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Geen nieuw plan, op volle kracht door 
met de uitvoering

Welkom bij de Structuurvisie Sliedrecht 2020. In 2006 hebben we onze Structuurvisie ‘De 

wèreld tusse Wengerde en ‘t waoter’ vastgesteld. De hoofdlijnen van deze structuurvisie 

onderschrijven we nog steeds en hebben we bekrachtigd met het vaststellen van deze 

Structuurvisie Sliedrecht 2020 op 4 juni 2013:

• Sliedrecht wil op sociaal gebied een pluriforme, tolerante en vitale gemeenschap blijven, 

waarbij een goed functionerende samenleving centraal staat. 

• Fysiek gezien betekent dit dat Sliedrecht een ruimtelijke structuur wil realiseren die zowel 

kwantitatief als kwalitatief inspeelt op de actuele dynamiek waarbij de sociale waarden 

behouden moeten blijven. 

• Daarbij willen we als gemeente binnen onze mogelijkheden ook een actieve rol spelen in 

de realisatie van die gewenste ruimtelijke structuur. 

Na ruim 6 jaar vonden we het van belang om de balans op te maken en de structuurvisie 

waar nodig te actualiseren en specifiek aan te vullen voor de komende tien jaar. Hierbij spelen 

recente inzichten in demografische trends en andere ontwikkelingen een belangrijke rol. Deze 

structuurvisie vormt een richtinggevend kader voor onze werkzaamheden als gemeente, het 

vormt een afwegingskader voor initiatieven van particulieren en andere (semi)overheden, maar 

zeker ook een uitnodiging en inspiratiebron voor deze partijen om initiatieven te ontplooien in lijn 

met de structuurvisie.   

In deze structuurvisie worden de hoofdkeuzes uit ‘De wèreld tusse Wengerde en ‘t woater’ 

toegespitst op de huidige situatie en trends voor de toekomst. Waar dat aan de orde is worden 

bij de uitwerking daarvan nieuwe projecten benoemd. Daarnaast omvat de structuurvisie 

een uitvoeringsparagraaf, waarin we onze beleidskeuzen rondom de gewenste in te zetten 

instrumenten op het gebied van kostenverhaal hebben verankerd. De structuurvisiekaart (zie 

onder) geeft op hoofdlijnen de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingsrichting weer voor de 

gemeente Sliedrecht, zoals beschreven in de diverse themahoofdstukken. 
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1.1   Een structuurvisie voor de gemeente Sliedrecht

Het doel en onze missie
De Structuurvisie Sliedrecht 2020 zien we als een sturings- en stimuleringsinstrument voor 

de dagelijkse gang van zaken. Het geeft aan waar we voor ons plichten zien (bijvoorbeeld 

wettelijk), wat onze ambities zijn, waar we kansen zien en ook, wat willen we echt voorkomen. 

Daarnaast geven we aan per thema welke vertrekpunten we u en de andere partijen in de 

samenleving mee willen geven bij het ontplooien van initiatieven. Voor de realisatie van de 

gewenste ontwikkelingsrichting hebben we u hard  nodig. 

Deze nieuwe structuurvisie Sliedrecht 2020 onderstreept de hoofdkeuzen die we vastgelegd 

hebben in de structuurvisie 2006 ‘De wèreld tussen Wengerde en ‘t woater’ en in het 

ambitiedocument ‘Sliedrecht 2010 en verder’. De hoofdkeuzen hieruit worden toegespitst 

op de actuele situatie en te voorziene trends en uitgewerkt in concrete beleidskeuzen en te 

ondernemende activiteiten en projecten in de komende periode van circa 10 jaar. Deze dragen 

allen bij aan de missie: Sliedrecht: watergericht, innovatief en betrokken bij elkaar. 

We zijn trots op onze oorsprong vanuit de baggerindustrie. Die sector voert van oudsher 

de strijd tegen het water en zal met het oog op de stijgende zeespiegelstijging een goede 

economische toekomst blijven bieden. De industriële sector draait als nooit tevoren. Zo is de 

scheeps- en machinebouw een bloeiende bron van werkgelegenheid. Ook de toeleverende 

bedrijven delen in die groei. Het onderwijs is een belangrijke sector voor onze toekomst. 

Om deze sector (en zeker het voortgezet onderwijs) een impuls te geven, is geïnvesteerd 

in de totstandkoming van een Lokaal Onderwijs Centrum, een eigentijds en vernieuwend 

onderwijsconcept. Wat betreft de zorgsector: door de vergrijzing stijgt de behoefte aan 

kwalitatief goede en innovatieve zorg. Sliedrecht heeft een (pluriform) sociaal gezicht en 

een menselijke maat. Er is sprake van een sterke cohesie en saamhorigheid. De inwoners 

waarderen de menselijke maat van de gemeente. We zien het als onze belangrijkste opgave 

om eraan bij te dragen dit te behouden. Vanuit deze missie hebben we in het ambitiedocument 

een aantal doelstellingen geformuleerd, welke aan de basis liggen van deze structuurvisie:

1. Stimulering van de zorg voor elkaar: de dingen samen met de mensen willen doen; 

2. Het zorgen voor het behouden van het dorpse karakter; 

3. De ontwikkeling van het centrum van Sliedrecht als verblijfsfunctie: een educatief en 

gezellig ontmoetingsgebied. De verschillende functies van de winkel- en verblijfsgebieden 

moeten opgewaardeerd en versterkt worden; 

4. De verdere ontwikkeling van de woonboulevard tot een attractief regionaal koopcentrum; 

5. Het accommoderen van industrieel innovatieve bedrijvigheid, gelieerd aan de Sliedrechtse 

(bagger)industrie (kennis en ontwikkeling); 

6. De stimulering van de innovatie op het gebied van de (voorzieningen van de) 

zorginstellingen; 

7. De specialisering van het onderwijs gericht op de innovatie van de zorg en industrie. 
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Als gemeente zijn we klein genoeg om als bestuur dicht bij de mensen te staan. Hier staat 

tegenover dat we op sommige terreinen te klein zijn om een doelmatige dienstverlening in stand 

te kunnen houden. De gemeentelijke organisatie moet erop afgestemd zijn om in deze situatie, 

de specifieke Sliedrechtse dorpse kenmerken te behouden. Een grensoverschrijdende blik en 

regionale samenwerking zijn hiervoor belangrijke voorwaarden.  

