuurlijk al heel lang, al
een jaar of zeven. Velen van u waren er vanaf de eerste jaren wel bij betrokken, maar
lang niet iedereen. Dus ik wil even drie punten aangeven die we in opeenvolgende jaren
steeds belangrijk hebben gevonden. ben we hiermee geconfronteerd werden, en dat
was eerst in de media met: er speelt iets in de VS, het speelt ook in Nederland, o, het
speelt ook bij ons op het complex en er zitten allerlei stoffen nog misschien in de
bodem, wellicht wordt er nog wat uitgestoten. Al dit soort opmerkingen kregen we. Daar
hebben we natuurlijk veel onderzoek op gedaan, we hebben daar veel kennis op
verzameld, ook volop sannengewerkt met andere gemeentes, provincie, het Rijk en ook
veel andere instellingen. Het doel was ook steeds om te zorgen dat we zo helder
mogelijk kregen wat hier nou speelde. Dat wilden we ten behoeve van
kennisontwikkeling, maar dat wilden we ook ten behoeve van onze inwoners, wat we
ook zelf zijn. Want ook wij wonen misschien best dicht bij die fabriek en wonen
misschien in de wind, of eten uit een nnoestuin. Dus dat zijn dingen die onszelf ook bezig
hebben gehouden altijd. Toen bleek al vrij snel: er valt heel veel te onderzoeken, dat
levert heel veel kennis op, maar ook steeds vervolgvragen. Onder andere als het gaat
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over milieu, daar praten jullie op een ander moment over met de nieuwe
portefeuillehouder Milieu, maar ook en zeker ook als het gaat om gezondheid. Het meest
pregnant blijkt dat natuurlijk uit onderzoeken die gaan over nnoestuinen, daar zijn er
een aantal van. Er is ook een aantal nnalen onderzoek naar gedaan en een deel van de
discussie die je dan krijgt wordt steeds gevoed door het gegeven dat je door de loop van
de tijd betere vragen stelt, maar ook betere technieken kan gebruiken om dingen te
meten. Dat leidt natuurlijk weer soms tot onrust, maar soms ook weer tot
vervolgvragen. Dan probeer ik daar zo helder mogelijk over te zijn, maar soms kom je
niet verder dan het punt waar je bijvoorbeeld nu bent beland: eet groenten uit eigen
tuin, maar met mate, soms is het advies doe het niet, enzovoorts. Het zijn altijd een
klein beetje gebruiksaanwijzingen bij. Laatste opmerking. We zijn blij kan ik gewoon
zeggen met het gegeven dat het bedrijf zich nu anders tot de stad verhoudt dan een
paar jaar geleden en ook anders is gaan verhouden tot zijn eigen productieprocessen. Er
zijn heel veel miljoenen geInvesteerd waardoor de uitstoot die er nog is enorm veel
anders is van samenstelling, maar ook lager is dan voorheen. Ons standpunt is en blijft
tot nu toe altijd: dit hoort niet in het milieu thuis, deze stoffen horen hier niet thuis, dus
daarom zou je naar een uitstoot van nul moeten. We snappen ook, dat is niet zomaar
geregeld. Dat we dit serieus nemen blijkt ook - allerlaatste opmerking - uit het gegeven
dat we natuurlijk een aansprakelijkstelling hebben opgetuigd. Dat gaat ook heel lang
nemen, maar dat vinden we wel van belang. Dat was zo en dat is ook in de nieuwe
periode het geval. Tot zover.

De voorzitter: Dank u wel. Dan wil ik graag het woord geven aan mevrouw Hegger van
de GGD.

Mevrouw Hectger: Dan zal ik af en toe wel even op het schernn kijken om de draad van
het verhaal goed te houden. Goedenavond, ik had al voorgesteld. Carola Hegger, ik ben
arts Maatschappij & Gezondheid bij de GGD Zuid-Holland Zuid en tevens werkzaann bij
GGD Rotterdam-Rijnnnond. In de tien minuten zal ik even kort vertellen: waar zit PFAS
in, hoe krijgen mensen het binnen? Ik vertel over het gezondheidsrisico en de kans op
ziekte door PFAS. Er is me gevraagd om iets te vertellen over PFOA-blootstelling in het
verleden en over de blootstelling nu, dus daar ga ik op in. Ik sluit af met de
kernboodschap vanuit de GGD en wat u zelf kunt doen om blootstelling aan PFOA of
PFAS te verminderen. Dit zal denk ik bij de meesten bekend zijn. PFAS, het zit in heel
veel producten vanwege de handige eigenschappen die de stoffen hebben. Het is een
groep van duizenden stoffen, dus er zijn er vele. Doordat het in zoveel producten is
toegepast, is het in het milieu verspreid via afval en eigenlijk over de hele wereld is het
verspreid. Er zijn natuurlijk hotspots in Nederland en dan nnoeten we denken aan de
PFAS-verwerkende bedrijven waar PFAS vrij is gekonnen in het verleden en voor een
deel nog steeds ook vrijkomt, aan vliegvelden en oefenterreinen van de brandweer waar
PFAS-houdend blusschuim wordt gebruikt, en de Westerschelde zal u denk ik ook
bekend zijn, het komt ook via rivierwater binnen vanuit het buitenland. Door die
verspreiding in het milieu zit het nu dus ook in oppervlaktewater en bodem en wat
betreft die laatste route, bodem, is het belangrijk dat het terechtkomt in groente en
fruit. Dat is dan ook eigenlijk meteen de belangrijkste blootstellingsroute als je kijkt naar
verontreiniging van PFAS in de bodem. Dan is die route via groente en fruit een
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belangrijke. Daar kom ik straks nog wel wat verder. Dit plaatje geeft nog even weer wat
ik eigenlijk net vertelde, alleen laat ook meteen zien dat het eigenlijk allemaal best
complex is. In het midden, mensen die blootgesteld worden en omcirkeld daar de
belangrijkste routes. Dat is via voeding Kijk, is dit zo meteen een aanwijzer? De grote
cirkel is via voeding en de kleinere cirkel via het drinkwater. Maar goed, u ziet eigenlijk
ook wel: alles staat met elkaar in verbinding en is best een heel complex gebeuren,
blootstelling aan PFAS. De gezondheidseffecten, ik vertelde net al, het is een grote
groep van stoffen, duizenden stoffen. Het meest bekend is over PFOA en PFOS en de
kennis komt dan uit dierproeven en uit epidemiologisch onderzoek. Dat is dan onderzoek
bij groepen mensen, grote groepen mensen waarin gekeken wordt naar
gezondheidsuitkomsten bij de mensen en er wordt ook gekeken naar de blootstelling die
de mensen hebben gehad. Op die manier wordt geprobeerd onn associaties te vinden.
Het is vrij moeilijk onn met epidemiologisch onderzoek ook echt causale, dus oorzakelijke
verbanden te vinden, maar associaties zijn zeker gevonden en de belangrijkste effecten
staan hier. Het eerste effect dat optreedt is op het innnnuunsysteenn, dat gebeurt al bij
vrij lage waardes van PFAS. Er zijn effecten op de leverfunctie. Mensen kunnen een
verhoogd cholesterol in het bloed krijgen. Effecten op de voortplanting en de vorming
van een iets lager geboortegewicht van kinderen. Daarnaast blijkt dat PFOA mogelijk
kankerverwekkend is. Mogelijk staat hier, er staat aanwijzingen dat het
kankerverwekkend is. Het valt niet in de categorie bewezen kankerverwekkend, maar
nou, genoeg reden tot zorg natuurlijk. Dan iets over de kans op ziekte door PFAS. Want
wat betekent het nou als iemand veel PFAS binnenkrijgt? Wij zeggen dan:
gezondheidseffecten zijn niet uit te sluiten. Er staan al die effecten die ik net noennde en
al die effecten zijn eigenlijk risicofactoren voor ziekte, om het maar even zo te zeggen.
Het zijn geen ziektes op zich. Die oorzakelijke relatie met bijvoorbeeld optreden van
kanker is nog onduidelijk. Al met al hangt de kans op ziekte af van natuurlijk hoeveel
PFAS iemand binnenkrijgt gedurende het hele leven, dat stapelt op in het lichaann, maar
hangt ook voor een groot deel af van andere gezondheidsfactoren, zoals iennands
algemene gezondheid, andere invloeden van buitenaf, leefstijl. Dus dat is ook weer een
heel complex dat bepaalt: wordt iennand nou ook ziek of niet door blootstelling aan
PFAS? Die directe relatie valt op individueel niveau in ieder geval eigenlijk nooit te
leggen door dat sannenspel van al die factoren. Jets over de PFOA-blootstelling in het
verleden. Dat is in 2016 in beeld gebracht door het RIVM. Ze hebben toen gekeken
naar: wat is er in de lucht gekomen aan PFOA tot 2012? Ze hebben toen ook gekeken:
wat betekent dat dan voor de blootstelling van de mensen? Misschien is het plaatje al
bekend, maar er zijn contouren aangegeven van de hoogste blootstelling daar
donkerblauw, eigenlijk nneer paarsig, en dan de andere blauwe kring van een iets
minder hoge blootstelling. Maar daaruit bleek wel dat omwonenden van Chemours toch
in relevante mate zijn blootgesteld aan PFOA in het verleden. Er is ook nog een
bloedonderzoek uitgevoerd, een verificatiebloedonderzoek waarin is gekeken: wat er in
het bloed wordt gezien, komt dat overeen met deze berekeningen van het RIVM
destijds? Dat bleek behoorlijk goed overeen te konnen. Het zal denk ik niet helennaal te
zien zijn, de boxplot, maar helemaal links staan de bloedwaarden van de mensen uit de
donkerblauwe, de donkerste contour en daarnaast, de tweede rij zijn de bloedwaarden
van mensen in de iets lichter blauwe contour. Nou, het is duidelijk te zien dat daar een
verschil in is, dat de eerste groep hogere waardes heeft in het bloed. Dan kom ik even
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op, destijds is er gekeken, er was ook een grenswaarde door het RIVM afgeleid en
daarop was ook een bepaald gehalte in het bloed afgeleid: als je daaronder blijft, dan zit
je aan de veilige kant, daarboven kunnen we effecten niet uitsluiten. In het onderzoek
destijds was maar een heel klein deel van de mensen zat echt boven die waarde die het
RIVM had afgeleid. Die was afgeleid op basis van dierstudies, levereffecten bij de ratten.
Maar het zal u waarschijnlijk bekend zijn dat twee jaar terug de EFSA ook een evaluatie
heeft uitgevoerd van alle studies die er toen lagen. Zij zijn daarin dan hebben ze
gefocust op het nadelige effect op het immuunsysteem bij kinderen. Dat treedt at bij
lagere blootstelling op en dat resulteert dus ook in een lagere grenswaarde voor PEAS.
De eerste waarde was afgeleid voor alleen PFOA, van de EFSA is voor de groep van PEAS
en zij zelf hebben eigenlijk gekeken naar vier soorten PEAS en de grenswaarde geldt
voor de som van die vier. Die is een heel stuk lager, zo'n factor twintig lager en dat
maakt natuurlijk dat de zorgen over PEAS verder zijn toegenomen en dat ook nu
opnieuw is gekeken naar: wat betekent dat allemaal voor de gezondheid? Want
voorheen leek het voor de gezondheid toch vooral, of eigenlijk PEAS in de leefomgeving
vooral een milieuprobleem te zijn en nneestal de blootstelling van mensen onder de
gezondheidskundige grenswaarden, een paar uitzonderingen van mensen die in een
hotspot wonen, onn het maar zo te zeggen. Maar nu is toch wel duidelijk dat PEAS een
probleem is voor zowel milieu als gezondheid en blijkt ook dat eigenlijk veel
Nederlanders via voedsel en drinkwater meer PEAS binnenkrijgen dan je zou willen op
basis van die EFSA-norm. Dat geldt dus eigenlijk voor heel Nederland. Ik ben er bijna
door, ja. Dat betekent dus dat voor die hele groep nadelige gezondheidseffecten niet
kunnen worden uitgesloten. Snel naar PEAS-blootstelling nu. Wat ik erover kan zeggen,
dat heeft u misschien ook al gehoord vandaag, PFOA-gebruik is in 2012 gestopt, dat is
overgegaan naar GenX. Er is een sterke reductie van de emissie, dus de hoeveelheid
stoffen die in de lucht komt is sterk afgenomen, gelukkig maar. GenX is ook minder
schadelijk. Als we het vergelijken met PFOA, de RPF, dat betekent relatieve
potentiefactor, dat is een maat voor de schadelijkheid, voor PFOA is die op 1 gesteld, als
je GenX dan daarmee vergelijkt, die staat op 0,06. Maar goed, sterke reductie, maar het
blijft wel, we willen natuurlijk dat die emissie zo laag als mogelijk is. Dus hoe lager, hoe
beter. Er zijn bodemonderzoeken uitgevoerd, het blijkt dat rondom Chemours ook
verhoogde gehaltes aan met name PFOA en ook GenX in de grond komen en in mindere
mate andere PEAS-stoffen. Dat is dus eigenlijk vanuit de belasting vanuit het verleden
wat je dan nu nog terugvindt en mensen kunnen dus via het eten van gewassen met
name worden blootgesteld. Dan konn ik bij het moestuinonderzoek, waar ik nu even
niets over ga vertellen, maar mijn collega aan de linkerzijde. Belangrijk, het is een
landelijk probleem helaas, het PEAS-gebeuren. Nou, nog in een notendop. Het is
onwenselijk natuurlijk dat dit soort stoffen zo wijdverbreid zijn in de leefomgeving. Velen
zijn blootgesteld boven de gezondheidskundige grenswaarden en ja, misschien ook wel
goed onn te realiseren, er is nog wel veel wetenschappelijke onzekerheid en het is goed
dat het onderzoek doorgaat naar dit soort stoffen en de effecten daarvan. Wat kunt u
zelf doen? Het is helaas vrij beperkt wat mensen zelf kunnen doen. Je kan natuurlijk wel
opletten: wat voor producten gebruikt iemand? Er is een website, waarzitwatin.nl, daarin
wordt informatie gegeven over allerlei producten en stoffen die daarin zitten. In de
omgeving van het bedrijf: let op moestuingroenten en ook wat betreft lokaal gevangen
vis is het algemene advies dat beter geen zoetwatervis die je zelf hebt gevangen kan
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eten. Dat is niet alleen vanwege PFAS, maar ook vanwege andere stoffen in vissen,
zware metalen, dioxinen, dus dat is eigenlijk een algemeen geldend advies. Dan is het
aan overheden, de politiek om te kijken: in hoeverre kan PFAS-verspreiding in het milieu
verder worden beperkt? Er wordt gewerkt aan een Europees PFAS-verbod. Als mensen
vragen hebben over PFAS en gezondheid, over hun situatie, kunnen ze terecht bij de
GGD Zuid-Holland Zuid, waar de vragen zo goed mogelijk worden bekeken en worden
beantwoord. Dank u wel.

De voorzitter: Dank u wet. We gaan eerst even alle info doen.

De heer Safranti: Ik had geen vraag over de sheets, maar ik wilde alleen vragen of wij
die sheets ook kunnen krijgen.

De voorzitter: Die staan al in

De heer Safranti: Die staan erin? 0, ik kon hem niet vinden, mijn excuses.

De voorzitter: Ik ga toch even de rest verzoeken om ze even op te sparen, anders gaan
we het niet halen en dan hebben we dadelijk niet voldoende tijd voor alle sprekers. Dus
ik geef nu het woord aan mevrouw Pancras, die wat meer over de moestuinonderzoeken
vertelt.