Leefbaarheid als rode draad
Als gemeentebestuur, zetten we ons ervoor in om voor alle mensen die in Sliedrecht wonen, 

werken of recreëren, de aantrekkelijkheid van de Sliedrechts leefomgeving te koesteren 

en waar nodig te versterken. De term `leefbaarheid` staat hierbij centraal. Leefbaarheid 

heeft te maken met factoren als de kwaliteit van de omgeving, gevoelens van veiligheid 

en voorzieningen in de buurt. Er is ons veel aan gelegen een kwalitatief goede en goed 

functionerende leefomgeving te realiseren. Een leefomgeving die past bij onze eigen dorpse 

identiteit en bij onze positie in de Drechtsteden. 

Fysiek betekent dit dat wij een ruimtelijke structuur willen realiseren die zowel kwantitatief als 

kwalitatief inspeelt op de actuele dynamiek waarbij het streven naar een goed functionerende 

samenleving centraal staat. In deze structuurvisie zijn hoofdkeuzen gemaakt op het gebied 

van de fysieke leefomgeving om de juiste ruimte te bieden aan functies als wonen, werken, 

voorzieningen en recreëren. Het doel bij deze keuzen is telkens geweest om tot een voor ons 

evenwichtige, duurzame en vooral goed functionerende leefomgeving te komen.

Structuurvisie 2006 in notendop en stand van zaken projecten en activiteiten
De introductie van deze structuurvisie benoemt de drie elementen van het hoofddoel van ‘De 

wèreld tusse Wengerde en ‘t woater’. Dit drieledige hoofddoel is in de structuurvisie 2006 

uitgewerkt in zes thematische hoofdkeuzes, welke nog even actueel zijn (tussen haakjes wordt 

u verwezen naar de betreffende paragraaf in deze nieuwe structuurvisie).

• Het nastreven van een evenwichtige bevolkingssamenstelling en het bieden van een 

daarbij passend woningaanbod (zie 2.1); Het herkenbaar maken en versterken van 

ruimtelijke structuurdragers (zie 5.2); 

• Zorg dragen voor het behoud van de dorpse identiteit (zie 5.2); 

• Het bieden van een bij de bevolkingssamenstelling van Sliedrecht en de Alblasserwaard 

passend voorzieningenaanbod (zie 3.2); 

• De werkgelegenheid te behouden en te bevorderen (zie 4.2); 

• Het aanbod van recreatie en toerisme vergroten (zie 5.2 en 4.2)

De Structuurvisie 2006 ‘De wèreld tusse Wengerde en ‘t woater’ hadden we reeds opgezet 

als een structuurvisie gericht op (de stap naar) realisatie. Daarom is destijds een onderscheid 

gemaakt in locaties met verschillen in dynamiek. Daarnaast worden voorgenomen concrete 

projecten en activiteiten beschreven, welke tevens op de structuurvisiekaart 2006 verbeeld 

zijn. Omdat de Structuurvisie 2006 een belangrijke basis vormt voor deze Structuurvisie 2020, 

is in de bijlagen 1 van deze Structuurvisie 2020, een beschrijving van deze locaties met hoge 

en lage dynamiek opgenomen uit de structuurvisie 2006. Ook hebben we in de bijlagen 2 een 
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overzicht opgenomen van de actuele stand van zaken van de projecten en activiteiten van de 

structuurvisiekaart 2006.   

Onderdeel van deze structuurvisie 2020, is ook een uitvoeringsparagraaf (onderdelen 7.1 

t/m 7.5), met een projectenkaart en (thematisch ingestoken) projectenprogramma’s. Op de 

projectenkaart zijn alle ruimtelijk relevante projecten op structuurvisieniveau weergegeven 

in uiteenlopende fasen (realisatie, hard en zacht/studiefase). Daarnaast treft u in de 

uitvoeringsparagraaf ook een programma en kaart aan met (meer kleinschalige) projecten in de 

sfeer van onderhoud en beheer. 

1.2   Positie, juridische status en planperiode structuurvisie

Formele status structuurvisie, binding en relatie tot bestemmingsplannen
Met deze structuurvisie beschikken we over een formele structuurvisie conform de Wet 

ruimtelijke ordening, artikel 2.1., deze zegt:

“De  gemeente stelt ten behoeve van een goede ruimtelijke onderbouwing voor het gehele 

grondgebied van de gemeente Sliedrecht een structuurvisie vast. De structuurvisie bevat de 

hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van dat gebied, alsmede op hoofdzaken van 

het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid. De structuurvisie gaat tevens in op de wijze 

waarop de raad zich voorstelt die voorgenomen ontwikkeling te doen verwezenlijken.”

Een structuurvisie bindt alleen de gemeente die de structuurvisie stelt, het geeft richting aan 

het handelen van ons als gemeentebestuur en aan het handelen van de medewerkers. Er 

is geen sprake van een rechtstreekse bindende werking naar burgers en andere partijen in 

de samenleving zoals wel het geval is met een bestemmingsplan. We kunnen als gemeente 

afwijken van de gemeentelijke structuurvisie, maar dan moeten we dat wel goed motiveren. 

Indirect heeft de structuurvisie natuurlijk wel gevolgen voor u. In overleggen met u, vormt deze 

structuurvisie ons inhoudelijk vertrekpunt. We gebruiken de structuurvisie als achtergrond 

bij het beoordelen van ideeën en voorstellen van u, welke niet passen binnen de geldende 

bestemmingsplannen. Wanneer uw initiatief wel past in de lijn van de structuurvisie, dan 

kan dat voor ons aanleiding zijn om een positief principebesluit te nemen en aan u te 

vragen het idee verder  uit te werken, te onderbouwen en de noodzakelijk onderzoeken te 

verrichten. Vervolgens kan, wanneer er geen onoplosbare knelpunten zijn, de vertaling in het 

bestemmingsplan plaatsvinden en kan de uitvoering van start gaan.

Relatie tot bestaand beleid gemeente Sliedrecht en beleid hogere overheden
Deze structuurvisie vervangt niet de bestaande lokale beleidsnota’s en -documenten. Waar 

er sprake is van een tegenstrijdigheid, heeft het meest actuele document prioriteit. De 

structuurvisie beweegt zich binnen de kaders van het rijks-, provinciaal en regionaal beleid. 