Mevrouw Pancras: Ik ben dus, ik had net al voorgesteld, Tessa Pancras van Arcadis.
Arcadis is een milieuadviesbureau en wij hebben het hele onderzoek naar de
moestuingewassen nu begeleid en daar wil ik jullie even in tien nninuten mee doorheen
nemen. Jammer dat die het net even niet doet. Het werd net al uitgelegd, er zijn eerder
al onderzoeken gedaan. Toen werd het dus nog getoetst aan hogere grenswaarden. In
de periode van 2017-2018 is door het RIVM het eerste moestuinonderzoek gedaan.
Destijds waren de conclusies, dus binnen die kleine ring van een kilometer afstand van
de fabriek, dat er groente en fruit gegeten kon worden, maar met mate en dat buiten
die een kilometer van de fabriek waren er in principe geen beperkingen en kon je
onbeperkt je gewassen eten. ben kwam dus die nieuwe toetsingswaarde, daar is net
ook at toegelicht, dus eigenlijk staat het hier nog een keer samengevat. Hij is een factor
twintig strenger, dus wat dat betreft kan ik even snel door mijn sheet heen. Naar
aanleiding dus van die verlaging van die toetsingswaarde, dan ga je dus een factor
twintig lager, toen heeft het RIVM dus het eerdere onderzoek herbeoordeeld. Daar
hebben ze een rapport van geschreven en op basis van die resultaten kwam eruit dus
dat juist in het gebied tot een kilometer kon de conclusie getrokken worden dat de
concentraties en de doorrekening naar innanne, dat die echt te hoog waren. Maar als je
dan dus kijkt buiten die cirkel van een kilometer, dan konden ze daar eigenlijk niks over
zeggen. Dat komt doordat je een strengere toetsingswaarde hebt, moet je dus met je
meetmethoden een flinke factor strenger gaan en niet alleen kijken naar een stof. Dus in
2017-2018 is naar twee stoffen gekeken, naar PFOA en GenX en nu was het: dat is niet
voldoende, kijk nou naar de hele groep aan PFAS. Dus dat was de aanleiding om het
onderzoek opnieuw uit te voeren. Dat hebben we vorig jaar rond mei zijn de eerste
plannen opgesteld. Het rapport van het RIVM kwam er toen al aan, die is in juni
gepubliceerd en eigenlijk zijn we toen meteen gaan rennen en hebben we in de periode
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juli tot septennber het nieuwe moestuinonderzoek uitgevoerd. Er staat hier twee keer
zoveel tuinen. In de eerste periode waren er tien tuinen en met tuinen bedoelen we dan
dus nnoestuincomplexen, die waren verspreid over de regio. Er komt straks ook een
kaartje waar de tuinen zitten, dus dat zijn er twee keer zoveel geworden. We hebben de
regio uitgebreid, juist omdat vanwege achtergrondconcentraties eigenlijk heel Nederland
al op een limiet zit, of op de grens zit van wat je aan PFAS binnen mag krijgen. Dus we
wilden wel kijken: tot hoever moeten we gaan om ook te randen op te zoeken, dat je
dus echt achtergrondconcentraties komt en plus ook aan de hand van wat we dus wisten
vanuit de bodemonderzoeken, wisten we redelijk waar de meeste PFAS terecht was
gekomen. Aantallen monsters is gewoon vertwintigvoudigd, dus het is veel nneer
gedegen gedaan. Echt per punt wat gemeten is zijn iets van 28 typen gewassen
gemeten, zodat je dat heel goed door kan rekenen naar wat iemand nou inneemt. De
analyses is hetzelfde verhaal, dat is tien keer zoveel geweest. Er zijn iets van
zevenhonderd nog wat analyses uitgevoerd en er is niet alleen gekeken naar twee
stofjes, maar naar zeventien stofjes en het is ook gelukt om een veel betere
detectiegrens voor elkaar te krijgen en daarvoor heeft het lab waar we nnee gewerkt
hebben, dat is Wageningen Food and Safety Research, die hebben nieuwe apparatuur
aangeschaft en ook drie nieuwe mensen ervoor aangenomen in die periode. We
overdonderden ze iets met de monsters, want die hadden we allemaal al aangeleverd
voordat die mensen aangenomen waren, maar goed, het is wel allemaal gelukt
uiteindelijk. Mijn collega had eronder gezet: je kunt wel zeggen dat dit het grootste
onderzoek in zijn soort, zeker in Nederland is en wellicht zelfs wereldwijd. Met wie
hebben we dit allemaal gedaan? Het is allemaal in nauw overleg geweest met een hele
groep, dus met de moestuineigenaren is overlegd, hebben we toestennnning om
monsters te nennen, mag dit allemaal? Als het niet mocht, als ze dat niet wilden, nou,
dan is dat ook goed, dan kijken we of we ergens anders terecht kunnen. Het is
uitgevoerd met vier gemeentes tegelijk, dus allemaal in overleg met de gemeente
Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden. Het vorige nnoestuinonderzoek zat
Molenlanden niet bij, maar naar aanleiding van de grondconcentraties is Molenlanden er
ook bij betrokken en allemaal in overleg met de GGD en de Omgevingsdienst. Wij
hebben de projectleiding gedaan, de opzet van de hele bemonsteringsplannen, alles in
overleg met het RIVM: hoeveel monsters zijn er nodig, hoeveel analyses zijn er nodig
om echt een gedegen antwoord te kunnen geven? Er komt ook nog een rapportage over
grond en water, daar zijn we nog mee bezig. Tritium heeft de monsters genomen, in
totaal ongeveer 1500 deelnnonsters, wat dan weer gecombineerd is tot een stuk of 700
analysemonsters. De analyses zijn dus uitgevoerd bij WFSR in Wageningen, dat is het
voormalig RIKILT, het is ook gelieerd aan de NVWA, een heel vooraanstaand instituut,
en het RIVM heeft de data doorgerekend naar blootstelling. Dat is dus begin deze maand
gerapporteerd. De vragen die we hadden van tevoren was, de belangrijkste vraag:
kunnen de gewassen uit de moestuinen veilig gegeten worden? Omdat we wisten dat het
ook best kan zijn dat je op de grens zit, omdat iedereen al een achtergrondblootstelling
heeft aan PFAS. We hadden er wel vragen aan toegevoegd: kijken of de
gewasconcentraties ook echt afnemen als je op grotere afstand van Chemours komt, zijn
er verschillen in gewassen, zijn er gewassen met hogere en lagere concentraties? En we
wilden ook graag weten: kunnen we nou iets over de gewassen zeggen op basis van
bodemconcentraties die er zijn? Dus dat is allemaal in de aandacht. In de berekeningen,
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en dit gaat dus echt over de innameberekeningen door het RIVM, heeft het RIVM dus al
die analyseresultaten van die zevenhonderd monsters meegenonnen. Ze kijken dan ook
naar de voedselconsunnptiepeiling, dus ze moeten een bepaalde basis nemen onn iets te
berekenen en dat doen ze op basis van de voedselconsunnptiepeiling, die wordt eens in
de vier jaar geloof ik herzien. Dat is een database van vierduizend mensen die op een
aantal dagen bijhouden wat ze eten en dat wordt dus allemaal geregistreerd en zo wordt
er goed gekeken: wanneer wordt er veel en wanneer wordt er weinig gegeten? Er staat
gemiddelde Nederlander, maar er wordt uiteindelijk vooral gekeken naar een p95 en dat
is dus eigenlijk dat 95 procent van de mensen krijgen minder dan dat getal binnen en
dan hou je nog een 5 procent over, die krijgen dus meer. Er wordt gerekend met een
relatieve preventiefactor, daar had Carola het net ook al over. Dus niet alle PFAS zijn
even toxisch, dus daar zit variatie in en die is ook meegenonnen. Kijk je naar de
conclusies, dus dit is een hele grote sprong meteen naar de resultaten. Hier hebben we
dus de connplexen die we genneten hebben. Linksonder heb je complex R, dat is onze
referentiecomplex, dit ligt redelijk bovenwinds, dat was het meest schone plekje wat in
het gebied van de Omgevingsdienst te vinden was, dus die hebben we als referentie
genomen. Je hebt een bovenwinds cluster en een benedenwinds cluster met H en G, de
resultaten daarvan gaven aan dat er eigenlijk geen beperkingen zijn, die resultaten
weken niet echt af van het referentiecluster. Dan is eigenlijk als conclusie getrokken dat
de cluster het dichtst bij de fabriek, en dat is dus ook weer die een kilometer, dat je
daar echt wordt afgeraden om uit de moestuinen te eten. Dat komt overeen met de
evaluatie die er dus al lag in 2021. In het stuk eronnheen zijn dus zes clusters, we
hebben die tuinen geclusterd, daar is het advies geworden: de berekende waarden zitten
onder de toetsingswaarden, maar onndat iedereen al een achtergrondblootstelling heeft,
wordt daar wel aangeraden: wissel het eten van groente en fruit uit de tuin af met de
winkel, onndat in de win kel zijn de concentraties echt lager. Wissel het af, ook al zit je
onder de toetsingswaarden, omdat je er toch rekening mee moet houden dat je op
andere manieren ook PFAS binnen kan krijgen. De lijnen die hier gesteld zijn, dat
hebben we er wel duidelijk bij gezet, dit zijn geen harde lijnen. Want dat kunnen jullie
zien, we hebben geen waarden links en rechts direct van die lijnen, dus dit moet je zien
als indicatief en moet je zelf in kunnen schatten: zit ik erin of zit ik er dichtbij, aan welk
advies wil ik me houden? Maar dat is naar je eigen inschatting. Even denken. De overige
antwoorden, ik denk dat dit de laatste sheet is. Nemen de gewasconcentraties af als je
verder van Chemours komt? Ja, ze nemen zeker af, alleen je komt echt een basisniveau
tegen. Zijn er gewassen met duidelijk hogere concentraties? Ja, er zijn verschillen, maar
die verschillen zijn niet dermate dat je echt kunt zeggen: eet dit wel, eet dit niet. Kan
het gerelateerd worden aan een gehalte in de bodem en het irrigatiewater? Daar zijn we
nog mee bezig met die rapportage, want die volgt in het najaar. Dat was hem. Nog geen
gelegenheid tot het stellen van vragen.

De voorzitter: Ja, sorry, anders is er dadelijk helemaal geen tijd voor mijnheer De Boer
over en die is denk ik toch wel een stukje komen rijden. Dus we gaan nu de gelegenheid
geven aan mijnheer De Boer.

De heer De Boer: Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik ben de laatste en dat betekent
dat ik ook goed kan zien dat er een beetje overlap is. Dat komt goed uit, want we
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moeten toch een beetle opschieten, volgens mij. Dus ik zal mijn - en dat was ik toch al
van plan - beperken tot een paar specifieke punten die volgens mu j hier spelen. Want dit
was in feite de vraag die ik kreeg: hoe veilig is het nu hier in Dordrecht ten aanzien van
PFAS? De voorgaande sprekers hebben daar natuurlijk at wat over gezegd. Ook bij muj
doet die het niet, mijnheer de technicus. Dus ik wilde het zo direct eventjes hebben
over, ik was vorige week namelijk in Sliedrecht, in een dergelijke vergadering als hier,
dus daar ging het ook even over woningbouw. Ik had daar zelf vragen over, dus ik heb
dat nog even afgestemd tot aan vandaag met Arjen Wintersen bij het RIVM, die over de
bodenn met name gaat en de normstelling. Dank u wel. Dus hier gaan we het eventjes
over hebben. Over de bronnen, daar is al veel over gezegd. Even over gehalte, eigenlijk
ook wat dingen die wij zelf hebben gedaan. Gehalte in de grond en dan nog wat over
woningbouw en consumptie. Gauw verder. Dit is denk ik gewoon cruciaal, dat is al
gezegd door de eerste spreekster, mevrouw Hegger: het is een groep van zeer
zorgwekkende stoffen. Maar wat er echt gebeurd is, is dat de EFSA twee jaar geleden
met die strengere richtlijn kwam. Ik zat erbij toen het werd afgekondigd op een
symposium en ik dacht: daar gaan we nog heel wat van merken. Dat is natuurlijk hier,
maar inderdaad ook, zoals al werd gezegd, in heel Nederland, maar bijna wereldwijd
heeft dat echt impact. Want dat was een normverlaging die wij eigenlijk zelden hebben
gezien. De toepassingen, daar ga ik even snel overheen. Dat zijn allemaal nnooie
plaatjes, maar het zit werkelijk overal, maar dan ook overal in. Dat is toch wel heel
bijzonder, in zo ontzettend veel toepassingen. Soms als teflon, wat hier dan wordt
gemaakt. Sonns in lijmen, in andere toepassingen. Het zit heel veel in brandblussers, het
werd al gezegd, rondom eigenlijk alle vliegvelden in de wereld is er een PFAS-probleem
en niet in het nninst hier bij Schiphol ook. Hoe worden we blootgesteld? Ook daar hebben
we het over gehad. Het kan via de ademhaling, de huid, het voedsel, maar ook via
huisstof. Hoe schoner u uw huis houdt, hoe beter het is en dat geldt niet alleen voor
PFAS, maar ook voor andere contaminanten die soms als brandvertragers uit elektrische
apparatuur komen. Als je met je neus op het connputerschernn zit, dan krijg je soms
nneer binnen - niet per se PFAS, hoor, maar andere brandvertragende stoffen - dan als
je er wat verder vandaan zit. Dat is allemaal nog wel in de marge, dus ik ga u niet bang
zitten maken, maar in ieder geval, huis schoonhouden, dat is een heel verstandig iets.
Wat ook verstandig is, is dat u geen waterproof lipstick op uw lippen smeert, of mascara
gebruikt. Het is heel vervelend met die lipstick, het staat er namelijk niet op, maar we
weten eigenlijk wel bijna zeker dat in alle waterproof producten die op het gezicht
worden gebruikt, mascara, lipstick, daar zit veel in aan PFAS. Dat zou toch hier in
Nederland echt geregeld moeten worden, dat het er op zijn minst op staat, maar nog
veel beter, dat het niet wordt geimporteerd. Dat geldt dus niet voor alle lipstick, even
voor alle duidelijkheid, en ook niet voor alle mascara, maar het geldt wel voor een
heleboel, dus ik zou erop letten, want als je dat doet, dan kom je eigenlijk snel veel
hoger dan allerlei effecten die je oploopt als je hier misschien gewoon woont. Dat wou ik
toch wel even gezegd hebben, want er zijn ook andere bronnen, maar dit vind ik zelf wel
een hele belangrijke. De effecten, daar is van alles over gezegd, maar ik wil er toch
eigenlijk wel een heel nadrukkelijk lets over zeggen. Kijk, die verstrenging van de norm,
dat ging om de epidemiologische studie. Dat was ook voor het eerst na hele lange
discussie dat ook ons RIVM daar akkoord mee ging dat we resultaten niet van
rattentesten en muizentesten, zoals we altijd doen en ook voor al die andere effecten
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hebben gebruikt, maar dat wij resultaten van een epidemiologische studie hebben
geaccepteerd, omdat professor Grandjean, een Deen die in Harvard zit, dat had
gevonden. Toen werd het eigenlijk nog niet helemaal geloofd, maar toen het ook nog
eens werd bevestigd door anderen, toen heeft men gezegd: oke, dan moeten wij die
norm - dat zei men bij de EFSA - een stuk lager. Dat is al gezegd, hij is heel veel lager
geworden, maar dat betekent, als we hier praten over PFAS en blootstelling, dat we het
hier echt vooral hebben over het immuunsysteem. We praten niet over kanker, dat is
volgens mij echt helemaal niet aan de orde, dan moet het wel heel hoog zijn. Dan heb ik
toch een uitzondering, want arbeiders - daar kom ik zo direct nog even op - in de
fabrieken, hier of bij 3M, daar zou het misschien wel eens een punt kunnen zijn. Maar
dan hebben we het nog over mogelijk kankerverwekkend, he, dus voorzichtig aan. Ik
nnerk wel dat er nogal eens wat artsen naar nnij toekomen als ik een verhaal hou, ook in
Frankrijk laatst in Lyon waar ook weer zo'n fabriek staat, dat artsen zeggen: ik konn
nogal wat nnensen tegen met schildklierproblemen. Geen kanker, maar een slecht
functionerende schildklier. Maar ook dat kan hele andere redenen hebben, dus
voorzichtig aan. Maar het gaat toch, zou ik zeggen, om het immuunsysteem. De richtlijn
hebben we het over gehad, het gaat dus in nanogrammetjes wat je binnen mag krijgen
per kilogram lichaamsgewicht. En nanogrannmetjes, dat is een nniljardste gram, he? Het
kaartje, de vorige spreekster heeft het gestippeld, dat had ik ook moeten doen. Let
alstublieft niet precies op die lijn. Mijn punt is, een fabriek zoals hier en in Antwerpen en
nu ook Lyon hebben wij onderzocht, is als een inktvlek in de omgeving als je PFAS
maakt of gebruikt voor de teflonproductie. Dat is erger binnen de eerste kilometer en
ook erg in de drie kilometer en wat minder naar de vijf kilometer. Het gaat een beetje
zo, maar dat is een inktvlek en zo nnoet je dat zien. Dat hangt natuurlijk ook van de
wind af en dergelijke. Is er toevallig een tijdje andere wind, dan is die vlek op een
gegeven moment weer een beetje anders, maar over de jaren heen is hier zuidwest toch
een beetje de heersende windrichting. De pijltjes zijn van ons eerste onderzoek, toen wij
niet geloofden dat GenX de oplossing was. Toen zijn we dus waar die pijltjes staan gaan
bemonsteren en toen hebben wij op een gegeven moment deze patronen gevonden.
Hier zie je ook heel erg al dat je eigenlijk al binnen de eerste kilometer een afname ziet.
Dit was een heel sinnpel onderzoek, niet te vergelijken met wat het RIVM heeft gedaan.
Het RIVM geloofde dit overigens ook niet, maar daar zijn ze gelukkig later hebben ze dat
kunnen bevestigen. Maar in ieder geval, de trend is al gauw afnemend, wat niet zegt dat
er verder helemaal niks zit, maar bijvoorbeeld toen in Amsterdam konden wij in ieder
geval als referentiepunten niet veel vinden. Ik wou het ook hier even vergelijken met
Antwerpen, bij 3M. Daar heeft men ook eerst gekeken binnen een cirkel van drie
kilometer, gaat men nu binnen vijf kilometer kijken. Eerst niet aan de overkant van de
Schelde, het centrum Antwerpen, nu wel. Daar wordt het bloed afgenomen van 70.000
nnensen eerdaags, dus daar wordt echt een hele grote studie gedaan om te kijken. De
gehaltes zijn over het algemeen ook hoger daar en dat kunt u hier goed zien. Ik zag
overigens dat er toch volgens mu j een foutje hierin staat. Wat ik hier doe is het
vergelijken. Hier gaat het om PFOA vooral, die historische verontreiniging. In Antwerpen
gaat het om PFAS. Ik heb gekeken naar nnetingen die wij zelf hebben gedaan, dat is die
1100 in bloed van de inwoners uit Antwerpen en ook gekeken naar wat hier eerder in
bloed is gemeten - en dat werd door nnevrouw Hegger al laten zien - dat was een range
van 2, ongeveer 1,3 dacht ik, tot 147. Maar het gemiddelde wat daar staat is volgens
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mu j niet correct, maar daar zal ik nog even naar kijken. TerwijI als je nu kijkt naar de
veilige normen. Toen die eerste metingen hier werden gedaan, werd gesproken over een
veilige norm van 89. Maar nu, als je er een stof uit neemt, dan kom je op 2. Dan zitten
we er toch allemaal behoorlijk boven, maar het zijn wel wat oudere getallen innniddels
al, ze zijn zes jaar oud hier in Dordrecht. Hier kun je goed zien dat de arbeiders gevaar
lopen. Ik vind het gewoon dat wij in Nederland veel te weinig eigenlijk daarnaar kijken.
Dit is buitengewoon ongezond om in zo'n chemische fabriek te werken, volgens mij. Dat
zijn getallen uit Dordrecht, die hebben we via de advocaat Bilott uit Parkersburg
gekregen, die getallen had over de fabriek hier in Dordrecht en de andere getallen zijn
van 3M die dat ook zelf hebben gegeven. Dus dan zit je op 6 tot zelfs 11 milligram per
liter en ja, dat is een ander verhaal. Moedernnelk was natuurlijk ook wat commotie over
laatst, dat zit in nanogramnnetjes, he? Dus die stoffen binden zich vooral aan albumine
in bloed en gaan veel minder in het vet zitten. Dus het zit wel in moedermelk en dat
willen we niet, maar in bloed zit meer. Nog even omdat het vorige week in Sliedrecht
aan de orde was, heb ik nog eventjes een minuutje misschien nog? Ik was eigenlijk toch
ook een beetje verbaasd vorige week dat niemand in Sliedrecht wist wat nou de norm
was als je een woning hier ging bouwen. Gaat het nou om het handelingskader waar we
in Nederland heel lang over hebben vergaderd, of mag je de INEV, dat zijn de
interventienormen gebruiken? Wat ik belangrijk vind is: let op spelende kinderen, als je
een huis hebt en je kinderen spelen bijvoorbeeld in de tuin. In Zwijndrecht hebben we
na lang wikken en wegen, waar ook het RIVM overigens bij zat, hebben we gezegd: 14,4
is eigenlijk de grens voor wonen. Hier hebben wij het handelingskader waarvan het
bovenste vakje vooral geldt, 373. Maar ja, dat lijkt toch vooral voor baggerspecie te
gelden. Dit is dus wat we in Antwerpen vonden, dus kleiner dan 3 helemaal geen
probleem, tussen 3 en 14 oke voor wonen ook, maar als het dan hoger wordt, dan
begint men echt daar de zaak in te pakken en te zeggen: dit is zo verontreinigd, we
moeten dat afschermen enzovoort. Als ik Arjen Wintersen nu goed heb begrepen, dan
zegt hij: de INEV is 480, dat is echt heel veel hoger, maar als je al een hoge
blootstelling hebt, dan mag je de TDI maar voor de helft nog opvullen, dan kom je op
240. Ik zou nooit een huis bouwen op grond van 240 en wonen zou ik al helemaal niet
doen. Dus ik zou zeggen, als dat aan de orde is hier, dan zou ik daar verschrikkelijk
goed naar kijken, misschien ook in overleg met de anderen. Want ik vind dat dat in
Nederland eigenlijk toch gewoon niet goed geregeld is. Het is eigenlijk ook heel
onduidelijk. Het is in feite zo dat u als genneente daar zelf eigenlijk een oordeel over
mag vellen, misschien met behulp van experts, maar ik kan me niet voorstellen, ik denk
ook dat het veel problemen geeft als wij nu in Belgie, waar toch grote problennen zijn,
hebben gezegd: 47, maar dan mag je er al helemaal niet op komen, voor bossen waar
je eigenlijk liever niet in mag, maar voor wonen 14. Dat het hier 240 zou zijn. Het is
overigens geen 240 hier, het is 74.