Tussen de structuurvisies op de verschillende niveaus is géén sprake van een hiërarchische, 

verbindende relatie. Onze gemeentelijke structuurvisie mag op onderdelen in strijd zijn met de 
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provinciale of de rijksstructuurvisie, mits wij aan kunnen tonen dat daardoor het provinciale dan 

wel het rijksbelang niet aangetast wordt en beter bijgedragen wordt aan ons lokale belang. Bij 

de verschillende thema’s worden de bestaande kaders, voor zover relevant, van de hogere 

overheden kort beschreven.  

Planperiode
In de structuurvisie kijken vooruit tot circa 2020. Deze structuurvisie is voor ons  een dynamisch 

document. Wanneer ontwikkelingen in de komende periode daarom vragen, gaan we aan de 

slag met een actualisatie van de structuurvisie.

Inspraak en formele vaststelling
De ontwerp structuurvisie is gepresenteerd en besproken in een informatieve en opiniërende 

bijeenkomst van de raad. Na de bespreking in de opiniërende bijeenkomst heeft het ontwerp in 

het kader van inspraak en vooroverleg ter inzage gelegen met ingang van vrijdag 14 december 

2012 voor een periode van 6 weken. In deze periode zijn geen schriftelijke inspraakreacties 

door ingezetenen en andere belanghebbenden ingediend. Van vijf partijen zijn schriftelijke 

overlegreacties ontvangen. In de Notitie Inspraak en Overleg d.d. 16 april 2013 zijn deze 

samengevat en beantwoord. De structuurvisie is als gevolg hiervan aangepast. In bijlagen 

17 is de Notitie Inspraak en Overleg toegankelijk gemaakt. Het overzicht van aanpassingen 

en wijzigingen is als aparte bijlage toegankelijk gemaakt, zie hiervoor bijlagen 18. Deze 

structuurvisie is vastgesteld door de gemeenteraad op 4 juni 2013. 

1.3   Opzet en centraal gedachtengoed

Actief, maar ook selectief sturen op ruimtelijke kwaliteit
We zien de structuurvisie als een belangrijk sturings- en regie-instrument om onze ambities te 

bereiken. Voor sommige ontwikkelingen zijn wij als gemeente zelf initiatiefnemer en voor andere 

ontwikkelingen zijn wij afhankelijk van initiatieven van derden. Om duidelijkheid te bieden naar 

alle betrokkenen en om ons eigen handelen te sturen, maken we bij ieder thema onderscheid 

naar:

• Wat beschouwen we als onze basisverantwoordelijkheid? Hiervoor mogen zo weinig 

mogelijk belemmeringen bestaan. Daarom worden deze waar mogelijk direct vertaald in 

bestemmingsplannen. 

• Ambities, ontwikkelingen die we als gemeente (mede) zelf willen realiseren. Hiervoor willen 

we het voortouw willen nemen, ons extra inzetten specifiek middelen (geld of menskracht) 

op de begroting reserveren. 

• Kansen, ontwikkelingen die we mogelijk willen maken of willen faciliteren. Veel nieuwe 

ontwikkelingen ontstaan door initiatieven van derden. We willen in staat zijn om de kansen 

die zich hierdoor voordoen zo goed mogelijk te benutten. Deze initiatieven willen we goed, 

integraal af kunnen wegen en daar waar nodig, in overleg sturing geven aan de kwaliteit 

van het initiatief. 
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• Voorkomen, ontwikkelingen die we als  gemeente écht tegen willen gaan We willen 

ontwikkelingen die de kwaliteiten en waarden aan kunnen tasten voorkomen. Deels 

worden deze beschermd door wettelijke kaders. Waar dat onvoldoende is willen we zelf 

verantwoordelijkheid nemen. 

Opzet structuurvisie
Per thema starten we met een introductie met de volgende structuur: 1. De hoofdlijn; 2. De 

kaders; 3. De situatie, feiten en beoordeling; 4. Trends en ontwikkelingen en 5. De opgave en 

rode draad.

Vervolgens wordt deze opgave en rode draad uitgewerkt naar de verschillende regieniveaus: 

`basisverantwoordelijkheid`, `ambities`, `kansen`, en `voorkomen`.  In de uitvoeringsparagraaf 

(hoofdstuk 7) geven we aan, hoe we beogen die hoofddoelen te bereiken. 

Zoals u zult zien, omvat deze structuurvisie veel kaart- en beeldmateriaal vanuit bestaande 

documenten. Specifiek voor deze structuurvisie hebben we de volgende kaarten gemaakt:

• een globale analysekaart, met daarop aangegeven de groen-, cultuurhistorische en 

waterstructuren evenals een aantal belangrijke functies in onze gemeente (kaart is 

opgenomen in onderdeel 5.1); 

• een globale structuurvisiekaart, met daarop de hoofdlijnen van de ruimtelijke 

ontwikkelingsrichting van ons gemeentelijk grondgebied. Het vormt geabstraheerd de 

vertaling van de elementen die beschreven zijn in de verschillende themahoofdstukken. 

Een groot deel van de beleidsuitspraken in deze structuurvisie is niet op de 

structuurvisiekaart verbeeld, omdat het ofwel een te kleine schaal betreft om weer te 

geven ofwel er geen sprake is van een specifieke ruimtelijk locatie (structuurvisiekaart is 

opgenomen in de Inleiding); 

• een projectenkaart 2012, waarop alle op structuurvisieniveau relevante ruimtelijk-

functionele projecten getoond worden, deze is opgenomen in de uitvoeringsparagraaf 

(onderdelen 7.1 t/m 7.4) 
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1.4   Vormvrije mer-beoordeling

In een aantal situaties dient aan een structuurvisieproces een planmerprocedure gekoppeld te 

worden:

• wanneer de omvang van een activiteit waarvoor de structuurvisie kaders schept merplichtig 

is; 

• dan wel wanneer sprake is van een Natura 2000 gebied en ontwikkelingen zoals benoemd 

in de structuurvisie naar verwachting een significant effect zullen hebben op dat Natura 

2000 gebied, als gevolg waarvan een passende beoordeling noodzakelijk is.

Per 1 april 2011 is het Besluit m.e.r gewijzigd. De belangrijkste aanleidingen hiervoor zijn 

de modernisering van de m.e.r wetgeving in 2010 en de uitspraak van het Europese Hof 

van 15 oktober 2009 . Uit deze uitspraak volgt dat de omvang van een project niet het enige 

criterium mag zijn om wel of geen me.r.- (beoordeling) uit te voeren. Ook als een project 

onder de drempelwaarde uit lijst C en D zit, kan een project belangrijke nadelige gevolgen 

hebben, als het bijvoorbeeld in of nabij een kwetsbaar natuurgebied ligt. In principe had op 

basis van de uitspraak van 2009 ook bij dit bestemmingsplan bepaald moeten worden of het 

bestemmingsplan m.e.r-beoordelingsplichtig is.

Als gevolg van bovenstaande wijziging, moet ook bij de wat kleinere bouwprojecten (dat wil 

zeggen, onder de grenzen van het Besluit m.e.r.) beschreven worden of een m.e.r. beoordeling 

nodig is. Achterliggende gedachte hierbij is dat ook kleine projecten het milieu relatief gezien 

zwaar kunnen belasten en daarom ook bij kleine projecten beoordeeld moet worden of een 

MER nodig is.

Om te bepalen óf een m.e.r.-beoordeling noodzakelijk is, dient bepaald te worden of:

a.  de ontwikkeling de drempelwaarden uit lijst D van het Besluit m.e.r. overschrijdt;

b.  de ontwikkeling in een kwetsbaar gebied ligt en

c.  of er belangrijke milieugevolgen zijn. 

Het is van belang om goed te onderbouwen of een m.e.r. beoordeling (planmer) gekoppeld aan 

de structuurvisie gemeente Sliedrecht nodig is. Uit de verrichte vormvrije merbeoordeling blijkt 

dat er geen significant negatieve effecten te verwachten zijn. Kortom, een plan-MER-procedure 

gekoppeld aan de structuurvisie is niet noodzakelijk. De volledige rapportage is in de bijlagen 

opgenomen. 
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2   Wonen en woonomgeving

1. Hoofdlijn beleid voor het thema wonen en woonomgeving 
We willen in principe ruimte bieden aan alle inwoners met soms zeer uiteenlopende 

woonwensen. Daarbij geven we extra aandacht voor de huisvesting van de kwetsbare 

inwonersgroepen zoals de huishoudens die zijn aangewezen op woningen in de sociale sector, 

starters, ouderen en overige bijzondere doelgroepen. 

2. De Kaders voor het thema wonen en woonomgeving
Een belangrijk leidend kader voor ons beleid en (voorgenomen) activiteiten op het gebied 

van wonen en woonomgeving vormen de bebouwingscontouren. Deze zijn vastgelegd in de 

Provinciale Structuurvisie en de Provinciale Verordening. Dit betekent dat we als Sliedrecht, 

voor (grootschalige) woningbouw tot minimaal 2025 aangewezen zijn op verbetering en 

optimalisatie van het gebruik van het bestaande (al uiterst compact te noemen) stedelijk gebied. 

Voor de periode na 2025, zullen we als gemeente Sliedrecht voor (grootschalige) woningbouw 

een beroep moeten kunnen doen op ruimte elders in de directe omgeving, bij voorkeur 

bij de buurgemeente Hardinxveld-Giessendam. In het ‘Oog’, op het grondgebied van de 

gemeente Hardinxveld-Giessendam is hiervoor potentieel ruimte beschikbaar en gereserveerd. 

De provincie Zuid-Holland heeft de uitwerking van haar beleid op het gebied van wonen 

opgenomen in de Woonvisie 2011 - 2020.  

In de Regionale Woonvisie Drechtsteden 2010-2020 wordt een gezamenlijk woonbeleid 

gepresenteerd voor de Drechtsteden. Een gezamenlijk regionaal woonbeleid dat in een 

Jaarplan Wonen en Stedelijke Vernieuwing en de Prestatie Afspraken Lange Termijn (PALT-

afspraken) ook per gemeente (en lokale woningbouwcorporatie) nader wordt ingevuld en 

uitgewerkt. 

De ambities en hoofdlijnen voor het lokale woonbeleid worden gegeven in de lokale Woonvisie 

2006 en zijn nog steeds actueel en vormen de basis voor deze Structuurvisie 2020. Voor 

een toegesneden vertaling van deze Woonvisie 2006 in deze Structuurvisie 2020, heeft het 

Onderzoekscentrum Drechtsteden een actualisatie van het onderzoek verricht dat tengrondslag 

lag aan de Woonvisie 2006. De factsheet ‘ Informatie Woonvisie Sliedrecht’ en de bij die 

Factsheet behorende tabellen geven de geactualiseerde informatie per 1-1-2010. Paragrafen 

3 en 4 van dit onderdeel (situatie en trends) gaan hierop verder in. Omdat de Drechtsteden in 

hoge mate functioneren als een woningmarkt, is de lokale woonvisie afgestemd op en passend 

bij de regionale woonvisie. Naast de lokale Woonvisie 2006, is ons beleid omtrent wonen en 

woonomgeving, verankerd in de Notitie Huisvestingsmogelijkheden voor starters in Sliedrecht 

en in de Lokale Prestatieafspraken 2010-2014 Tablis Wonen en Gemeente Sliedrecht. 
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3. Huidige situatie,  feiten en beoordeling 
De woningvoorraad in Sliedrecht: 

• Is evenwichtig verdeeld in koop- en huurwoningen (met veel sociale huurwoningen; 

• Bestaat grotendeels uit grondgebonden woningen; 

• Bestaat voor een klein deel uit het duurdere segment; 

• De alleenstaanden wonen in hoofdzaak in een flat/appartement; 

• De gezinnen wonen in hoofdzaak in een eengezinswoning in de koopsector; 

• De ouderen (75 jaar en ouder) wonen in meerderheid in een etagewoning met lift; 

• Biedt voor iedereen ruimte om te wonen; 

• Biedt ruimte voor huisvesting van bijzondere groepen; 

• Biedt ruimte voor huisvesting van woonwagenbewoners.