De voorzitter: Mag ik u vragen om af te ronden?

De heer De Boer: Voorzitter, ik ben klaar. Dit was nog de INEV, maar het gaat echt over
interventiewaarden. Ik had nog wat hierover, maar dat komt dan wel in het vragenlijstje
en ook, ik kom op een advies van een ei in de week, maar er is hier nog niet gemeten.
Dus daarmee stop ik dan.
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De voorzitter: Dank u wel, want we willen graag nog antwoord. Ik zag net al mijnheer
Kuhlmann van de VVD.

De heer Kuhlmann: Dank u wel, voorzitter. Ik heb in de eerste plaats vragen voor
nnevrouw Hegger voor wat betreft de gezondheid. U zei het een en ander over de risico's
van PFAS en dat dat mogelijk een kankerverwekkende stof is. Hoe moet dat een beetje,
want ik vind dat nnoeilijk om dat te wegen, om het een beetje in een perspectief te
plaatsen. Is dat net zo gevaarlijk als bijvoorbeeld het eten van rood vlees, of regelmatig
roken? En een beetje hetzelfde als er werd natuurlijk net in de tweede presentatie, daar
hebt u denk ik ook verstand van, dat zei u ook trouwens, het immuunsysteem is een
punt. Moet ik het vergelijken met iennand die Pfeiffer heeft, het nnogelijke effect op je
immuunsysteem, of is dat meer of minder als je blootgesteld wordt aan PFAS? Kunt u
iets zeggen over een beetje, als je het vergelijkt met andere dingen, hoe moeten we dit
dan plaatsen?

Mevrouw Hegger: Goede vraag en ook best een moeilijke vraag om te beantwoorden.
Wat betreft optreden van kanker, ja, mogelijk ... Is het de bedoeling dat ik

De voorzitter: Nee, nee, nee, gaat helennaal goed.

Mevrouw Heager: Oke. Mogelijk, dat betekent dat er beperkt bewijs is. Als ik het nou
vergelijk, u noemde roken, dat is bewezen kankerverwekkend, dat is in de schaal van
hoe erg is iets, staat dat vele nnalen hoger in ernst en schadelijkheid, roken. Maar los
daarvan is het lastig om daar precies een vergelijking mee te maken. Er zijn wel veel
meer stoffen die ook in dezelfde categorie vallen als die PFAS-stoffen, maar ja, het is
lastig om daar nu zo Ik wit daar best nog wel eens even over gaan nadenken, hoor, of
we daar een betere vergelijking voor kunnen maken, zo voor de vuist weg.

De voorzitter: Dank u wel. Volgens mu j kunt u niet helennaal Tenminste, heeft u goed
antwoord gegeven, maar is het niet goed te duiden.

Mevrouw Hegger: De vergelijking is heel erg moeilijk te maken, ja. Wat wel zo is dat die
effecten op het immuunsysteem echt bij veel lagere waardes, wat mijnheer De Boer ook
zei, al optreden. Dus daar zit wel een verschil in van wanneer verwacht je welk effect.

De voorzitter: Dank u wel. Dan ga ik door naar mijnheer De Boer, want die had net ook
at iets.

De heer De Boer: Dank u wel, voorzitter. Heel veel vragen, maar ik beperk me tot drie,
ik zal het kort houden. Allereerst even terug naar de gezondheidseffecten. Ik ben
eigenlijk benieuwd, we kunnen waarschijnlijk nog niet kijken hoe het dertig jaar geleden
was, hoe het twintig jaar geleden was, hoe het tien jaar geleden was en hoe het nu is en
over de aankomende jaren. Dus ik weet niet, is er een analyse van om te kunnen kijken:
hebben we ook inderdaad gezondheidsklachten opgelopen in de afgelopen jaren? Twee
is eigenlijk even een stukje over de moestuinen. Nou ja, goed, we wonen allemaal in
Dordrecht, de nneesten hier denk ik aan tafel, maar ik maak me wel zorgen als ik een
aantal jaren geleden bijvoorbeeld in een straal van een tot twee kilometer nog gewoon
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alles kon eten en nu nnoet ik dat afwisselen. Wat ik ook een beetje nnis, we hebben het
over nnoestuinen, maar ik denk dat heel veel mensen in Dordrecht, of in Sliedrecht en
Papendrecht niet allemaal een nnoestuin hebben, maar ook gewoon bijvoorbeeld een
aardbeienplantje in de tuin hebben, of een aardappeltje verbouwen. Ik denk dat het veel
breder is dan alleen maar een aantal moestuinen waar we het over hebben, denk ik. En
drie is, de PFAS is natuurlijk een landelijk probleenn, maar hoe verhoudt Dordrecht zich
met landelijk. Is de concentratie hier groter, of is dat een beetje gelijkwaardig? Dat zijn
eigenlijk even mijn vragen.

De voorzitter: Dan gaan we even, we proberen kort de vragen. Ik kijk heel even rond,
volgens mu j zijn er een heleboel vragen. Is het mogelijk dat we vijftien minuten uitlopen,
is dat voor beide sprekers, dat we dan toch voldoende

Mevrouw Nieuwland-van den Bosse: Is het misschien ook eerlijk als iedereen eerst een
vraag stelt?

De voorzitter: Ik wou het net zeggen. Daarnaast hebben wij eigenlijk afgesproken
Laten we dat doen, allennaal een vraag. Zijn er vragen over, dan kunnen we die nnailen
naar de griffie en dan worden ze daarna schriftelijk beantwoord. Dus mijnheer De Boer,
welke vraag geeft u prioriteit?

De heer De Boer: Nou, die eerste. De gezondheidseffecten kijkende naar een aantal
jaren geleden en nu, en richting de toekomst. Eigenlijk een analyse.

De voorzitter: Kan daar een van de sprekers antwoord op geven?

Mevrouw Hegger: Er is gekeken naar het optreden van kanker rond Chemours. Nou,
daar kwam geen aanwijzing dat bijvoorbeeld testis- of nierkanker vaker voorkomt, dus
dat laat niet een verhoging zien. Wat betreft andere ziektebeelden, het is niet specifiek
geanalyseerd, maar we hebben geen signalen uit de monitoring dat daar nou specifieke
ziektebeelden naar voren komen die we in verband zouden kunnen brengen.

De voorzitter: Dank u wel.

De heer De Boer: Voorzitter, heel kart nog een kleine aanvulling. Dus we hoeven ons
geen zorgen te maken?

De voorzitter: Dat is meer een politieke vraag, die gaan we hier niet beantwoorden.
Mijnheer Van ...

De heer Van der Meer: Dank u wel, voorzitter. Ik had ook drie vragen, maar ik kies de
vraag aan mevrouw Pancras over het moestuinonderzoek. Want u vergeleek het met
eerdere onderzoeken en adviezen die daarop gebaseerd zijn en als je daarnaar kijkt is
het advies dus aangescherpt. Dus met terugwerkende kracht zeg je eigenlijk: we
hebben toen een te gevaarlijk advies gegeven, want het zou eigenlijk beter zijn geweest
om scherper te zijn. Waarom bent u nu niet nog scherper, waaronn zegt u niet gewoon:
binnen vijf kilometer is het advies onn niet uit eigen tuin of nnoestuin te eten?
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Mevrouw Pancras: Het is niet zo dat we vorige keer scherper hadden kunnen zijn, want
we wisten pas een aantal jaren later dat het een factor twintig scherper werd. Waarom
we er nu niet voor kiezen onn in die hele cirkel te zeggen: u mag niet meer uit uw
nnoestuin eten. Dat is omdat het verschil niet supergroot is met die
referentiemoestuinen. Ook daar zie je al een inname van PFAS. Dat wordt ook berekend,
dat zijn ingewikkelde berekeningen, er worden RPF-factoren overheen gegooid.
Sommige stoffen vallen daardoor weg, maar sommige komen heel hard naar voren en
dan kijken ze ook nog eens een keer met detectiegrenzen die ze wet of niet
meerekenen. Dus je ziet at dat het TDI, dus de toetsingswaarde, at voor dertig procent
wordt opgevuld door achtergrondwaarden en dan zit je hier nnisschien een factor twee
boven. Dus zoveel verschil is dat niet.

De heer Van der Meer: Maar in een paar jaar tijd is de norm twintig keer scherper
gesteld. Wat garandeert ons dat die over vijf jaar niet opnieuw tien keer zo scherp wordt
gesteld?

Mevrouw Pancras: De EFSA gaat niet binnen vijf jaar een lagere waarde afleiden, dat
denk ik niet. Maar misschien binnen tien, dat weet ik ook niet.

De heer Van der Meer: Ik noteer het even.

De voorzitter: Dank u wet.

Mevrouw Pancras: Nee, maar dit is wet het meest haalbaar wat we echt hebben kunnen
doen nu.

De voorzitter: Dank u wet voor uw antwoord. Mijnheer Van Dam Timnners.

De heer Van Dam Timnners: Dank, voorzitter. Wij waren vanmiddag met een heel aantal
van de mensen die hier ook zijn bij Chemours en toen kwam ook even het preventief
medisch onderzoek ter sprake. Daar had ik eigenlijk een vraag over. In hoeverre heeft
de GGD inzage in dat soort onderzoeken? Want er werd door de bedrijven aangegeven
dat ze ook verschillende stoffen in het bloed van hun nnedewerkers onderzoeken,
hebben onderzocht. Ik ben wet benieuwd: zijn jullie ook op de hoogte van die
uitkonnsten daar? Ik zag bij mijnheer De Boer at wet lets van de uitkomsten, maar ik zou
daar meer over willen weten.

Mevrouw Hegger: Nee, die resultaten hebben wij niet. De GGD is er voor de algennene
bevolking en is niet voor advisering in Arbosituaties. Hoe interessant het nnisschien ook
is, maar dat zijn echt twee gescheiden werelden, dus wij kijken niet mee met die
onderzoeken.

De voorzitter: Dank u wet, volgens nnij voldoet dat aan uw vraag. Niet aan wat u had
willen horen, maar wet aan uw vraag. Mevrouw Pichel.

Mevrouw Pichel: Dank u wet, voorzitter. Er is voor mij wat onduidelijkheid over de scope
van de onderzoeken. Dat komt onndat ik wat verschillende dingen heb gezien in de
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presentaties. Ik zie ergens een straal van een kilometer, of nog wat bredere
veiligheidsmarges. Er wordt ook gezegd: het is een landelijk probleem. Ik hoor dingen
over moestuinen, daar kan ik me lets bij voorstellen. In mijn beleving is moestuinen vrij
klein, maar als ik dan toch weer die bredere omtrek zie, dan denk ik: dan zijn er
natuurlijk ook gewoon lokale boeren die gewoon voedsel in de grond verbouwen. Dus
waar nnoeten we dan precies naar kijken en waar moeten we rekening mee houden?
Want op een gegeven moment zou je dan bijna nergens nneer wat vandaan kunnen
halen als we het hebben over niet alleen een Dordts probleem, maar ook een landelijk
probleem, en we zien Antwerpen en we horen het ook in andere plaatsen.

Mevrouw Pancras: Momenteel wordt er een landelijk onderzoek uitgevoerd waarbij dus
monsters worden genomen uit de winkels. Daar wordt dus gewoon heel goed gekeken,
er was wel een onderzoek uit 2009, maar dat is al nneer dan tien jaar geleden. Er wordt
nu een nieuw onderzoek gedaan, dus door het RIVM en ook door WFSR, onn te kijken:
wat zijn nu de echte achtergrondconcentraties? Want achtergrondconcentraties die nu
zijn berekend, die zijn eigenlijk berekend op basis van data van tien jaar geleden, dus
dat wordt opnieuw gedaan. Dus dan weet je die basis vaak beter. Aileen, ja, daar
konden wij niet aan refereren, dus wij moesten zelf kijken. Als je kijkt naar de boeren.
Van moestuinen is het duidelijk: de mensen die in de moestuin werken, die eten hun
hele moestuin leeg en dat komt uit dat kleine stukje. Als je kijkt naar gewassen van
boeren, er zijn ook grondonderzoeken gedaan, hoor, op weilanden, die '...' weet ik niet
allennaal uit mijn hoofd. Maar als je kijkt naar gewassen van boeren, die komen
uiteindelijk in dat grote geheel in Nederland terecht, zeg maar. Dus dat is een minder
directe blootstellingsroute, dat wordt verdund met schoner materiaal. Dus daarom
hebben wij hier juist op de moestuinen gefocust, want daar is het duidelijk: dat gaat
naar de mensen die ervan eten.

De voorzitter: Mijnheer De Boer wil iets aanvullen.

De heer De Boer: Misschien een kleine toevoeging. Het zou niet goed zijn als u naar huis
zou gaan met de gedachte dat het hier hetzelfde was als in de rest van Nederland. Dat is
echt niet het geval. Maar ik heb geprobeerd duidelijk te nnaken, het is een soort inktvlek
van een paar kilometer, daar gaat het vooral om. En dan nnindert het tot zoals het in de
rest van Nederland is. Omdat de normen zo streng zijn, maken we ons wel zorgen over
het drinkwater enzovoort, maar de besmetting hier met PFOA met name is echt een stuk
hoger dan op andere plekken. Dat is wel een belangrijke.

De voorzitter: Dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Nieuwland.

Mevrouw Nieuwland-van den Bosse: Het was mijn vraag, die kwam er eigenlijk al heel
dicht bij ook net. Begrijp ik het dan goed dat dit onderzoek geen consequenties heeft
voor de boeren? Dus dat zij eigenlijk hun producten gewoon nog steeds vrijuit verder de
keten in mogen brengen?

Mevrouw Pancras: Ja, maar dat is niet aan ons, dat is lets aan de NVWA. Dus daar kan
ik niks over zeggen. Maar wat ik al zei, dat is een heel ander traject, dus dat heeft nu
geen
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Mevrouw Nieuwland-van den Bosse: Maar daar zijn dus geen nornnen.

Mevrouw Pancras: Nou, er komen normen, die zijn er nog niet.

Mevrouw Nieuwland-van den Bosse: Oke, dank u.

De voorzitter: Dank u wel. Ik zag nog mijnheer Den Hartog.

De heer Den Hartog: Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan wie van de drie hem
ook kan beantwoorden. Er is veel gezegd over een aantal risico's en wordt ook
regelmatig gezegd dat er ook nog wetenschappelijke onzekerheid is. We waren
vannniddag bij Chemours, net at genneld, daar werd wetenschappelijke onzekerheid
vertaald naar: het is veilig. Iennand van Chemours zei: wij werken alleen met veilige
stoffen. Dus nnijn vraag is, wat is er nou precies voor nodig om uit die welles/nietes-
impasse te konnen en te zeggen: als we dit doen, dan kunnen we echt zeggen dit is
bewezen, wetenschappelijk. Want ik denk toch als er een advies komt om niet uit
moestuinen en dergelijke te eten, dat er toch iets meer is dan het risico nul.