Voor informatie omtrent de samenstelling van de woningvoorraad verwijzen we graag naar de 

eerder genoemde Factsheet Informatie Woonvisie van het OCD. 

Uit de eerder vermelde Factsheet en het in de bijlagen opgenomen Regionaal 

Omnibusonderzoek Sliedrecht van het Onderzoekscentrum Drechtsteden komt naar voren 

dat er in het algemeen tevredenheid heerst over de woning en ook over de woonomgeving. 

De scores liggen tussen minimaal een 5,7 (aanwezigheid goede voorzieningen voor 

jongeren) en een 7,3 (in de buurt is het buiten goed verlicht). In vergelijking met 2005 is de 

waardering van de woonomgeving nog wat toegenomen. De voorzieningen in de buurt en 

gemeentelijke voorzieningen worden voldoende beoordeeld, met gemiddeld een rapportcijfer 

van 6,8. Het laagste aandeel tevredenen is er voor wat betreft de culturele voorzieningen en 

welzijnsvoorzieningen. In vergelijking met de Drechtsteden is de tevredenheid in Sliedrecht 

echter wel hoger voor wat betreft de uitgaansmogelijkheden, sportverenigingen, onderwijs in het 

algemeen, welzijnsmogelijkheden en parkeermogelijkheden. De tevredenheid is lager voor wat 

betreft gezondheidsvoorzieningen en fietsvriendelijkheid . 

4. Trends en ontwikkelingen op het gebied van wonen en woonomgeving
We moeten als gemeente rekening houden met veranderingen in de bevolkingssamenstelling 

(afnemend aandeel jongeren en toenemend aantal ouderen). Gelukkig hebben we voorlopig 

nog niet te maken met bevolkingskrimp: naar verwachting zal de bevolkingsomvang nog stijgen 

tot 2030, zo laat de Factsheet van het Onderzoeks Centrum Drechtsteden zien. In de periode 

tot 2025 zal er sprake zijn van een bevolkingstoename van circa 800 mensen. Opvallend is 

dat in die periode tot 2025 er een geschatte toename van het aantal huishoudens speelt met 

1.050. Vooral is er sprake van een toename van huishoudens van 65-74 jaar en 75 jaar en 

ouder met 900. Het gaat om een cohort senioren die over het algemeen welvarender zijn dan 

vorige cohorten. Daarbij wordt verantwoord zelfstandig blijven wonen gestimuleerd. Senioren 

zijn echter -in vergelijking met andere leeftijdsgroepen- weinig verhuisgeneigd. Het aanbod 

van projecten voor ouderen dient dan ook -zowel qua aantal als qua differentiatie- afgestemd 

te worden op hun behoefte en ligt de uitdaging in het ‘verleiden’ van deze huishoudens om te 

verhuizen. 
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De goedkope voorraad voor de primaire doelgroep van beleid qua inkomen is in Sliedrecht op 

dit moment ruim genoeg. Naar verwachting neemt het aantal woningen in de sociale sector 

niet af. Er is wel sprake van onttrekkingen, maar daar staat nieuwbouw in de sociale huur- en 

koopsector tegenover. 

Conform lopende afspraken is er ruimte om ook voor huishoudens van buiten Sliedrecht 

woningen te realiseren. Naar verwachting zal de omvang hiervan circa 450 huishoudens zijn in 

de periode tot 2025. Dat komt overeen met 30 huishoudens per jaar.  

De huidige economische ‘crisis’ is een complicerende factor bij het zorgdragen van een op de 

bevolkingsontwikkeling afgestemde woningvoorraad en woningbouwproductie. Woningen staan 

(veel) langer te koop, mensen stellen de stap om te verhuizen uit of verbouwen hun huis (van 

uitstel komt dan afstel). Daarbij komt het voor dat het voor starters erg moeilijk is om voldoende 

hypotheek te krijgen. Dit systeem van factoren leidt ertoe dat de motor van de ruimtelijke 

ontwikkeling, de woningbouw, tot stilstand is gekomen. Hierdoor kunnen er tevens door ons als 

gemeente, minder middelen gegenereerd worden om (noodzakelijke) kwaliteitsinvesteringen 

te doen. Bijvoorbeeld in de openbare ruimte, de groenstructuur of de sociaal-maatschappelijke 

voorzieningen. 

De Europese richtlijn omtrent toewijzing van huurwoningen van corporaties aan huishoudens 

met lage inkomens zal van invloed zijn op vraag en aanbod naar woningen in de sociale sector. 

5. De opgave en de rode draad op het gebied van wonen en woonomgeving
Met deze structuurvisie willen we inspelen op de demografische en economische trends die  

invloed hebben op de woningmarkt. Wanneer noodzakelijk en mogelijk gaan we nu al bijsturen, 

om te voorkomen dat er naar de toekomst toe mogelijk problemen ontstaan. Bijvoorbeeld in de 

zin dat de woningvoorraad kwalitatief niet toegesneden is op de huishoudenstypen, danwel er 

kwantitatief onvoldoende geschikte woningen zijn. In de volgende onderdelen hebben we onze 

hoofdkeuzes benoemd en uitgewerkt, waarmee we hieraan invulling geven. Hierbij maken we 

een onderscheid tussen:    

• Wat we daarvoor als onze basisverantwoordelijkheid op het gebied van wonen en 

woonomgeving beschouwen (2.1); 

• Waarvoor we ons extra willen inzetten op beleidsveld wonen en woonomgeving (ambitie) 

(2.2); 

• Welke kansen we hierbij zien op het gebied van wonen en woonomgeving en de 

randvoorwaarden die we daarvoor hanteren (2.3); 

• Wat we willen voorkomen op het gebied van wonen en woonomgeving (2.4).
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2.1   Basisverantwoordelijkheid voor wonen en woonomgeving

Als basisverantwoordelijkheid op het gebied van wonen en woonomgeving beschouwen wij in 

ieder geval:

1.  Het nastreven van een evenwichtige bevolkingsopbouw en het faciliteren van  ruimte voor 

de bevolkingstoename; 

2. Bieden van huisvesting voor kwetsbare groepen; 

3. Investeren in de kwaliteit van de woonomgeving. 

Ad 1 Het nastreven van een evenwichtige bevolkingsopbouw en het faciliteren 
van ruimte voor de bevolkingstoename
Fysieke ruimte voor woningbouw is er in het bestaande compact bebouwde gebied van onze 

gemeente beperkt. Hoewel er tot 2025 veel projecten op de rol staan, zullen wij ook na 2025 

rekening moeten houden met ruimteclaims vanuit wonen, werken, voorzieningen en recreatie. 