De voorzitter: Even ter aanvulling, een hele goede vraag. Op 11 oktober gaan we wat
verder de verdieping in.

De heer De Boer: Kijk, ik spreek ook vaak wel met de directeur van Chemours en ik
moet zeggen, van alle fabrieksdirecteuren die ik heb gezien, vind ik dat iemand die nou
toch ieder geval probeert om de zaak hier beter te maken. Daar heb ik toch wel enige
waardering voor. Maar hij moet natuurlijk niet zeggen dat het schone stoffen zijn, dat
zijn stoffen die buitengewoon giftig zijn vanwege dat effect op het imnnuunsysteem. Dat
is het eerste en er zijn nog andere effecten, dus hij moet inderdaad zorgen voor goede
beschernning voor de arbeiders en ook voor de omgeving. Ik vind zelf dat, er is nnaar
een oplossing en daar wordt natuurlijk door de Nederlandse overheid ook goed aan
gewerkt, is de stoffen niet meer maken. Nou maken ze overigens ook nog een aantal
andere gechloreerde stoffen hier waar je dan denk ik ook nog een keer goed naar moet
kijken. Maar dat is de oplossing en daar word ik het met hem natuurlijk nooit over eens,
dat is duidelijk. Maar dat is de enige oplossing, nnaar ja, wel is het zo dat door dat GenX
te gebruiken en minder te lozen, is de situatie wel wat verbeterd vergeleken bij hoe het
hier tientallen jaren geweest is, dus dat is wel een punt.

De voorzitter: Duidelijk.

De heer Den Hartog: Sorry, er is een ding mij onduidelijk. Kijk, ik kan het wel met u
eens zijn, maar hoe kunnen we iemand anders ervan overtuigen, op basis van
gegevens: het is echt zo. Want hij - of hij, in ieder geval die meneer vanmiddag - die
ontkent het.

De heer De Boer: Nou ja, dit is een soort betrekkelijk langlopende discussie tussen
wetenschap aan de ene kant en het bedrijfsleven vaak aan de andere kant. Er is altijd
een lobby van de industrie van meer produceren. De Europese Unie is dan aan zet via de
EFSA of de ECCA om te zeggen: hier trekken wij een streep en dit nnag echt niet meer.
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Dat gaat gewoon op basis van wetenschappelijke literatuur uiteindelijk. Maar goed, daar
zit een hoop politiek tussen en gelobby.

De voorzitter: Oke, die was duidelijk. Mijnheer Safranti, u was.

De heer Safranti: Gelukkig zijn heel wat vragen van mij al beantwoord, alleen zat ik in
plaats van de boeren ook te kijken naar de rivieren. Hoe is het met het rivierwater?

De heer De Boer: Het is buitengewoon slecht met het rivierwater, dus als wij
sedimentmonsters nemen en die hebben we hier genomen ook, dan zijn de gehalten
ontzettend hoog. Nou heb je natuurlijk verschillende PFAS, maar het gaat hier vooral om
PFOA en GenX. GenX is overigens, dan doen wij wel, ik zei het net zelf ook, dus toch een
verbetering. Maar het nadeel van GenX is dat het een probleem is voor de
drinkwaterwinning. Een drinkwaterwinningpunt zit natuurlijk dichtbij. We hebben ook al
aangetoond dat de plaatsen waar drinkwater wat hier gemaakt wordt en waar het uit de
kraan komt, daar zat in 2016 at heel veel GenX in, dus dat is een probleem voor het
drinkwater. Andere PFAS gaan juist meer aan het sediment zitten, ook PFOA wat nneer
en PFOS zeker. Daardoor zit het er wel en is het ernstig vervuild, maar zolang je er
maar niet aankomt heb je er dan geen last van, zeg ik maar. Wat toch niet prettig is en
bovendien hebben al die stoffen een evenwicht met het sediment water-vis. Dus ja, ook
voor de vissers is het geen goede gedachte, maar dat werd al gezegd: beter geen vis
eten uit de omgeving.

De voorzitter: Dank u wel. Dan ga ik het woord geven aan de heer Groenewege.

De heer Groenewege: Daarop aansluitend. Een tuin in de Hoeksche Waard is gekozen
als referentietuin, als schone tuin. Die ligt natuurlijk meestal uit de wind van Chemours,
maar die ligt wel stroomafwaarts. Als je nou een schone tuin zoekt, moet je dan niet
verder weg zoeken, of juist heel ver weg, ergens in Chili ofzo?

Mevrouw Pancras: Dat klopt. Wat ik al zei, eigenlijk wilden we het refereren aan de
concentraties in de gewassen in de supermarkten, maar die data was er nog niet.
Vanwege de snelheid waarbij we dit onderzoek moesten inschieten, want we hebben,
volgens mu j was het in juni besloten en in juli stonden we in de tuinen, was dit het
snelste en het best haalbaar om voor elkaar te krijgen. Anders zaten namelijk alweer
een jaar later en dan had je nu net alle monsters genonnen. Dus dat was het. Ja, het is
niet de allerbeste oplossing, maar het is het beste wat we op dat moment konden doen.

De heer Groenewege: Komt er nog een onderzoek om de huidige resultaten te
vergelijken met de resultaten van de supermarktgroenten?

Mevrouw Pancras: Dan moeten we eerst eens even kijken wat er uit de resultaten van
de supermarktgroenten komt, maar dan gaan we het natuurlijk zeker wel vergelijken.
Maar of daar een aparte rapportage voor komt, dan moet er aanleiding voor zijn.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Van der Spoel.
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De heer Van der Spoel: Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag gaat inderdaad oak over
GenX, omdat in de presentatie stand dat GenX minder schadelijk is dan de PFOA. Voor
mij komt het heel erg over dat: he, we hebben veel problemen met PFOA, weet je wat,
dan gaan we maar snel de overstap nnaken op GenX. Is daar alles al over bekend? Of
kunnen wij over een jaar of tien, vijftien ook verwachten: we hebben nieuwe manieren
van meten en dan blijkt het oak heel erg slecht te zijn voor ans.

De heer De Boer: Wat u zegt was precies voor ons de reden am hier te gaan kijken in
2016, want wij dachten oak dat GenX niet de oplossing was. Maar wat ik net al zei, het
is een soort gedeeltelijke oplossing. Kijk, GenX blijft maar 24 tot 48 uur in je lichaam,
PFOA blijft vier, vijf jaar in je lichaam. Dus in die zin is het een verbetering. Het gaat
hier am stoffen, wij noennen het PBT-stoffen. Ze zijn persistent en ze breken niet of
bijna nooit af, ze bioaccumulen, ze gaan ophopen in een lichaam en ze zijn toxisch,
giftig. Toen wij die resultaten op een gegeven moment hadden is er een toxicoloog uit
Amerika gekonnen van DuPont am met ons te praten en die zei: meneer, het is heel
sinnpel, PBT-stoffen zijn verboden, dat zijn ze overal wereldwijd, maar we hebben de B
eruit gehaald. Dus hij gaat niet in vis zitten, hij blijft niet zo lang in ons lichaam en
daarom mogen wij dit nu weer maken. Maar het nadeel is, het gaat in drinkwater zitten
en het is verduveld lastig am die eruit te halen. Juist dat GenX ga je met koolfilters niet
zo makkelijk eruit halen. Maar ze doen hun best nu hier in ieder geval, maar zo zit het.
Het heeft een duidelijk voordeel, maar het heeft oak een nadeel.

De voorzitter: Nou, iets helderder. Mijnheer Schalken-Den Hartog.

De heer Schalken-den Hartog: Dank u wel. Er zijn at veel vragen gesteld. Een vraag die
open blijft staan. Ik ben vannniddag niet bij het bezoek geweest, dus misschien is die
daar wel aan de orde gekomen, maar in hoeverre is het realistisch dat we op een
gegeven moment kunnen zeggen of we binnen vijf of binnen tien jaar naar nut kunnen
met de uitstoot van deze stoffen?

De heer De Boer: Nou ja, het is een kwestie van goed op de vergunningen letten
natuurlijk. Ik ben toch zelf wel een beetje verrast door, er was toch een soort
herziening? Ik zit niet zo goed in die business van vergunningen, maar er lag een
vergunning ter inzage en wat mu j ontzettend stoort - die dia kwam ik niet aan toe en
daar staan nog nneer stoffen in - maar er wordt nog steeds PFIB uitgestoten. PFIB is net
als mosterdgas, dat is een strijdgas. Dat is weliswaar een beetje instabiel en als het op
de grand raakt, dan nnoet het uit elkaar gevallen zijn. Maar als de weersomstandigheden
wat anders zijn en het fabrieksproces doet niet wat het zou moeten doen, als je PFIB
inademt, drie keer ademen, dood. Dat is acuut giftig, dat is heel wat anders dan die
andere. Ik snap niet dat zo'n vergunning, dat die wordt toegelaten. Dat begrijp ik
gewoon niet. Hoe kan je dat nou toch? Als ik dat in het buitenland vertel, dan beginnen
mensen echt me aan te kijken: in Nederland, dat zal toch niet? Dus kritisch naar de
vergunning kijken en zorgen dat het zo laag nnogelijk gaat. Natuurlijk is er een
economisch belang enzovoort, maar zo'n extreme als deze, en er staan nog wel wat
stoffen in, dat ik denk: ik zou veel kritischer kijken daarnaar.

De voorzitter: Dank u wel. Ik ga ... Nee, sorry, we zitten al over tijd.
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De heer Safranti: Het is eigenlijk geen vraag, maar zeker ter aanvulling op wat meneer
net heeft verteld, wilde ik eigenlijk voorstellen onn met onze raad, met onze commissie
ook een bezoek bij de provincie te plaatsen.

De voorzitter: Daar loopt u even vooruit op waar ik dadelijk wilde gaan afsluiten. Iedere
partij, op twee na, maar iedereen die behoefte had aan een vraag heeft een vraag
kunnen stellen. Er werd mu j al geattendeerd dat het nnijnheer Van der Meer zijn
geluksdag is, want hij heeft er twee kunnen stellen. Mochten jullie nneer vragen hebben,
die zullen er denk ik zeker zijn, zet ze alsjeblieft even op schrift en stuur ze naar de
griffie, dan zorgen we dat ze beantwoord worden. Hebben jullie al voor 11 oktober,
wanneer we het over de gevolgen voor het milieu hebben, al bepaalde vragen, geef die
ook alsjeblieft al door, want dan kunnen we gericht insprekers vragen. Op ons
verlanglijstje, nnijnheer Safranti, stond al de provincie Zuid-Holland, dus die gaan we
zeker benaderen. Dan wil ik alle sprekers hartelijk danken, het was zeer welkom, dank u
wel. Dan sluit ik deze vergadering.
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VERSLAG VAN DE DORDTSE DINSDAG GEMEENTE DORDRECHT D.D. 27
SEPTEMBER 2022, vergaderzaal 5

3. Vaststellen van het koersdocument 'Smart Society' Dordrecht —
Raadsvoorstel

Vergaderzaal 5 22:00-23:00

Voorzitter: dhr. Klerk
Comnnissiegriffier: dhr. Vullings
Verslag: NotuBiz

De voorzitter: Goedenavond, hartelijk welkom in deze beeldvormende vergadering over
het raadsvoorstelkoersdocument Smart Society. Het is de tweede beeldvormende sessie
hierover. Ja, welkom aan de kijkers thuis, de nnensen op de publieke tribune. Er zitten
een aantal mensen en de wethouder, namens het college en de raads- en
commissieleden, die wil ik voor het verslag even vragen om zichzelf voor te stellen. Laat
ik aan de voor mijn rechterhand beginnen bij nnijnheer Cobben.

De heer Cobben: Servaas Cobben, Forum voor Democratie.

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

De heer Wringer: Jan -Willem Wringer, Beter voor Dordt.

De heer Den Heijer: Rolin den Heijer, VVD.

De heer Maroof: Abdul Maroof, DENK Dordrecht.

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

De heer Burggraaf: Maarten Burggraaf, wethouder.

De voorzitter: Dank je wel. Een speciaal welkom aan de sprekers vanavond, Roeland van
der Gugten, data-adviseur van gemeente Dordrecht. Jurgen Scholten, teamleider Groen
en Spelen gemeente Dordrecht en Peter Kok, de voorzitter van Stadspanel Data in
Hilversum. Op 17 mei is er zoals gezegd een eerste beeldvormende sessie over dit
onderwerp gehouden onn een beeld te vormen over het vraagstuk van data en de
gemeente. De commissieleden zijn toen nneegenomen in digitaal Dordrecht, waarbij drie
thema's centraal stonden: digitalisering en digitale transfornnatie, kansen en
bedreigingen, Smart Society Dordt en ethiek en privacy en na afloop bleven er nog een
aantal vragen leven over hoe inwoners kunnen worden betrokken en wat de echte
kansen en bedreigingen voor Dordrecht zijn op dit vlak. Nou ja, toen werd er
aangegeven dat er behoefte was aan nog een beeldvormende sessie en die is nu. Dan
geef ik allereerst het woord aan de wethouder, Maarten Burggraaf onn het een en ander
af te trappen.

De heer Burqgraaf: Ja, die kan heel kort zijn, want ik wil eigenlijk gewoon nneteen het
woord geven aan Roeland onn onze presentatie te geven.
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De heer Van der Gugten: Hartelijk dank. Nou, op deze warnne avond, buiten is het nat
en koud, maar binnen is het best wel warm, heb ik al gevoeld. Het is een later tijdstip,
maar we proberen met jullie het gedeelte Smart Society door te nemen en dat proberen
we met groot enthousiasme te doen over dit onderwerp. Wat willen we vanavond met
jullie doen? We hebben een aantal sprekers. Die zal ik straks jullie voorstellen en voor
de rest willen we jullie op deze avond dus allerlei voorbeelden gaan tonen op het gebied
van data en digitalisering. Jullie een kader mee te geven voor dit soort vraagstukken en
jullie dan langzaam mee te nemen in het thema Smart Society. Daarbij hebben we ook
een voorbeeld wat we gedaan hebben binnen de gemeente Dordrecht, door gegevens in
te zetten op het vraagstuk van bomen. Daar gaan jullie straks Jurgen Scholten iets over
horen vertellen. Verder ga ik jullie ook iets verder meenemen in het thema Smart
Society. Wat konnt er allemaal bij kijken, welke uitdagingen zien we, welke
ontwikkelingen zien we om ons heen? En we gaan de avond afsluiten met een voorbeeld
uit Hilversum. In 2021 heb ik Peter leren kennen via een inspirerende sessie over
ethische connmissies en Peter is geen annbtenaar. Peter is inwoner van Hilversum, maar
hij heeft nadrukkelijk een rol bij allerlei aspecten die gemeente aan het doen is op data
en digitalisering en Peter gaat ons meenemen in allerlei ervaringen op dat vlak en nou
heb ik alvast de volgende sheet al een beetje verteld. Ik ben zelf dus Roeland van der
Gugten. Ik werk als date-adviseur. Aangesteld om de gemeente mee te nemen in de
wereld van gegevens en ondersteunend aan allerlei soorten maatschappelijke
vraagstukken en dan ga ik jullie even kort Peter laten voorstellen.

De heer Kok: Ja, goedenavond. Mijn naam is Peter Kok en ik ben gepensioneerd bankier.
Ik heb 22 jaar in het buitenland gewoond. Zeven jaar Zwitserland, vijftien jaar
Singapore en ben een jaar of vijf geleden teruggekomen naar Hilversum en wil me nu
gewoon op vrijwillige basis nuttig maken en ik zei net ook tegen de wethouder, ook om
weer te integreren in Hilversum. Dit is een fantastische mogelijkheid om eens te zien
wat er allemaal in mijn plaats nu gebeurt. Ik zal de straks nog iets meer over vertellen
en ik verheug me op de sessie.

De heer Scholten: Ik ben Jurgen Scholten, teannleider Groen en Spelen, zoals die hier nu
staat inderdaad. De titel dekt de lading eigenlijk. Wij gaan over alles wat groeit en bloeit
in de stad en alles wat je in de buitenruimte kunt gebruiken om te sporten en te spelen.

De heer Van der Gugten: Dank u wel en straks komen deze sprekers uiteraard nog een
keertje voorbij. Het thema Smart Society. We gaan toch ietsje uitzoomen om dit begrip
straks een plekje te geven, want we zien eigenlijk op allerlei aspecten data en
digitalisering ingezet worden. Dat wordt gevoed door allerlei technologie. Technologie
biedt allerlei kansen om in te zetten voor allerlei soorten vraagstukken. Dat zien we bij
allerlei grote techbedrijven, maar bij de gemeente zien we dat steeds vaker
plaatsvinden. Straks laat ik jullie allerlei voorbeelden daar ook op dat vlak zien. Wat we
daarbij merken, het is aan de ene kant een wereld van allerlei kansen. Maar gelijktijdig
zien we ook allerlei risico's, allerlei soorten nieuwe bedreigingen, maar ook allerlei
soorten nieuwe vraagstukken op ons afkomen. Dat zien we in Dordrecht, dat zien we in
andere gemeenten, bij andere soorten nnaatschappelijke instellingen en ik ga u even wat
voorbeelden laten zien waar we bijvoorbeeld aan gewerkt hebben. Hopelijk jullie

156



bekend. We hebben Fixi als meldingssysteenn voor allerlei meldingen in de openbare
ruimte waar inwoners hun meldingen kunnen doen over allerlei aspecten die niet goed
zijn. Verlichting die kapot is, tegels die scheef liggen. Nou, een stukje technologie.
Inwoners kunnen via een app dingen melden. Er komen gegevens naar de gemeente.
Wij zijn in staat om met die melding allerlei afhandeling een te doen, maar ook er komt
een hele bak aan gegevens in voor die we ook inzetten voor allerlei analyses om ons
werk beter te kunnen doen. Recenter, straatintimidatie, een heel vervelend onderwerp
wat wel in de maatschappij leeft. Waar we ook een app voor in de lucht hebben gegooid,
om die straatintimidatie in beeld te brengen en verder ook aan te pakken. Hier ziet u
bijvoorbeeld op het snijvlak van de privacy best wel vraagstukken op ons afkomen. Op
het gebied van informatiebeveiliging vraagstukken op ons afkomen en inwoners die
kunnen uiteraard nu een stukje dienstverlening van de genneente daarop krijgen. Wat
we ook zien is dat er steeds meer sensoren in de stad komen. Hier even een voorbeeld
waar Maarten nnooi ook op het nieuwsberichtje staat. Hier hebben we een voorbeeld wat
privacy-technisch niet zo heel erg ingewikkeld is, maar u kunt zich ook voorstellen dat
op gebied van geluidinwinningen best wel eens privacygevoelige aspecten het pad
kunnen komen. Dan een voorbeeld dat jullie wellicht ook al kennen. Er hangen diverse
bordjes in de stad waarbij er door middel van een app eerder groen licht gegeven kan
worden aan fietsers. Stukje dienstverlening voor de fietser, maar gelijktijdig bleek ook
dat daar op het gebied van informatiebeveiliging best wel wat issues waren. Het
systeenn bleek te nnanipuleren te zijn. Nou, ook daar zien we dus issues. Daar hebben
we echt alert op te zijn. Is gelukkig goed op kunnen bijsturen, maar dit zijn wel
aspecten die erbij komen kijken. Recenter, op het gebied van veiligheid, we zien
cameratoezicht in de stad komen. Dat heeft veel voordelen op het gebied van veiligheid,
om dingen te kunnen nnonitoren. Er zit ook een nevenkant aan vast. We zien op het
gebied van privacy dat nnensen zich zorgen ma ken. Dus ook weer een voorbeeld aan de
ene kant een hele nnooie kans, aan de andere kant ook nneteen weer nieuwe
vraagstukken die op ons pad komen. Jets verder van ons af, maar we zien ook door
gegevens en algoritmes dit soort ontwikkelingen op ons pad komen in het land, waarbij
de belastingdienst toch een flinke misser heeft gemaakt door de inzet van algoritmes,
discriminatie heeft toegepast. Ook dit soort aspecten komen in het werkveld van data en
digitalisering op ons pad. Wat we daarbij eigenlijk continu zien, het is een ontzettend
kansrijke ontwikkeling, maar die dus ook elke keer nieuwe vraagstukken met zich
meebrengt. We kunnen op allerlei thema's en maatschappelijke vraagstukken gegevens
inzetten, data inzetten, technologie inzetten en elke keer moeten we dus goed nadenken
over alle aspecten die erbij komen kijken. En wat we ook elke keer zien, we zien
kansrijke ontwikkelingen op bijvoorbeeld dienstverlening, maar ook elke keer impact op
onze systennen binnen de genneente, waar we alert op hebben te zijn, maar ook op de
gemeentelijke organisatie. Dus we hebben mensen ook goed op te leiden. Ze moeten
kunnen snappen hoe de systennen werken en ook bewustzijn over allerlei aspecten,
bijvoorbeeld op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Nou, die behoefte die
groeit en groeit. Die technologiekansen die worden eigenlijk overal steeds meer gezien
en we stellen ook onze organisatie daarop in. We hebben een team wat steeds meer
uitbreidt op het gebied van informatiebeveiliging. Op het gebied van privacy. Op het
gebied van informatiennanagennent en op het gebied van data. Nog even wat praktische
voorbeelden waar we dan aan werken. We hebben bijvoorbeeld Zivver, een systeem om
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veilig te kunnen mailen. We hebben natuurlijk heel wat takken binnen de organisatie die
gevoelige informatie nnoet delen met de partijen. Dat willen we op een veilige manier
doen. We hebben een systeem voor aangeschaft en mensen ook opgeleid. We hebben
heel recent een nieuw subsidiebeheersysteem geintroduceerd. Stukje dienstverlening
richting de inwoner die op een veilige nnanier een aanvraag kan doen, maar ook achter
de schermen, collega's die kunnen werken aan een totaaloverzicht van allerlei
subsidieverstrekking. En tenslotte een voorbeeldje wat jullie nnisschien zelf ook kennen.
De chatbot. Een stukje dienstverlening, digitaal op de website aangeboden, waarbij
inwoners met een robotje kunnen praten en zo eigenlijk de eerste vraagstukken
proberen we op een slimme digitale nnanier af te vangen. Zien eigenlijk al allerlei
terreinen binnen die gemeente, binnen allerlei thema's en disciplines mogelijkheden
ontstaan. Die kunnen we zeker niet allemaal voorzien, maar we proberen zo goed is zo
kwaad als mogelijk is onze collega's daarin te helpen, te ondersteunen en we willen hier
nu eigenlijk meenemen in het voorbeeld van de praktijk. Op een heel ander thema,
namelijk op het gebied van bomen en dan ga ik Jurgen het woord geven.

De heer Scholten: Ik heb me al voorgesteld, dat hoeft niet. Ik wil u in ongeveer tien
minuutjes meenemen in een project dat we op dit moment aan het uitvoeren zijn dat
Treetracker heet. Eerst een klein beetje context, anders is de rest van het verhaal een
beetje lastig te volgen. Wij beheren als organisatie ongeveer 50.000 individueel
geregistreerde bomen. Dat zijn niet alle bomen in Dordt, maar dat zijn wel de bomen die
apart in een meetsysteem zijn vastgelegd en die bomen beheren wij conform een
bepaalde beheercyclus. Die staat er rechts aangegeven, waarbij we elke keer een traject
doorlopen van inspectie tot uitvoering tot evaluatie en weer terug naar registratie. Dat
doen we omdat die bomen heel veel waarde vertegenwoordigen voor de stad. Vangen
fijnstof af, leggen CO2 vast. Nou ja, u kent het en gelukkig wordt het steeds meer
herkend en erkend, ook in Dordrecht gelukkig en nou ja, daar doen we ons best voor en
dat is waar we ons elke dag druk van maken. We lopen de laatste tijd wel steeds meer
tegen een aantal grote uitdagingen aan. Wet- en regelgeving verandert. Met de komst
van de Wet natuurbeschernning is er op dat vlak heel veel veranderd, maar heeft dat
voor ons wel een stukje moeilijker gemaakt en ook een beetje duurder soms. Ja, bomen
en grond staan sowieso in de belangstelling de afgelopen tijd. Ik hoef het voorbeeld
Weizigtpark denk ik niet te noennen vanavond. Kosten worden hoger, ook wij hebben
daar elke dag nnee te maken en de schaarste op de arbeidsmarkt maakt dat die
boominspecties, dan kom ik zo nog op terug, die worden ook duurder en die
boominspecties, dat is nu nog mensenwerk en we zien daar steeds, we krijgen dat
steeds moeilijker rond en we zien ook die prijs van die inspecties alleen maar toenemen.
TerwijI je in het kader van de zorgplicht van je bomen dat een verplichting is om dat
gewoon netjes voor elkaar te hebben. Dus kortom, die basis op orde, die vraagt steeds
meer, zowel van het ambtelijk apparaat als van de budgetten. Wat we aan het doen zijn
is om te kijken of we die beheercyclus, die recht staat aangegeven, lets anders kunnen
invullen en met Treetracker kunnen we een deel van die problematiek die ik heb
bovenop staan, oplossen of verbeteren. Ik zei al, bomen vertegenwoordigen waarde in
de stad. Vangen fijnstof af, nogmaals, maar hebben ook een belangrijke rol in het
tennperen van hittestress, maar ja, leg dat maar eens uit aan een leek of aan iemand die
dan vervolgens zegt ja, maar toon het maar aan. Dus we weten allemaal dat ze
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bijdragen aan de stad, maar de echte waarde van die bomen, dat is wel iets wat heel
moeilijk tastbaar is en heel moeilijk meetbaar is. TerwijI we dat wel gelijk graag willen,
want met die waarden kunnen we betere inschattingen maken, kunnen we betere
ontwerpen maken en kunnen we het beheer beter vormgeven. Nou, Treetracker kan ons
daar gelukkig in helpen en daar hebben we nu een hele slag ingeslagen. Wat is het nu
eigenlijk? Treetracker is een techniek wat door de markt ontwikkeld is, waarbij er op
basis van mobiele mappingdata eigenlijk een algoritme is ontwikkeld dat nnaakt dat op
basis van die nnobiele nnappingdata, dat zijn dus luchtfoto's, straatfoto's en
puntenwolken eigenlijk automatisch bomen kunnen worden gegenereerd. Dus je stopt er
heel veel aan data in, foto's en leiderdata en er komen, zo'n plaatje hier rechts komt
daar uit. Dus van alle bomen in Dordrecht hebben we dan een eigenlijk een 3D-
weergave met de juiste x en y-coi5rdinaten. Met de juiste hoogte, met de juiste omvang
en noem maar op. Nou, dat is best wel een complex systeem, waar jaren aan ontwikkeld
is, waar wij als Dordrecht ook in hebben bijgedragen door nniddel van het innovatiefonds
een aantal jaren geleden. Kom ik zo op terug. Ja en dit is voor ons wel een vondst en
dat levert voor ons heel veel op, konn ik ook nog even op terug zo meteen. Dit is een
voorbeeld van het Blauwpoortsplein, nnisschien herkent u het, waarbij je kan zien dat
inderdaad die bomen en die boomstammen worden geclassificeerd als zijnde een boom
en dat alle andere, wat mogelijk een boonnstam zou kunnen zijn, al automatisch wordt
gedetecteerd als zijnde niet bomen. Op deze manier ontstaan dus dan die 3D plaatjes
die ik net heb laten zien van die bomen. Wat het ons oplevert is dus in ieder geval een
bak aan data. Zoals x en y-hoogte, diameters, takvrije stann en zo maar gegevens die
wij direct in ons weegsysteenn kunnen vastleggen en met die data kunnen wij dus ook
die CO2-vastlegging gaan bepalen en ook het verkoelende effect op de stad kunnen
gaan bepalen. Dus dat zijn de echte waarden komen voor de stad hebben.

De heer ...: Leg je de gezondheid ook vast van de bomen?

De heer Scholten: Maar niet Ja wel, maar niet door middel van deze techniek. Daar
kom ik nog even zo terug. Ik zei al, die bonneninspecties, dat is nu nog nnensenwerk en
mensenwerk, ook al zijn het wel geclassificeerde, goede mensen, het is soms een beetje
langzaann, repeterend, onnauwkeurig en ik zei al het is duur. Nou ja, Treetracker maakt
het ons mogelijk om dat voor een deel te automatiseren. Tegen een prijs uiteraard,
maar wel snel, nauwkeurig en nnisschien nog wel goedkoper dan een man het kan doen.
Dus completer, sneller en leuker. Leuker tot slot. Die bonneninspecteur die toch bij die
bomen langs komt een keer in de twee h drie jaar, die kan doen waar hij goed in is,
namelijk het boonntechnische aspect van die boom beoordelen en hoeft zich dan niet
druk te maken om diktes, hoogtes, want dat is allemaal al vastgelegd en bepaald. Dus
het genereren van zo'n boom in 3D, met alle data die erbij hoort, kost ongeveer 1,25
euro per boom en ter vergelijking, een reguliere bomen, waarbij dus het hele plaatje van
alle aspecten van zo'n boom moet worden meegenomen, kost ongeveer 3 euro. Ja en
het is ook een logisch gevolg dat die boonninspecties in de toekomst goedkoper gaan
worden, nu we Treetracker hebben uitgerold over de stad, want het zet een wineffect
op. Ik zei al het innovatiefonds heeft bijgedragen aan de pilot in 2020 en mede mogelijk
gemaakt dat we nu heel de stad door nniddel van deze technieken in beeld gaan
brengen. Roeland, je zei het al risico's, kansen daar zijn we hier volop tegenaan
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gelopen. De belangrijkste was nnisschien ook wel een privacy issue, want met het in de
eindfase zijn ook straatfoto's ingewonnen en met het inwinnen van straatfoto's nnaak je
ook foto's van personen en kentekens en nou, daar hebben we dus toch wel even wat
voor nnoeten regelen en met de goede inzet met de mensen vanuit deze organisatie
hebben we een heel traject weten te doorlopen om uiteindelijk toch privacyproof die
inwinning plaats te kunnen laten vinden. Dus dat is allemaal wel goed verlopen. Wat het
ons ook oplevert is dat je bewust bent van het feit dat je elkaar nodig hebt.
Bedrijfsleven, in dit geval Treetracker en de gemeente Dordrecht en vice versa, want
alleen lukt het niet. Je hebt niet de nniddelen, jij hebt niet de kennis, dus je hebt elkaar
echt nodig. Wat het oplevert is dat je samen, bedrijfsleven en gemeente, bijdraagt aan
de waarde voor de stad, in ieder geval de boomwaarde voor de stad en daar doen we
het voor. Ik zei al, de systemen zijn op orde. Het is ook leuk om te doen. Ik merk dat er
ook een hoop enthousiasme in de organisatie is om hiermee aan de slag te gaan en dat
laatste punt, nieuwe vraagstukken en toepassingen. Ja, ik nnerk nu dat, ik ben
enthousiast over het traject. Het vraagt heel veel van ons, maar het gaat ook heel veel
opleveren. Ik denk dat er ook heel veel dingen zijn die nieuwe vraagstukken gaat
ontstaan, er nieuwe toepassingen gaan ontstaan de komende tijd en daar gaan we de
komende jaren nnee aan de slag en daar hebben we zin in. Dat was mijn bijdrage. Ik
geloof dat er nog, er is nu wat korte tijd voor inhoudelijke vragen eventueel.

De heer Informatieve vraag dus

De heer Damen: U zegt het gaat heel veel opleveren, maar wat? (buiten nnicrofoon)

De voorzitter: Wilt u misschien uw microfoon aanzetten?

De heer Damen: Voorzitter, ik ben benieuwd wat dit nou gaat opleveren. Want er wordt
wel gezegd dit gaat heel veel opleveren, maar wat dan?

De heer Scholten: Ja, nu is het ...

De heer Damen: Behalve een bezuiniging door die autonnatisering, maar.

De heer Scholten: Nou, ik wil het niet eigenlijk een bezuiniging noemen, want aan de
andere kant bezwaren we kosten, maar dit kost ook geld natuurlijk. Wat het oplevert is
kennis van je bomenbestand en daarmee is het makkelijker om de echte waarde van je
bomenbestand te kunnen berekenen en daarmee ook goede afwegingen te kunnen
maken in het beheer, in ontwerp.

De heer Damen: Ja.

De heer Scholten: En het vangt

De heer Damen: Ik heb dat gemist bij het Weizigtpark, maar.

De heer Scholten: Toen hadden we dat nog niet. Nee, we zien ook dat die
boominspecties, dat is voor ons een heel belangrijke slag in het begin van die cyclus
waar ik het net over had. We zien die prijzen daarvan echt aanzienlijk toenemen. We
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krijgen er steeds minder snel mensen voor beschikbaar en we weten dat we hiermee
een deel van dat werk kunnen automatiseren.

De voorzitter: Dank u wel. De heer Roggekamp.

De heer Roggekannp: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben eigenlijk benieuwd van we
hebben tegenwoordig ook de Wet open overheid, welke van deze gegevens of infornnatie
wordt nu ook zo nneteen dan publiekelijk beschikbaar gesteld?

De heer Scholten: De gegevens die wij genereren zijn vooral gegevens die wij gebruiken
om ons basesysteem te kunnen vullen en om daarnnee proberen die goede belangen en
onderhoudsprogrannnna's te kunnen vullen. Een aantal zijn nu al openbaar, zijn nu al
open data, zoals bomenhoogtes en boomsoorten en diameters. Daar zal niks in
veranderen denk ik. Nee.

De voorzitter: De heer Katif.

De heer Katif: Een nieuwsgierigheidsvraag. U had het aan het begin ... Ja, nee, een
tweede sheet volgens mu, over de kosten van wat dat gekost zou hebben als je een
inspectie doet handmatig of via dat sensorensysteenn, om het zo maar te zeggen en ik
zag 1,25 en ik zag 3, zoveel. Is het nou inclusief of exclusief de voorinvestering? Maar
dat is een nieuwsgierigheid hoor.

De heer Scholten: Die voorinvestering bij die 1,25 euro die ik noemde, dat was dus
exclusief het aanleveren van die straat en luchtfoto's en die leiderdata, want dat is data
die we Dordrecht recent hebben aanbesteed en daar weet Roeland veel meer van dan ik,
maar staat er los van. Dus exclusief. Ja.

De voorzitter: Ja, nnijnheer Burggraaf. Sorry.

De heer Burggraaf: Ja, ik kan het niet laten, maar anders kan Roeland misschien ook
wel zo meteen toelichten dat het natuurlijk ook een laag is als je even naar de digitale
versie van je stad kijkt. Waarbij je vind ik, ik denk wat hier duidelijk is geworden dat het
puur voor je groenbeheer wat oplevert, maar als je op al die niveaus je data verzamelt,
kun je op gegeven moment ook je investeringen beter afwegen. Dus op het moment dat
je weet wat een boom aan hittevermindering geeft of leefklimaat toevoegt, kun je het
ook afzetten tegen wat zou je anders nnoeten investeren om bij wijze van spreken een
riool aan te leggen of... Naarmate je die lagen verzameld kan je ook beter inzichtelijk
maken en afwegen van he, als ik geld investeer om bepaalde publieke doelstellingen te
halen, wat levert die investering dan op en hoe kan ik dat, waar kan ik dat dan het beste
in uitgeven? Maar ik denk dat Roeland daar ook nog wel wat

De heer Van der Gugten: Ja, een kleine aanvulling zou ik zeggen. Zoals ik net op het
plaatje zag van Blauwpoortsplein, we hebben hier echt een toepassing gecreeerd
specifiek op het thema bomen, maar zoals u zag is alles ingebonden en we zien dus
eigenlijk nog een scala aan kansen op dit pad komen. Hier slechts op toepassing van
bonnen en wie weet wat er allennaal in de toekomst nog meer kunnen gaan doen.
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De voorzitter: Dank u wel. Er was nog een vraag.