Omdat de bevolkingssamenstelling verandert en de gemiddelde woningbezetting afneemt, zal 

dat bij een gelijkblijvend aantal woningen leiden tot het verminderen van het aantal inwoners. 

Wij willen echter minimaal het huidige aantal inwoners vasthouden en (minimaal) ruimte bieden 

voor de autonome groei (als gevolg van gezinsverdunning en natuurlijke bevolkingsaanwas). Dit 

draagt bij aan het behouden van de vitaliteit en leefbaarheid.  

Ondanks dat de fysieke ruimte in bestaand stedelijk gebied beperkt is, is er wel voldoende 

ruimte voor de opvang van de autonome toename van het aantal inwoners en huishoudens dat 

wordt voorzien tot minimaal 2020.  

Het woningbouwprogramma 

In de periode 2010-2025 wordt de realisatie beoogd van circa 1950 nieuwe woningen. Het 

merendeel wordt gerealiseerd in Baanhoek West. Naast bouw-, vindt er ook sloop plaats van 

ruim 450 woningen. In het woningbouwprogramma wordt nog geen rekening gehouden met de 

in deze periode voorziene herstructureringsopgave voor de Staatsliedenbuurt. Ook wordt nog 

geen rekening gehouden met de plannen voor een herontwikkeling van de locatie plaatselijk 

Rivierdijk, P.C. Hooftlaan t/m Gat naast Vogel. Deze plannen bevinden zich nog in de fase van 

visievorming. In de tabel in de bijlagen wordt een globaal overzicht gegeven van de voor de 

periode 2010-2025 in uitvoering, ontwikkeling en visievorming zijnde woningbouwplannen. 

Het huidig woningbouwprogramma betekent een uitbreiding met 1.500 woningen in de periode 

2010-2025. Dit is ruim voldoende voor de uitbreiding van het aantal huishoudens 1.050. Daarbij 

is rekening gehouden met risico’s dat locaties vertraging oplopen. Daardoor is er (conform 

lopende afspraken) ook ruimte voor huishoudens van buiten Sliedrecht (circa 450 totaal, 30 per 

jaar). Gezien de huidige economische crisis, willen we als gemeente behoedzaam omgaan met 

het woningbouwprogramma, overprogrammering moet voorkomen worden. 
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Inspelen op demografische trends, het leggen van de juiste accenten

Wanneer gekeken wordt naar de samenstelling van het woningbouwprogramma, dan ligt de 

nadruk op woningen in de koopsector (markt), met name grondgebonden woningen (vrijstaand, 

2 onder 1 kap en eengezinswoningen). Omdat de groei van het aantal huishoudens met 

kinderen afgevlakt is, verwachten we dat de grondgebonden koopwoningen met name bewoond 

zullen gaan worden door huishoudens van buiten, of door doorstromers uit Sliedrecht zelf.   

Gezien de demografische trends (zie onderdeel 2 van deze structuurvisie), is er in de periode 

tot 2025 vooral sprake van een toename van huishoudens in de leeftijdsgroepen 65 - 74 jaar 

en 75 jaar en ouder (een toename van circa 900). De verwachting is, dat deze huishoudens 

over het algemeen welvarender zijn dan dezelfde leeftijdsgroepen in voorgaande perioden. 

Door dat senioren in vergelijking met andere leeftijdsgroepen weinig verhuisgeneigd zijn, en het 

beleid gericht is op het stimuleren van zo lang mogelijk verantwoord zelfstandig blijven wonen, 

moet de woningvoorraad voor oudere huishoudens (zowel qua aantal als qua differentiatie) 

afgestemd worden op hun behoefte. In het algemeen is ons woningbouwprogramma op 

dit moment vooral gericht op onttrekkingen in de sociale huursector en nieuwbouw in koop 

eengezinswoningen en koopappartementen met lift. Het voorziet te weinig in mogelijkheden 

voor senioren, die in meerderheid een voorkeur voor huren hebben. De woonwensen van 

ouderen (65-plussers) zijn divers. Er is bij senioren duidelijk  behoefte aan nultredewoningen. 

We streven naar een mix in de nieuwbouw van koop- en huurappartementen. Dit kan door een 

differentiatie van verschillende projecten, maar ook door binnen één project appartementen 

als koop- en huur aan te bieden. Daarmee ontstaat flexibiliteit om op de toekomstige 

marktontwikkeling in te kunnen spelen. 

Als gemeente beschikken we over een breed aanbod aan woonvoorzieningen voor ouderen: 

van levensloopbestendig wonen (voorheen: thuiszorg in aanleunwoningen), beschut- of 

begeleid wonen, verzorgd wonen, ook wel geclusterd wonen (voorheen: verzorgingshuiszorg) 

tot en met beschermd wonen (voorheen: verpleeghuiszorg). In de komende periode werken we 

met de betrokken partijen aan een verdere optimalisatie.

Een toereikend aantal woningen in de sociale sector van voldoende kwaliteit

In onze gemeente is de goedkope voorraad voor de primaire doelgroep van beleid qua inkomen  

ruim voldoende. Op dit moment kan 38,7% van de woningvoorraad aangemerkt worden 

als sociale huurwoningen (maximale huurprijs 681,- euro per 01-01-2013). Regionaal wordt 

gestreefd naar een aandeel van minimaal 35%. Het merendeel van de sociale woningen is in 

eigendom, onderhoud en beheer van Tablis Wonen.

Recente ontwikkelingen, zoals de Europese richtlijn omtrent toewijzing van  huurwoningen 

van corporaties aan huishoudens met lage inkomens, gecombineerd met de voorkeur van 

verhuisgeneigden voor koopwoningen, versterken onze conclusie dat de sociale voorraad 

ruim genoeg is. Hierdoor zijn er ook mogelijkheden voor de corporatie Tablis Wonen om delen 

van de voorraad te vernieuwen en/of te verkopen, zonder dat dit de sociale woningvoorraad 

aantast. Door deze herstructuringsopgave wordt de kwaliteit van de sociale voorraad 
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versterkt.  Corporaties houden een verantwoordelijkheid voor bijzondere doelgroepen en 

geschiktheid van de woningvoorraad voor senioren. Naar verwachting zal de samenstelling 

van de huishoudens wonend in corporatiewoningen, steeds meer bestaan uit alleenstaanden,  

tweepersoonshuishoudens en ouderen. 