De heer Van Dam Tinnmers: Ja, allereerst, ziet er echt schitterend uit. Ik had nog wel
een vraag op technisch aspect. Het ging hier om foto's die gemaakt zijn, worden die
foto's door speciaal hiervoor gemaakt? Zo ja, hoe vaak nnoeten die opnieuw worden
gemaakt om een beetje dat databestand up-to-date te houden? Of wordt hier ook
gebruik gemaakt van openbare foto's? Dus worden er bijvoorbeeld, laten we zeggen,
natuurfoto's Dordrecht gescand om ook die data te interpreteren?

De heer Jij of ik?

De heer .

De heer Scholten: Ja, zal ik maar even kort beantwoorden. We hebben hier enerzijds
een pilot gedaan echt heel specifiek met dit doel voor ogen, waarbij we eigenlijk een
twee soorten inwinningen gelijktijdig hebben uitgevoerd. Enerzijds die zogenoennde
puntenwolken, die worden met laser ingescand waardoor je al die puntjes ziet en
anderzijds fotomateriaal, dus gewoon met camera's wordt er gereden en die twee-
inwinningen hebben geleid dus tot deze toepassing en dat soort inwinningen doen we
eigenlijk ook standaard voor heel de genneente Dordrecht. Daar doen we ook allerlei
toepassingen op. Bijvoorbeeld naar alle annbtenaren die kunnen op zogenoemde
panoramafoto's kijken om te checken wat voor soort situaties er in de stad zijn en die
inwinning doen we standaard jaarlijks en afhankelijk van dat doel nnoeten we ook gaan
ontdekken is dat toereikend of willen we vaker gaan inwinnen?

De heer Van Dam Timmers: Dus ik mag daarop aannemen dat er op dezelfde dataset
eventueel ook andere algoritmes kunnen worden geproduceerd om andere datasets te
creeren?

De heer Scholten: Dat is eigenlijk precies wat ik net probeerde ook aan te geven, maar
dank voor deze vraag. Blauwpoortsplein liet zien er zit zoveel meer in waar we dus ook
nog algoritmes op kunnen toepassen. Ja. Nou, daar is dus een soort data-adagium
eenmalig inwinnen, meervoudig gebruik. Ja.

De voorzitter: Dank u wel. Zijn er verder nog vragen? Nog even de vraag aan deze zijde
van de tafel of u misschien het naambordje zichtbaar kan dragen, want ik ken niet al
jullie achternamen. Dus dat is ... Als er verder geen vragen zijn dan stel ik voor dat de
heer Van der Gugten vervolgt.

De heer Van der Guaten: Ja, hartelijk dank. JuHie hebben net eigenlijk allerlei soorten
voorbeelden gezien en even heel specifiek op de Treetracker, maar daarvoor hebben
jullie ook allerlei voorbeelden gezien op het gebied van data en digitalisering. Dat
hebben we gedaan om jullie eigenlijk mee te nennen in deze wereld en jullie ook nu nnee
te nemen richting dit model. We hebben dus laten zien dat we eigenlijk allerlei soorten
vraagstukken al doen, zowel voor de inwoner, voor ondernemers in de stad maken we
allerlei diensten. Waarom dan nog Smart Society? Dit is een enthousiaste schrijver,
Evert -Jan Mulder, die schrijft veel over de overheid en digitalisering en die heeft dit
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model geintroduceerd dat we graag met jullie eventjes kort willen doornemen om het
begrip Smart Society goed tussen de oren te krijgen en te snappen waaronn we hier nog
verder op willen investeren. Wat die doet, hij heeft eigenlijk op twee assen, hij maakt
hier een as tussen oude en nieuwe vormen van digitalisering en hij heeft een as tussen
de binnenwereld, dus de ambtelijke wereld en de buitenwereld, alles wat buiten de
gemeente plaatsvindt. Daar hanteert hij een aantal termen op, die ga ik kort met jullie
doornemen. Daar gaan we niet uitvoerig op in, maar om een beetje begrip te hebben
wat nou Smart Society is. Ik begin even bovenin. Wat we hier zien, dus oude vormen
van digitalisering en gericht op de binnenwereld. Er zijn allerlei processen al jarenlang
aan het digitaliseren binnen die gemeente. Allerlei papierwerk is gedigitaliseerd en dit
werk gaat continu nog steeds door. Daarentegen hebben we ook een oude vornn van
digitalisering gericht op onze buitenwereld onder de term e -governance. U moet denken
aan allerlei digitale diensten die we richting inwoners brengen. Het digitaal maken van
de afspraak voor je paspoort is een e-dienstverlening, maar net zagen we ook
bijvoorbeeld het voorbeeld van de '...'bot, het robotje wat allerlei antwoorden geeft op de
website. Ook een vornn van e -governance. Dat soort digitaliseringstrajecten loopt ook al
jaren, maar is ook continu nog aan het vernieuwen en daar zit dus ook allerlei werkveld
voor ons bij. Nou, vervolgens hebben we natuurlijk allerlei wetgeving, de Wet open
overheid kwam net al voorbij als vraag. We hebben de omgevingsvisie die loopt. Allerlei
taken waar we ons gewoon op hebben te Ja, taken op te verrichten hebben.
Vervolgens gaan we richting de binnenwereld en nieuwe vormen van digitalisering onder
de noenner smart government. We zien eigenlijk op allerlei aspecten dat gegevens
ingezet gaan worden voor vraagstukken waar de gemeente voor aan de lat staat. Het
inzetten van data is een nieuw soort werkveld, maar smart government is echt nog heel
erg gericht op onze binnenwereld en eigenlijk in het voorbeeld van Treetracker zagen we
ook dat daar intern lag er een kans, een aangelegenheid om slimmer te gaan werken,
om ons werk slimmer in te richten. Daarbij hebben we ook Smart Society. Nieuwe
vormen van digitalisering gericht op onze buitenwereld. We zien in en in het voorbeeld
van Treetracker komt dat ook voorbij, dat allerlei soorten bedrijfsleven slimme
technologie hebben die ons verder kan helpen met ambtelijke processen, maar er zijn
ook steeds meer technologiebedrijven die zich inzetten ook voor allerlei
nnaatschappelijke doeleinden. Straks konnen daar ook voorbeelden van voorbij. Dit
plaatje, die ga ik straks nog opnieuw hetzelfde gebruiken, alleen met een andere
legenda en dan gaat u zien dat er iets aan het verschuiven is. Het plaatje is identiek.
Wat we nannelijk zien in het kader van Smart Society, de rol van de overheid is aan het
veranderen en wat ik al zei, de agenda wordt anders. We zien eigenlijk bij al die vier
groene elementen, digital governance, smart government, de wetgeving, e -governance,
dat de overheid altijd initierend was. Stuurde zelf op de doelen, betaalde zelf en daar
zien we een wereld die aan het veranderen is. In de wereld van Smart Society, het
thema waar we het vanavond over hebben, zien we die rol van de overheid verschuiven,
maar ook de betrokkenheid van inwoners, van bedrijfsleven en onderwijs veranderen.
Dat geeft dus ook effect in de organisatie zelf. Het heeft ook effect in de rol voor de
overheid. Wat zien we dan dus gebeuren? Die overheid die krijgt steeds meer een rol in
een ecosysteenn. In samenwerking met de zogenoemde quadruple helix, dus met
inwoners, met bedrijfsleven, met onderwijs en overheid werken we samen aan allerlei
soorten maatschappelijke vraagstukken en die rolneming van de gemeente verschuift.
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We zitten niet zelf altijd meer aan het stuur, we zijn niet altijd zelf de initiator, we zijn
niet altijd zelf de financierder. Daar zien we dus allerlei verschuivingen plaatsvinden.
Even een aantal voorbeelden die daarin kan veranderen. Nou, alles is dus echt gericht
op data en digitaliseringscomponenten. We hebben een vijftal voorbeelden erbij gepakt
en die zien jullie straks ook weer terug in die praktijkvoorbeelden. Wat we bijvoorbeeld
zien is dat er meer ruinnte komt voor betrokkenheid van inwoners. U gaat straks een
verhaal horen van Peter, die dus als inwoner betrokken is geraakt bij een ethisch
stadspanel. We hebben in het voorbeeld van Jurgen een stukje financiering gezien.
Vanuit het innovatiefonds werd een innovatie van een derde partij medegefinancierd
vanuit de overheid, nnedegefinancierd vanuit het bedrijfsleven zelf, waardoor die
innovatie mogelijk werd. We zien ook voorbeelden met creatie en faciliteren van
bijvoorbeeld citizen science, waarbij inwoners actief worden op het meten van allerlei
luchtkwaliteit in de stad, geluid in de stad, pakken inwoners zelf op en dat vraagt dus
ook een verschuiving in rolneming van de overheid. Wat we ook op ons af zien komen is
dat we steeds meer, nou de Woo werd net ook al genoemd, maar steeds meer gegevens
geleverd worden aan derden, waarbij we niet weten wat zij ermee doen, maar door de
beschikbaarheid van open data neer te zetten, andere partijen met innovaties aan de
slag gaan die onze de gemeente weer verder kan helpen en we zien ook vormen van de
digital twin, een digitaal stadsmodel, waarbij met anticipatie met inwoners zichtbaar
gecomnnuniceerd wordt wat de gemeente allemaal van plan is, maar ook in
samenwerking met derden, bijvoorbeeld architecten, stedenbouwers, zichtbaar gemaakt
wordt wat in de stad allemaal op ons af gaat komen. En als laatste, extern netwerk
onderhouden en samenwerken, ik noemde het al die quadrupel helix, maar we zien ook
op G40-niveau een heel netwerk ontstaan met allerlei soorten van innovaties, allerlei
soorten vraagstukken in die maatschappelijk leven waar we op zouden kunnen
bijdragen. Daardoor zien we dus echt een ontwikkeling op ons afkomen. Hij is er al. In
het voorbeeld van Treetracker zien we hem echt al op ons afkomen en we zien ook om
ons heen dat allerlei genneenten aan het experimenteren zijn met het Smart Society
concept. Wat praktische voorbeelden. Nou, de ethische commissie, Peter gaat er straks
meer over vertellen, zien we echt als een onderwerp binnen meerdere gemeenten
geagendeerd zijn en ontstaan. In allerlei soorten vormen en Peter mag er straks meer
over vertellen. We noemden hem eerder al, het innovatiefonds. Nou, ook in Dordrecht
hebben we daar al best wel wat mee geexperinnenteerd. Dus een innovatiefonds waar
medefinanciering mogelijk gennaakt wordt en alle innovaties met maatschappelijke
waarde in onze stad kan landen. We zien voorbeelden van digital twins, genneenten die
volledig investeren in een 3D -model van de hele stad en dat openbaar beschikbaar
stellen, waarbij dus derde partijen aan de slag gaan met de gegevens van de gemeente.
Wat kan er mee gebeuren? Dat weten we niet, maar we hebben een voorbeeld waarbij
dus een innovatief bedrijf dat inzet om het 3D -model helennaal te verrijken op
woningniveau en daarbij allerlei diensten aanbiedt op het gebied van verduurzanning en
inwoners inzichtelijk te laten maken wat kunt u in uw woning doen met dubbel glas, wat
kost spouwmuurisolatie en in een 3D -model kunnen ze zowel laten zien wat dat dus
betekent voor hun woning in energetische waarde, maar ook in investering. Dat soort
diensten, dat is dus gebaseerd op basis van open data die de gemeente aanbiedt. We
zien ook allerlei living labs ontstaan. Scheveningen onlangs nog een prijs gewonnen als
gemeente, waarbij de gemeente een stuk openbare ruinnte beschikbaar stelt om allerlei
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innovaties te gaan toepassen. Uiteraard onder toezicht van de gemeente, met oog voor
privacy, met oog voor infornnatiebeveiliging en ethiek en als laatste nog een voorbeeld,
ik zei net at, citizen science. We zien ook steeds meer inwoners actief worden met
sensoren in de stad. Daar gaan ze zelf voor aan de slag met innovatieve bedrijven en
dat vraagt dus ook een andere rolnenning van de overheid. Hoe gaan we daarmee om?
Welke vraagstukken konden daarbij op ons pad? Wie heeft die gegevens? Nou, dat soort
ethische vraagstukken, informatieveiligheidsvraagstukken, privacyvraagstukken gaat
ook op ons pad komen op het gebied van Smart Society en dan draag ik wil graag het
woord over aan Peter, die ons vanuit inwonerperspectief praktijkvoorbeelden gaat laten
zien vanuit Hilversum.

De heer Kok: Dank je wel. Wat Roeland net ook zegt, we gaan de burger steeds meer
betrekken, maar dat heeft ook een consequentie. We zetten meetkastjes in Hilversum
om de luchtkwaliteit te meten. Iedereen super enthousiast. Komt een hele hoop data
binnen en vervolgens komt er nu een klacht uit een buurt, waar ik onder andere woon,
die zegt goh, het is herfst, gasprijzen gaan omhoog, iedereen zet zijn open haard aan.
Het is of de hele buurt in de fik staat. Genneente, we meten het, we hebben de data, wat
gaan jullie daar aan doen? En dat zijn dus ook consequenties van data beschikbaar
stellen aan burgers. Die zijn niet meer argeloos. Die kunnen op een gegeven moment
zelfs naar de rechtbank gaan en zeggen goh, wij eisen dat onze luchtkwaliteit verbeterd
wordt en hier heb je alle data om onze standpunten te ondersteunen. Dus het is ook iets
waar je wel rekening mee moet houden. Open Hilversum, open Dordrecht, prachtig,
maar je geeft een hoop burgers handvaten en daar zal de gemeente, die wordt dus
langzamerhand van proactief, sturend wordt steeds meer naar een reactieve rot geduwd.
De vraag is, heb je dan op een gegeven moment nog de leiding in handen of word je
gewoon van incident naar incident getrokken en daarom is het super belangrijk dat je
met allerlei projecten aan de voorkant alvast dingen gaan regelen. Dit even in
aansluiting op wat jij net vertelde. Wij zijn in 2019 begonnen. Hilversum en dat zal
Dordrecht ook doen, die sturen regelmatig enquetes rond van wat vinden jullie van dit,
wat vinden jullie van dat en er wordt een hele hoop data verzameld en op een gegeven
moment was er een keer een fysieke meeting waar ik aan deel nam en dat ging allemaal
over smart cities, sensoren, camera's, et cetera en toen hebben ze gevraagd zouden een
aantal van jullie bereid zijn om op onafhankelijk, namens de burgers, hier aan mee te
werken? Nou, ik heb mijn hand opgestoken. Dat heeft er nu toe geleid dat ik twee dagen
per week om niet voor de gemeente werk, maar goed, super interessant. Want er is heel
veel werk te doen. Ik kom uit het bankwezen. Ik heb 22 jaar in het buitenland gewoond.
Was niet meer helennaal op de hoogte van wat er allemaal in Nederland speelde, maar ik
heb wel geleerd dat de genneentes worden overspoeld met taken en dat gaat van
incident op incident. Ineens heb je driehonderd of vierhonderd of vijfhonderd Oekrainers
op de stoep staan die nnoeten worden gehuisvest. Dan is er weer een AZC die nodig is,
whatever, maar het moet allemaal wel gedaan worden en de ambtenaren staan
gigantisch onder druk van die moeten leveren. Ook de wethouders die nnoeten leveren
en zetten druk op de ambtenaren vermoedelijk en er moet wat gedaan worden en dat
leidt ertoe dat heel veel projecten even snel worden gedaan, maar dat er niet altijd over
kan worden nagedacht omdat er geen tijd is. Nou, het grappige is dat wij op een
gegeven moment zeggen wij zijn tien burgers. Ik zal even zeggen wat onze achtergrond

165



van ons allemaal is. Wij gaan hiermee aan de slag. We hebben het structureel
aangepakt. We hebben een kerndocument opgesteld met onze werkwijze hoe we
beslissingen nennen, et cetera, zodat dat voor iedereen duidelijk is en daarmee zijn we
aan de slag gegaan. Nou, 20 maart zijn we echt gestart, heeft een aanlooptijd nodig, je
moet ook vertrouwen winnen bij de gemeente en de gemeente moet jou ook
vertrouwen. Dus dat heeft een tijdje geduurd en ik zal straks vertellen waar we nu zijn
in de volgende fase. We hebben ook een geheimhoudingsverklaring getekend met een
boeteclausule en dat hebben we gedaan om toegang te krijgen tot vertrouwelijke
documenten. Ik heb nu op mijn bureau thuis een document liggen over het toekomstig
camerabeleid. Dat is nog niet eens in de gemeenteraad geweest, maar de ambtenaren
willen graag dat wij onze visie geven, dat zodra dat voorstel naar de gemeenteraad
gaat, dat het dan in ieder geval ook afgewogen is. Het is een keus, maar we hebben
gezegd wij tekenen voor confidentiality en wij gaan daarmee, anders ben je namelijk
altijd als het al besloten is, dan heb je geen functie meer. Dus dat is echt een keuze
geweest. Eigenlijk is Hilversum de enige gemeente in Nederland die volledig met een
burgerpanel werkt. Dus niet betaald, vrijwillige basis, niet gelieerd aan een politieke
partij en dus, ik zeg ook altijd ons panel heeft geen last van coalitie-afspraken. Wij
geven gewoon ongezouten onze mening, rechttoe rechtaan wat wij ervan vinden en of
dat de politiek goed uitkomt of niet, not my problem. Ja? Dus daar kom ik straks nog
wel op terug. Verder ben ik, ja, ik zak er steeds verder in maar ik ben nu ook al lid van
een kerngroep ethiek van VNG. Ik doe ook al internationale presentaties. Dus ik moet
binnenkort een keer nee zeggen, denk ik. Ik ben al met pensioen. Oke, dus wat heel
belangrijk is dat we zeggen we zijn onafhankelijk. We hebben ook geen link met het
bedrijfsleven. We willen geen lobbyclub zijn, want dat kan ook niet. En we hebben dus
onze eigen website gecreeerd en we hebben zelfs afgesproken met de gemeente we
hebben onze eigen toegang tot de pers. Dus wij kunnen, ik zal zeggen oke, ik kom in de
krant te staan, maar de inhoud wordt niet gedeeld van tevoren. Oke, we hebben tien
burgers en dat is natuurlijk het interessante, wat zitten daar voor mensen in? We
hebben IT -consultants, een communicatiemanager, die was ooit geloof ik
communicatiemanager van Talpa. Een programmamanager uit van Binnenlandse Zaken
in Den Haag, die overheidsbreed databeleid uitrolt in Nederland. Dus er zit op topniveau
echt goede kennis van wat er allemaal gebeurt. Een urban planner, een consultant, een
bankier ben ik. Een HR -manager, een kunstenaar. Maar ook wij hebben twee
mindervalide deelnemers. Een meneer die is blind en een heeft een lichte
hersenbeschadiging, kan de man ook niks aan doen, maar die hebben dus gigantisch
interessante input op onze adviezen. Want smart city zijn allemaal sensoren, camera's,
website, maar iemand die blind is, wat heeft die er aan? Hoe kun je die mensen erbij
halen? Hoe hou je de mensen bij die bijvoorbeeld de taal niet spreken of de taal niet
goed genoeg beheersen? Mensen met een niet-Westerse achtergrond. Een van mijn
problemen is ik kan niennand vinden met een niet-Westerse achtergrond die in ons panel
wil. Dat is ook wel interessant, daar kom ik straks nog even op terug. We hebben een
vaste werkwijze afgesproken met de gemeente. Eerst doen ze een presentatie wat het
plan is, wat men van plan is. Dan komt er een DPIA, een data protection impact
analysis, dat is veel nneer de techniek van hoeveel wordt de privacy staat die onder
druk. Hoe wordt het technisch opgevangen? Wat wordt er aan gedaan? Dan maken wij
een opinie. We schrijven een advies. Dat bespreken we voor met onze contactpersoon.
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Die gaat dan zeggen ja, oke, jullie zitten op het goede spoor of nee, jullie hebben nog
iets gemist. Groot probleem voor ons is wat speelt er allemaal in de gemeente. Er zijn
wel honderd werkstronnen en wij hebben natuurlijk omdat we buiten de gemeente
opereren, hebben wij geen inzicht wat er allemaal speelt. Dus dat is wel een issue en
dus dan hebben we dat advies afgesproken. Dan gaat het naar de diverse beslisorganen
en de gemeente heeft zichzelf verplicht dat ons advies altijd integraal meegaat met het
beslisdocument en dus, ik heb ook gezegd jullie zijn niet verplicht natuurlijk om onze
adviezen op te volgen. Je nnag het ook naast je neerleggen, dat is jullie goed recht,
maar weet wel dat iedereen op kan pikken wat wij gezegd hebben en als jullie dan maar
uitleggen waarom je er dan niks van aantrekt, is prima. Maar het is dus niet zo dat
mensen zeggen prachtig adviezen, oke, we hebben het behandeld, het gaat verder. Dat
kan dus niet en ik zal later ook laten zien hoe dat werkt. Te snel. We hebben een aantal
projecten, project Snelliuslaan was verkeersmeters, slimme camera's, was gewoon
eigenlijk om er een beetje in te komen met elkaar. We hebben drie adviezen gegeven
over de druktemeter. Daar kom ik uitgebreid op terug. We hebben advies gegeven op
camera's voor boa's. We hebben ook boa's daarvoor geinterviewd zelf en gezegd hoe
werkt het nou in de praktijk. Er waren twee adviezen, genneenten wilden een
buurtplatfornn aan externe partij financieren en bij hebben gezegd van eigenlijk over our
dead body, want de partij wil jullie mee in zee gaan, die is alleen maar op data-jacht.
Dus die is een vroegtijdig stadium afgeschoten. Is niet eens tot een advies gekomen.
Toen heeft er ook een warnntescan plaatsgevonden in de wijken in het kader van de
energietransitie en ook daar hebben wij commentaar opgeleverd dat de burgerij van
tevoren zou moeten worden geinformeerd en niet achteraf en hoe ze beschermd worden
tegen acquisitiegesprekken van aannemers die wel graag willen isoleren en op dit
moment hebben we twee lopende projecten. Een is de politie heeft ANPR-camera's
geplaatst als project, als proefproject en wij hebben gezegd wij willen daarbij betrokken
raken, omdat wij willen graag van tevoren weten hoe jullie een project als succesvol
definieren en is het proportioneel dat je 100.000 opnames nnaakt om een boef te
vangen? Dus men vond dat geen prettig gesprek, maar men heeft toegezegd dat we
daarin betrokken worden. Dus dat is op zich interessant en we zijn dus nu bezig met een
advies, is al uitgegaan binnen de annbtenarij. Uitgangspunt in de notitie camerabeleid,
want wat je dus ziet, er komen alleen maar nneer camera's bij. De politie probeert
camera's te registreren zodat ze toegang hebben, maar er zijn dus camera's van de
politie, van de private personen en van bedrijven. Nou, wij zagen in eerste instantie dat
die notitie vooral ging over de politiecannera's en over de bedrijven, maar wij hebben
gezegd de meeste camera's hangen gewoon aan de diverse gevels en wat gaan jullie
daaraan doen? Daar moeten blijven komen. Dat heeft ertoe geleid dat de discussie
enorm is uitgebreid en de annbtenaren zitten daar nu echt een beetje met hun handen in
het haar, want ze hadden de particuliere camera's in eerste instantie vergeten. Niet zo
goed. Oke, COVID. COVID kwam, toen was iedereen in paniek en wilde proberen allerlei
systemen te ontwikkelen om besmetting te voorkomen. Dus in de wijk die in het groen
daar, dat is in het centrum, zijn vervolgens tien sensoren neergehangen om de drukte te
meten. Nou, het werd gebracht als dan kan de burgerij er op de website kijken. Is het
druk, dan ga ik niet. Is het niet druk, dan ga ik wel naar de stad. Nou, wij hebben
gezegd sorry, ik denk dat dit gewoon crowd management is en signalering voor de boa's
en uiteindelijk is dat ook bevestigd dat het daarom ging. Want je hebt ook bezoekers
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buiten de stad, van buiten Hilversum, die weten niet eens dat er zo'n website is. Goed,
dus we hebben dat besproken. De DPIA is gekomen. We hebben op een gegeven
moment gezegd van wat gaan jullie ermee doen, welke data worden opgepikt. Nou, we
hebben dus alleen maar pings, dus wij kunnen geen telefoonadressen, geen MAC-
adressen vinden en we hebben dus op een gegeven moment alles doorgesproken en we
hebben gezegd van oke, privacy technisch ziet het er goed uit. Ik heb ook een interview
in de krant geven dat wij vanuit burgerij tevreden zijn met wat de gemeente heeft
gedaan en dat het wat ons betreft geen probleenn is. Dat was in fase een. In fase twee
kwann er ineens de vraag moet er een avondklok komen. Daar hebben jullie misschien
ook nog een tijdje overwogen en toen hebben we gezegd van ja, maar nou verandert
het spel want als er maar drie mensen door de straten lopen en je hebt drie pings,
misschien kun je dan wel nnakkelijker de mensen identificeren. Nou, daar hebben we dus
ook advies over gegeven en wat eigenlijk het allerbelangrijkste was we hebben gezegd
van wat wij missen in het hele project is comnnunicatie. Er was geen
connmunicatiebudget vastgesteld voor dit project en dat moest in hindsight worden
gevonden. Nou ja, iedereen heeft zijn geld al opgemaakt, dus dat was lastig. Dus wij
hebben echt gezegd als governancevoorstel bij elk project waar de burger wordt belast,
aangetast, hoe u het ook maar wilt noemen. We willen gewoon dat dat gecommuniceerd
wordt. Daar moeten jullie gewoon budget voor vrijmaken. Nou, dat hebben ze dan ook
toegezegd en toen kwam het derde advies, we gaan ze weghalen. Nou, toen hebben wij
gezegd van er is natuurlijk toch redelijk wat geld aan besteed. Om ze nu gewoon maar
door te knippen en weer terug te verkopen aan de leverancier, dat is weggegooid geld,
want misschien komt COVID-golf nummer vier of misschien wil je wel uiteindelijk naar
crowd management. Dus project creep, dus dat je begint met een COVID-monitoring en
uiteindelijk er een connmercieel ding van maakt, daar moet je dus opletten en hebben
gezegd en het staat ook in ons advies, dan moet er nieuw advies worden gevraagd en
een beslissing van de gemeenteraad dat dat ook gebeurt en het moet gecommuniceerd
worden. Want er waren diverse kroegen die wilden heel graag die data hebben om te
kijken van wat is mijn kroeg waard. Want des te meer data ik aan kan tonen dat er heel
veel verloop is, dan gaat het stijgen. Dus we hebben gezegd we gaan deze data never
nooit ter beschikking stellen aan de commerciele partijen. Dat is ook toegezegd.

De voorzitter: Mijnheer Kok, even in verband met de tijd, ik weet niet hoeveel

De heer Kok: Ik loop er heel snel nog doorheen.

De voorzitter: Als u het dan tot een afronding zou kunnen komen, dan is er misschien
nog tijd voor wat vragen.

De heer Kok: Doe ik. En dus u kunt zien we hebben dus die adviezen gegeven. Dit als
bijlage wordt het dus bij de stukken gevoegd en daar heeft de gemeente dus per
onderwerp ook antwoord gegeven wat daar is gedaan. Alright, we hebben het
geevalueerd. De gemeente is super happy met ons. We hebben wel gezegd we gaan
weg van de projecten, maar niet meer naar beleid en we hebben daarvoor een
samenwerkingsafspraak op papier gezet die 12 oktober aanstaande wordt ondertekend.
Wat staat erin? Waar we aan rapporteren, wie advies kan triggeren,
inspanningsverplichtingen, ons op de hoogte houden, vastgelegde frequentie overleg
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met annbtenaren, budget toegekend voor systeemondersteuning, vergaderruinnte
uiteraard en een duidelijke inbedding in het besluitvormingsproces. Nu worden we vaak
als een soort after thought behandeld. Hier wordt dus echt vastgelegd wat gaan we
doen? We gaan dus ook meer naar de ethiek. Dat is heel duidelijk. Er komt steeds nneer
artificial intelligence en allemaal dat soort zaken, dus we hebben nu een heisessie
afgesproken met het ambtelijk apparaat, zodat we ook tot de zelfde termen konnen. Dat
we dezelfde definities gebruiken en dat we Ciberhaupt over hetzelfde praten, want er is
een enorme verscheidenheid aan wat er allemaal kan gebeuren. Hebben ook gezegd
moet de gemeente de publieke waarden vaststellen? Op welke waarden gaan Dat zijn
hele lastige, want je maakt je daar zelf ook kwetsbaar nnee. Maar het is een discussie
die we eigenlijk wel moeten gedaan. Binnenkort hebben we dus ook een ontmoeting met
de nieuwe gemeenteraad om over de wederzijdse verwachtingen te spreken. Het is een
innovatieve manier om de burgers. We werken echt alleen maar voor de burgers, vanuit
de burgers. Het is lastig voor de ambtenaren om goed inzicht op alle werkstromen.
Frequent overleg, groot onderling vertrouwen is opgebouwd. Support is tijdsintensief.
Soms is het lastig om voortgang te boeken, maar we hebben super interessante
discussies. Dat zegt de gemeente ook, jullie zetten ons soms op een spoor dat heel
anders is. Wat lastig is, is om het hele panel betrokken te houden. Er zijn drie, vier van
ons van de tien die de kar trekken, maar je wil natuurlijk iedereen er zoveel nnogelijk
bijhouden, maar niet iedereen heeft evenveel tijd. Wat we graag willen mensen met een
niet-westerse achtergrond, maar die kunnen we na twee jaar zoeken nog steeds niet
vinden. Heel interessant. We proberen ook jeugd te betrekken. Ik heb zelfs lesgegeven
op scholen om eens te vertellen wat er allemaal speelt. Kan ik later nog wel eens wat
over vertellen, interessante ervaring. Heel snel, ik heb veel tekst erop gezet zodat jullie
dat in ieder geval allemaal hebben. Dan kun Ik ben zeer bezig met andere gemeentes,
ik spreek bij veel gemeentes en ik zeg ook altijd vraag me als je een kerndocument, het
is allemaal beschikbaar. Het is zonde om de wielen opnieuw uit te vinden. In het begin
waren de gemeenteraden bijzonder ja, maar wij vertegenwoordigen de burgers. Dat
klopt, maar wij zijn de burgers en wij zijn niet gebonden aan een coalitie. Dat is het
grote verschil. Dus wij geven onze mening, wat de gemeente er dan mee doet dat is aan
hun.

Mevrouw Mag ik een vraag stellen?

De voorzitter: Dank u wel. Zijn er nog vragen? Mijnheer De Feijter.

De heer De Feijter: Nee, eerst een kleine opmerking dat wij zijn de burgers, dat is de
gemeenteraad natuurlijk ook en jullie zijn tien burgers ...

De heer Kok: Wij zijn de vrije burgers, laat ik het zo maar zeggen, ja.

De heer De Feijter: En dan ook maar twee handen vol, dus dat zijn er natuurlijk niet
heel veel. Ik had eigenlijk wel een vraag, ik denk nneer richting de ambtenarij. Net
hoorden we in het praatje van de heer Kok over de data met pings in het stadscentrunn
van Hilversum en die data die komt never nooit niet in de handen van bedrijven, want
nou ja, dat moeten we niet willen. Dat horen we net en net kregen we ook een verhaal
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van we willen een digitale tweeling, willen alle data open, transparant en iedereen moet
er maar mee uit de weg kunnen. Hoe zijn die twee terreinen?

De heer Van der Gugten: Prachtige vraag, dank u wel. En wat we zien eigenlijk op
allerlei beleidsterreinen dat er soms gegevens zijn die helennaal niet gevoelig zijn en
sonns juist ontzettend gevoelig gegevens aanwezig zijn. Voor elk soort vraagstuk wordt
er ook verkend wat de gevoeligheid van die gegevens zijn en wordt er ook gekeken naar
mate er dus privacygevoelige gegevens aanwezig zijn wie daar toegang toe nnag krijgen,
wie daar absoluut geen toegang toe mag krijgen. Er zitten allerlei protocollen op
waarmee gewerkt wordt en op moment dat we bijvoorbeeld naar open data gaan kijken,
zijn er altijd cheques welke gegevens kunnen naar buiten, welke nnoeten geaggregeerd
worden, welke gegevens nnoeten echt geschrapt worden. Dus daar wordt elke keer
kritisch naar gekeken voor zowel het werkproces zelf wat er gedraaid wordt, als de stap
richting de buitenwereld.

De heer Kok: Misschien, wat interessant is, ik had het even over die buurtapp die we
afgeschoten en. Dat was een prachtig voorstel, buurtcommunityfeeling, iedereen hielp
elkaar, et cetera. Wij hebben gewoon verder gezocht en toen bleek dat er een
projectontwikkelaar uiteindelijk eigenaar was van deze buurtapp. Dus waar ben je dan
mee bezig? Die gaan een gebouw ergens neerzetten en die gaan dan via de buurtapp
even uitvinden hoe de reacties liggen, weet je. Dus je nnoet super ermee uitkijken wat er
met data wordt gedaan. We hadden dus ook een bedrijf dat zorgt graag de data voor
zijn kroegen. Hoe is de loop, wat kan ik ermee doen? Dus als, je kunt beslissen om het
te geven, maar dan nnoet je het openbaar maken. Governance is het allerbelangrijkste.
Als je het maar bekend maakt bij de burgers wat je met de data doet en welke data het
betreft, dan is het oke, maar niet wat ik zeg project creep. Zo opzetten en zo afleveren.

De voorzitter: Dank u wel. Even voor de orde, we lopen al uit de tijd. Ik stel voor dat we
een rondje vragen doen met de vraag zowel als het antwoord zo kort en bondig
mogelijk, zodat we vandaag nog met deze sessie, nee grapje, maar dat we spoedig naar
de afronding kunnen gaan. Dus ik ga gewoon even het rondje met de tafel mee en als u
dat goed vindt, nnevrouw Vol.

Mevrouw Vol: Dank u wel, voorzitter. 3a, ik vind het heel leuk dat burgers betrokken
worden bij het proces, dus daar sta ik ook volledig achter. Ik heb alleen een vraag hoe is
de organisatie daarvan? Lopen jullie mee met de genneenteraad of is het echt een pilot
en ben je dat nog allemaal aan het uitvinden?

De heer Kok: Nee, dus wij vergaderen in een zekere routine. Dus ongeveer iedere vijf,
ze weken. Een keer per kwartaal is de genneente er sowieso bij, ook met de privacy
officer en dan annbtenaren over een bepaald project. De gemeente heeft sowieso een
standing invitation, dus omdat er ook voortgangsdingen zijn, maar meestal gaan ze dan
na een kwartier, twintig minuten weg. Maar we hebben dus elke zes weken in principe
een vergadering.