Ad 2. Ruimte om te wonen voor iedereen: zorgplicht voor kwetsbaren en leven-
sloopbestendigheid 
Niet alleen bij goede en voldoende woningen voor senioren en de lagere inkomens groepen 

willen we accenten leggen, maar ook bij andere meer kwetsbare inwonersgroepen. Op de 

daadwerkelijke realisatie daarvan kunnen we beperkt directe invloed uitoefenen. We gaan met 

betrokken partijen gesprekken aan en bieden de mogelijkheden in de bestemmingsplannen. 

Voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen, die extra zorg behoeven, zijn in 

onze gemeente reeds veel voorzieningen, ook in het nieuwe Baanhoek-West. In 

Drechtstedenverband wordt gestreefd naar spreiding van voorzieningen voor deze groep over 

het hele gebied. Nieuwe activiteiten op dit gebied zijn op ‘ons grondgebied’ dan ook niet direct 

noodzakelijk. De vervanging van bestaande huisvesting gaat  gewoon door. 

We zien het wel als opgave, om extra te investeren in zogenaamde levensloopbestendige 

woningen (bestaand en nieuw). Deze woningen voldoen in grote lijnen ook aan de eisen van 
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een brede groep van lichamelijk gehandicapten en zijn zo nodig eenvoudig aan te passen. 

Om zoveel mogelijke woningen `aanpasbaar` te kunnen bouwen zijn op regionaal niveau 

afspraken gemaakt om het pakket `GPR-gebouw` te gebruiken bij het ontwerpen van woningen. 

Hierdoor kan de kwaliteit van de woningen verhoogd worden. De eisen van het Politiekeurmerk 

Veilig Wonen maken deel uit van GPR Gebouw. Bij het ook levensloopbestendig maken 

van de voorraad verdient met name de toegankelijkheid voor rolstoelen van de bestaande 

meergezinswoningen met lift van Tablis Wonen extra aandacht. Door een te geringe breedte 

van de galerijen, is in principe slechts een klein deel van de woningen goed toegankelijk voor 

rolstoelgebruikers. 

Voor de Drechtsteden als geheel, is een opgave geformuleerd van totaal 4.000 

levensloopbestendige woningen. Voor ons is de opgave geformuleerd, dat er (gezien de 

behoefte) in 2015 ruim 2.250 woningen voor mensen met beperkingen dienen te zijn. Op dit 

moment zijn dit er een kleine 1.350, door de realisatie van nieuwe appartementen met lift in die 

periode kan echter hieraan voldaan worden. Door de toenemende vergrijzing, zal het aantal 

benodigde levensloopbestendige woningen toe moeten nemen. 

Ad 3. Investeren in kwaliteit van de woonomgeving 
Naast de woning, is de kwaliteit van de woonomgeving van groot belang. Er zijn voortdurend 

inspanningen nodig om deze op peil te houden. Een aantrekkelijke woon- en leefomgeving 

heeft een positieve invloed op het welzijn van onze inwoners en vormt een belangrijke factor 

in de vestigingskeuze van (internationale) bedrijven en werknemers. Hierbij spelen aspecten 

als aanwezigheid van groen in de directe nabijheid, voldoende parkeergelegenheid, (verkeers)

veilige openbare ruimte en een goed (bereikbaar) voorzieningenniveau. Op deze aspecten gaan 

we in de andere themahoofdstukken uitgebreider in. 

2.2   Ambities op het gebied van wonen en woonomgeving

Op het gebied `Wonen en woonomgeving` zetten we ons extra in voor:

1. Het behoud van het dorpse karakter van Sliedrecht; 

2. Verstedelijkingsopgave tot 2020 in bestaand stedelijk gebied, daarna in ‘het oog’; 

3. Het behouden van de jeugd en startende gezinnen in de gemeente; 

4. Passend woningaanbod nieuwvestigers in de gemeente; 

5. Stimuleren duurzaamheid.

Ad 1. Het behoud van het dorpse karakter van Sliedrecht
Als bestuur zien we, maar ook veel inwoners en ondernemers met ons, Sliedrecht als een 

pluriform, vitaal en tolerant en leefbaar dorp. De hechte leefgemeenschappen en de dorpse 

uitstraling van grote delen van het oude Sliedrecht dragen hiertoe zeker bij. Het is onze ambitie 

om deze identiteit te behouden en deze zelfs te versterken waar dat noodzakelijk is en het 

kan. Voor de toekomst zien we Sliedrecht als een dorp met stedelijke voorzieningen, waar 

het goed wonen, werken en recreëren is. Het dorpse karakter wordt mede gevormd door de 
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karakteristieken van het historische dijklint. De karakteristieken van het historische dijklint 

worden bepaald door de variatie en kleinschaligheid van de bebouwing, de verspringende 

voorgevellijnen en de doorzichten naar de rivier en het achterland. Deze kenmerken staan 

onder druk en komen mogelijk nog verder onder druk te staan als de dijk opnieuw moet worden 

verzwaard in het kader van het Deltadeelprogramma Rijnmond-Drechtsteden. 

Ad 2. Verstedelijkingsopgave tot 2020 in bestaand stedelijk gebied, daarna in 
‘het oog’
In het onderdeel 2.1 (basisverantwoordelijkheid wonen en woonomgeving), hebben we 

aangegeven dat er tot 2020 voldoende mogelijkheden zijn om de behoefte en opgave in 

bestaand stedelijk gebied te accommoderen. Samen met de provincie Zuid Holland is het 

onze ambitie, om ook de opgave daarna, in de periode tot minimaal 2020, binnen dit bestaand 

stedelijk gebied te realiseren. Dit kan ook bijdragen aan het versterken van de interne 

samenhang, naast uiteraard het voorkomen van het aantasten van het landschap. De provincie 

heeft in haar structuurvisie en verordening de bebouwingscontouren strak om het bestaand 

stedelijk gebied gelegd. Verstedelijking voor woningbouw in de periode tot (minimaal) 2020 

buiten die contouren is in principe niet toegestaan. Het optimaliseren van het bestaande gebied 

biedt kansen voor kwaliteitsversterking en noopt tot het courant en aantrekkelijk houden van de 

bestaande voorraad. 