De voorzitter: Dank u wel. De heer Cobben.
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De heer Cobben: Ja, dank, voorzitter. Ik heb een vraag voor de heer Van der Gugten.
Als ik zo dat hele verhaal aanhoren dan denk ik interessant allemaal, maar ik vraag nnij
af wat hebben de Dordtse inwoners hiervan, die wij hier vertegenwoordigen, waarom
zouden we hier mee akkoord moeten gaan? En normaal wil je dan, om dat te
beoordelen, een concreet plan zien met een kosten-batenanalyse, inclusief wat levert
het op voor de inwoners en gaat u nog zo'n plan maken? Zodat wij kunnen nadenken
vinden we daar wat van, kunnen we daarnnee instemmen ja of nee.

De heer Burggraaf: Ja, voorzitter, ik denk meer iets eigenlijk voor een oordeelsvornnend
verhaal is, maar ik zou daar twee korte dingen over willen zeggen. Een, is het een
onderdeel van, hoe zeg je, een randvoorwaardelijke bezigheid. Dus je kan zeggen van
nou, we doen niks met digitalisering, maar ja, dan ben je niet aangesloten bij de huidige
nnanier van werken en op die manier je werk Liberhaupt te kunnen doen. Dus een deel
van de investering is gewoon, is lets wat je moet doen om Oberhaupt je werk te kunnen
uitvoeren. En het andere verhaal is, ja, nou ja, het kosten-batenverhaal. Ik heb die
onder andere bij de Treetracker gehoord. Die zit in het stukje besparing op
arbeidskosten. Op moment dat je dat stuk kan automatiseren en aan de andere kant
kun je ook stellen ja, nnisschien ben je per saldo niet goedkoper uit, maar doe jij je werk
wel beter omdat je uiteindelijk meer bomen kan controleren dan je zou kunnen doen als
een nnens het doet. Of het nauwkeuriger kan doen omdat mensen nu eenmaal fouten
maken en je met een systeem waarin nog veel scherper kan zijn. Dus de kosten-baten
zitten niet altijd alleen maar in de financien, maar ook in de maatschappelijke baten.

De heer Cobben: Als ik daar even op mag reageren.

De voorzitter: Heel kort.

De heer Cobben: U praat heel erg vanuit de gemeentelijke organisatie, maar we
vertegenwoordigen de bewoners. Het gaat er nnij om wat hebben de bewoners eraan en
ja, als wij daar een oordeel over moeten geven dan kunnen we hier wel niet mee
akkoord gaan, dan willen we daar toch wat meer informatie hebben. Kosten, baten,
opbrengsten en natuurlijk is het niet allemaal in geld uit te drukken, maar dan kun je
dat op z'n minst toch ook kwalitatief doen.

De heer Burggraaf: Ja, voorzitter, dat is het voorbeeld dat ik gaf, dat je met een euro
investering veel gerichter de maatschappelijke baten daarvan kan identificeren. Dus als
je het hebt over een twinning, kan je doordat je allerlei data hebt over wat is de
bezonning op een bepaalde plek, wat is bijvoorbeeld het temperatuurverlagende effect
van bomen. Op die nnanier kan je veel beter van te voren in kaart brengen van he, als ik
nou m'n euro's investeer om voor de bewoners een prettige leefomgeving te krijgen,
moet ik dan investeren, bij wijze van spreken, in zoveel vierkante meter groen dak,
omdat ik dan minder hoeft te investeren in een riool te vergroten om het water af te
voeren. Dat is bijvoorbeeld een voorbeeld dat je door slim gebruik maken van je data en
digitaal verwerken, veel beter en gerichter kan kijken van oke, als ik die euro investeer,
wat heeft dan uiteindelijk het nneeste toegevoegde waarde voor de leefomgeving van
onze inwoners.
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De voorzitter: Oke, dank u wel. Wil ik opletten dat we niet teveel al in oordeelsvornnende
fase belanden nu. Ik ga het rijtje verder af. Mijnheer Damen.

De heer Damen: Ja, wat de wethouder net zegt vind ik heel interessant, want hij begint
met een probleem benoemen, van het leefmilieu van burgers is onvoldoende en hoe
kunnen we dat verbeteren en daar gebruik je data voor. In dit verhaal hoor ik eigenlijk
alleen maar voortdurend dat dingen gedaan worden omdat dat toevallig data
beschikbaar is, maar dat is natuurlijk een kwestie die in de oordeelsvormende
vergadering aan de orde moet komen.

De voorzitter: Inderdaad. Mevrouw Van Vugt.

Mevrouw Van Vugt: Ik begrijp dat er van alles nodig is op het gebied van Smart Society
en dat er gelukkig ook groepen zijn die goed waken over de privacytoestanden. Tegelijk
vraag ik me ook af of er niet een bepaalde kloof, die er nu al enigszins is, nog groter
wordt. We hebben gewoon heel veel analfabeten en bijna elke analfabeet is ook digibeet
en hoe kan zo iemand nou ook op een goede manier voor hem of haar gebruik maken
van waar wij misschien zelfs nog nnoeite mee hebben? Dus wordt dat ook meegenomen
in alle plannen? Dat is toch gewoon een vraag.

De heer Van der Gugten: Sowieso een heel terecht aandachtspunt. Kijk, we merken dat
de wereld van technologie en digitalisering ontzettend hard gaat en ik zou zelfs zeggen
voor specialisten al nauwelijks meer bij te houden, laat staan dat de reguliere inwoner
daarop mee kan liften. Dat is echt een ontzettende grote uitdaging en ik zou zeggen dat
past ook in het plaatje wat we net geschetst hebben. We zien echt enorme kansen,
maar ook echt enorme vraagstukken.

Mevrouw Van Vugt: Ja, oke.

De voorzitter: Dank u wel. Mijnheer Roggekamp.

De heer Roggekamp: Nou, voor de beeldvorming heb ik geen vragen, voorzitter.

De voorzitter: Oke, dank u wel. Mevrouw Van Engelen.

Mevrouw Van Engelen: Ik heb geen vraag. (buiten microfoon)

De voorzitter: Nee, ik maak het rondje even gewoon, dus vandaar dat ik, sorry, ik

Mevrouw Van Engelen: Dat vind ik heel aardig van u, maar ik heb geen vragen.

De voorzitter: Zijn er vragen aan de linkerzijde? Nee?

De heer Van Dam Timmers: Ik heb twee korte vragen, waarvan ik denk dat het een al
beantwoord is, maar ik stel hem voor de zekerheid toch. In de meerjarenplanning zag ik
dat er medio 2025 ook voor externen de digital twin bruikbaar zou moeten worden. Ik
begrijp goed dat dat ook voor inwoners is en dat waar mogelijk data dus ook breed
wordt gedeeld in het kader van open overheid. Nou, ik zie al knikken, dus ik denk dat
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dat inderdaad bevestigd wordt. Zoiets als Treetracker zou natuurlijk schitterend zijn om
daarin te verwerken lijkt me, de data die niet privacygevoelig is dan. Andere vraag is, in
het koersdocument kwam ik het datavolwassenheidsnnodel van Gartner tegen met
daarbij gezet dat de armoedeproblematiek in categorie 1 zou vallen en dat we weten wat
daar gebeurt. Nou, lees ik heel veel in documenten over het sociaal domein, over
armoede lees ik dat eigenlijk we niet zo goed weten wat er gebeurt. Dat er vaak te
weinig data is om doelmatigheid vast te stellen. Is deel van dit project of is ook te
ontdekken waar de gaps zitten in die data en dus ook te kijken naar welke data moet
eventueel nog verzanneld worden? Want volgens mu j zitten we dus niet op niveau een,
maar misschien op niveau een half. Dus kunt daar een antwoord op formuleren?

De heer Van der Gugten: Wil jij hem beantwoorden of beantwoord ik hem? Ja. We zien
inderdaad echt wel uitdagingen binnen het sociaal domein. We hebben binnen
verschillende partners zitten er gegevens waarvan we wel het idee hebben dat die
gegevens een enorme verrijking kunnen betekenen voor het inzicht binnen het sociaal
domein. Ik denk wel een terechte constatering als u zegt we zitten op een half. We
zitten echt nog niet op fase een. Daar is het koersdocument ook voor bedoeld, om dus
daar een goede schwung aan te gaan geven. Er spelen meerdere trajecten binnen
verschillende overheden, waar we ook graag naar willen samenwerken op G40-niveau.
Daar spelen dit soort onderwerpen ook, waarbij een van de aspecten is waar specifiek
naar gekeken wordt hoe krijgen we grip en zicht op het gehele gegevenslandschap dat
ons inzicht gaat bieden op het thema arnnoede? Waarbij we dus uiteraard ook met het
koersdocument naar fase een heel graag willen komen en hopelijk ook wat verdere
treetjes op het Gartner -model.

De voorzitter: Dank u wel. Ik kijk even verder het rijtje af. Zijn er verder nog vragen?
Mijnheer Wringer.

De heer Wringer: Ja, dank, voorzitter. In de voorbereiding van deze meeting ben ik even
terug gaan. Op 14 septennber vorig jaar hebben we ook Smart Society behandeld.
Daarin kwam de vraag privacy en data en gemeente naar voren. We zouden toen een
presentatie krijgen van onze chief data officer, de heer Brabander en die is afgelopen
december niet gegeven. Ik heb gevraagd aan de griffie waarom niet. Blijkbaar in het
kader van de naderende verkiezingen nnoesten de onderwerpen geschrapt worden. Ik
denk steeds dat het belangrijk is dat de gemeenteraden op de hoogte zijn van welke
data door wie, waarom gebruikt worden. Dus ik wit een agenderingsverzoek indienen en
ik hoop dat dat gesteund wordt door de andere partijen om wat meer inzicht te krijgen.
Dank u.

De voorzitter: Dank u wel. Zijn er nog verder nog vragen aan de sprekers? Mijnheer
Katif. Nee? Den Heijer? Maroof? Nee. Oke, dank u wel. Dan dank ik de sprekers voor
hun enthousiaste betoog. Is nu de vraag aan ons wat wij verder gaan doen. Naast het
agenderingsverzoek van de heer Wringer is het natuurlijk de vraag van zijn wij
voldoende geInformeerd in deze sessie om verder te gaan? Willen wij naar een
oordeelsvormende sessie? Wat zijn dan de politieke vragen die gesteld zouden moeten
worden? Mijnheer De Feijter.
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De heer De Feijter: Voorzitter, als ik het dus goed begrijp is het agenderingsverzoek van
Beter voor Dordt beeldvormend?

De heer Wringer: Ja, de griffie adviseert om het uit elkaar te trekken van de Smart City
en dan de privacy, dus dat wordt een eerste beeldvormende vergadering.

De voorzitter: Dus dat is niet, dat hangt Ja. Staat los van dit verhaal. Ja. Mijnheer
Den Heijer.

De heer Den Heijer: Ja, ik wou daarop ingaan omdat we nu voor de tweede keer een
beeldvormende sessie hebben over Smart Society en ik wil op een gegeven moment ook
wel een keer naar een afronding toe. Ik denk dat er op zich behoefte is ook aan een
oordeelsvornnende sessie, als ik het zo proef. Volgens muj

De heer Waar velt u dan een oordeel over?

De voorzitter: Dus even voor de duidelijkheid, het agenderingsverzoek waar de heer
Wringer het over heeft, dat gaat via de reguliere weg. Daar hoeven wij niet over te
besluiten, denk ik. Ja, als we een oordeelsvornnende sessie hebben, wat willen we dan,
welke politieke vraag willen we dan een antwoord op hebben? Dat is dan denk ik nu de
vraag die voorligt.

De heer Katif: Voorzitter, nu ben ik altijd een beetje het cijfersmanneke, zeggen ze altijd
en ik zie nog steeds niet, voor mijn gevoel hoor en dan moet maar de wethouder daar
even maar een antwoord op geven, er wordt hier iets voorgesteld dat we het
koersdocument Smart Society vast te stellen. Nou, daar zal ik geen problemen mee
hebben, maar ik heb wel een probleem namelijk als het gaat om de zogenaannde
financiering van het hele, hoe zeg je dat? Het hele stuk, om zo maar te zeggen. De
digitalisering, smart city, ik zie nannelijk geen, wat gaat me dat nou kosten? Dat zou ik
graag willen weten en ik denk als je toch een oordeelvormende sessie zo wil doen, dan
moet je op z'n minst Nou goed, de begroting komt eraan, dus dan neenn ik aan dat je
daar een postje voor kunt gaan reserveren. Maar dat is een mening. Van Beter voor
Dordt.

De voorzitter: Mijnheer Cobben.

De heer Cobben: Ik wil er ook op aansluiten als er een oordeelsvormende vergadering
konnt en er ligt niet een concreet plan op tafel, wat gaat de gemeente precies doen en
wat gaat het kosten en opbrengen, zoals ik net al zei. Ja, dan kunnen wij daar niet nnee
akkoord gaan. Dus dat moet dan in elk geval op tafel komen.

De heer Katif: Voorzitter.

De voorzitter: Mijnheer Katif.

De heer Katif: Voor zoverre ben ik met de heer Cobben wel eens, maar je moet ook
kijken wat het opbrengt. Dat ben ik dan met de wethouder eens. Kijk, ik bedoel, je wil
investeren in je stad en dat doe je op een goede manier, maar ik wil weten wat het kost.
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Ja, de opbrengsten, dat zie ik dan wel. Dat is op zich niet zo'n probleem, maar ik wil dan
weten wat kost mij nou eerste instantie. Wit ik gewoon even weten, dat is het enige.

De heer Uysal: Voorzitter. Ik wilde

De voorzitter: Sorry, even mijnheer Damen eerst.

De heer Damen: Ja, ik ben wel geYnteresseerd in wat het opbrengt. Ik wil weten
waarvoor we kosten nnaken. Dus welke problemen gaan we met die Smart Society
oplossen? Want dan weet ik of het Oberhaupt zin heeft om daarin te investeren. Wat mij
wel duidelijk is geworden nu is dat er kansen liggen, maar die wil ik wel dan binnen
bepaalde doelen benutten.

De voorzitter: Mijnheer Uysal.

De heer Uysal: Ja, voorzitter, volgens mij gaat het hier om het vastleggen van een
koersdocument, waar wij dus richting aangeven en de plannen die nnoeten dus nog
uitgewerkt worden. Dus ik vraag me ook af van in hoeverre, waarom praten we eigenlijk
over financien terwijI we weten dat er nog helemaal niks op tafel ligt. Dus het gaat hier
alleen maar om het vastleggen van het koersdocument, daarna komt er een plan met
uitvoering en dan kunnen we weer opnieuw aannnaken van of we het eens zijn met de
financien of niet.

De heer Katif: Voorzitter, dan word ik daarop aangesproken en dan wil ik wel even
zeggen en dan zal ik het maar letterlijk even lezen wat hier staat. Verlening van een
Smart City-innovatiefonds en ontwikkeling van de digitale tweeling mee te nemen in een
budgettair kader voor de begroting 2023. We praten wel degelijk over geld. Dus

Mevrouw Van Vugt: Nee, het gaat niet Het gaat niet over verlening. Verlenging.

De heer Katif: Ja. Nou ja, goed, dan wil ik wel weten de oorsprong ervan is en dan zul je
alsnog die verlenging is gekoppeld namelijk aan een stukje geld, zo sinnpel ligt dat. Dus
er is wel sprake van geld investeren. En overigens, ik ben er niet tegen, maar ik wil het
alleen even weten, nneer niet. Dat is gewoon een verhelderende vraag en daar zijn
beeldvormende sessies voor nodig. Meer zeg ik niet hoor.

De voorzitter: Dank je wel. Is het niet zo dat we het financiele, dat werd ook gewoon in
de begroting is, nou ja, niet gewoon, dat het in de begroting is opgenomen? Is daar lets
over te zeggen?

De heer Burctgraaf: Zeker, voorzitter. Ja, de begroting die komt binnenkort uw kant op
en daar zal ook de invulling voor het budget van Smart Society bij betrokken zijn.

De heer Katif: Voorzitter, dat klopt. 7 oktober krijgen we dat. Nou, volgens mij kan dat
ook heel simpel uitgelegd worden. Volgens mij is er al bekend, dus als je dat gewoon
voor elkaar kunt krijgen dan zou je gewoon een besluitvormende sessie. Voor mijn part
gaat het als hamerstuk, dat vind ik Ja, ik bedoel, snap je? Ik wil wel even weten wat
concreet en dat kan.
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De voorzitter: Oke, dank je wel. Ja. Dus naast de kosten, als dat blijkt uit de cijfers die
richting de raad komen, dan zou dat voldoende zijn voor u. Anderzijds, als we een
oordeelsvormende sessie hebben, dan proef ik eigenlijk alleen de politieke vraag die de
heer Cobben stelt van wat is er nu eindelijk de opbrengsten voor de mensen en voor de
inwoner en voor de kosten daartegenover. Ja, dan is nu de vraag van misschien is het
handig om dat gewoon met die handen te doen. Is er nog behoefte aan een
oordeelsvormende sessie op dat punt? Of, consequentie anderzijds is dan denk ik dat
het als hamerstuk naar de raad gaat. Dus laat ik Ja, wie zijn er, laten we handen doen
wie er voor een oordeelsvormende sessie is. Oke, dan zie ik daar geen meerderheid voor
en stel ik voor dat het advies wordt dat het als hamerstuk naar de raad gaat.

De heer Katif: Voorzitter, met de mededeling dat er een stennverklaring komt.

De voorzitter: Oke, dank u wel. Wordt genoteerd. Ja. Oke. Dan wil ik graag de
vergadering afsluiten. Ik dank, nognnaals dank aan de sprekers en dank voor het
gesprek en alien een goede avond of wat daar nog van over is.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 18 oktober2022.

De griffier,) D9ivoorzitter,
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