Dit is echter voor ons niet eenvoudig, in een dergelijk reeds compact bebouwd gebied als 

ons Sliedrecht. Afgesproken is, dat we als gemeente Sliedrecht voor de periode na 2020 voor 

woningbouw een beroep kunnen doen op de gronden in het `Oog` bij Hardinxveld-Giessendam. 

Belangrijke voorwaarde is uiteraard dat daaraan tegen die tijd behoefte is èn er geen ruimte 

meer is binnen bestaand stedelijk gebied. 

Ad 3. Behouden van de jeugd en startende gezinnen in onze gemeente
Voor de leefbaarheid, levendigheid en (ook economische) vitaliteit van onze gemeente, vinden 

we het van groot belang om de Sliedrechtse jeugd en Sliedrechtse startende gezinnen te 

behouden. We kunnen hierop niet direct sturen, maar beogen eraan bij te dragen door:

• een accent te leggen op betaalbare starterswoningen in de koop- en huursector (waarbij 

we ons richten op de starters in de leeftijd van 21 - 35 jaar). Een derde deel van onze 

woningvoorraad kent een WOZ-waarde van minder dan 150.000,- euro; 

• het aanbieden van de starterslening; 

• het onderzoeken van de behoefte aan en mogelijkheid tot collectief opdrachtgeverschap 

voor starters; 

• het realiseren van huurwoningen met een huurprijs van > 681,- euro, hierdoor kunnen 

ook mensen met een hoger inkomen dan 34.229,- euro doorstromen naar een andere/

betere/grotere woning (huurprijs- en inkomensgrens per 01-01-2013). Dit zorgt ervoor dat 

starterswoningen beschikbaar komen. Ook verwachten we een positief  ‘doorschuifeffect’ 

na de oplevering van een groot aantal specifieke ouderenwoningen; 

• met de Woningbouwcorporatie Tablis Wonen in overleg te gaan over het  toewijzingsbeleid 

voor huurwoningen; 
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• voldoende mogelijkheden te bieden in bestemmingsplannen voor het aanpassen van 

woningen; 

• het behouden van een aantrekkelijk (bereikbaar) basisvoorzieningenpakket en een 

aantrekkelijke leefomgeving met bijvoorbeeld voldoende speelvoorzieningen.

Ad 4. Passend woningaanbod voor nieuwvestigers in onze gemeente
Uit onderdeel 2.1 blijkt dat er meer woningen gerealiseerd zullen worden (volgens het 

woningbouwprogramma), dan noodzakelijk voor de eigen Sliedrechtse behoefte. We zijn er 

ons bewust van dat het niet eenvoudig is: veel gemeenten om ons heen (met de krimp in het 

vooruitzicht) hebben een vergelijkbare ambitie. Wij zijn ervan overtuigd, dat we beschikken 

over specifieke kwaliteiten, waardoor we het kansrijk zien om te streven naar een groei van 

het aantal huishoudens en van de bevolking. Dit is van belang voor het behoud van het 

voorzieningenniveau. Mogelijkheden om hieraan invulling te geven zien we bij:

• het aanpassing van bestaande panden; 

• bijzondere woonmilieuontwikkelingen (‘niches’) op inbreidings-/herontwikkelingslocaties: 

woningtypen en kleinschalige woonmilieus die een verrijking vormen voor het aanbod in 

Sliedrecht, waarbij gedacht kan worden aan woon-werkeenheden, woongemeenschappen/-

groepen, kangaroo-woningen eventueel met zorg op afroep, beschermd wonen, atelier 

wonen, water-woningen en woningen met een hoge duurzaamheidsambitie. Op een 

moment dat op een locatie dynamiek mogelijk of wenselijk is, kan door de initiatiefnemer 

onderzocht worden wat een op dat moment (voor die locatie) een interessante ‘niche’ is;  

• mogelijkheden voor het `bouwen in eigen beheer’ (waaronder ook collectief 

opdrachtgeverschap).

Ad 5. Stimuleren duurzaamheid
Duurzaamheid is een onderdeel van alle beleidsvelden, evenals ruimtelijke kwaliteit. Op het 

gebied van wonen streven we ernaar de duurzaamheid te vergroten door het hanteren van 

het energielabel, het stimuleren van het gebruik van zonne-energie, warmte-koude-opslag en 

duurzaam materiaal gebruik.

Met betrekking tot duurzaamheid zijn met Tablis Wonen onder anderen  prestatieafspraken 

gemaakt hoe in de periode 2008-2018 voor haar bestaande bouw te komen tot 20% besparing 

op het gebouwgebonden energieverbruik. Voor nieuwbouw wordt door Tablis Wonen gestreefd 

naar een stapsgewijze aanscherping van de EPC-eis. 
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2.3   Kansen op het gebied van wonen en woonomgeving

Kansen die zich voordoen op de woningmarkt willen we zo goed mogelijk benutten. In 

dit onderdeel hebben we een aantal belangrijke vertrekpunten voor initiatiefnemers in de 

woningmarkt opgenomen. Omdat we als gemeente zelf geen woningen realiseren, zijn we 

afhankelijk van initiatieven van ontwikkelende partijen. Graag gaan wij met initiatiefnemende 

partijen in gesprek om mogelijkheden af te tasten en een voor alle partijen optimale situatie 

te bereiken. Met de corporatie (Tablis Wonen) maken we prestatieafspraken. Om er zeker 

van te kunnen zijn, de geprognosticeerde huishoudenstoename daadwerkelijk te kunnen 

accommoderen, houden we rekening met een plancapaciteit van 130%

Wanneer een verzoek bijdraagt aan het woon- en leefklimaat van de gemeente, tegemoet komt 

aan een behoefte, er geen belangen en waarden worden geschaad en er sprake is van een 

goede ruimtelijke inpassing, is ons uitgangspunt om zoveel als mogelijk aan verzoeken van 

derden tegemoet te komen. Het eerste beoordelingskader voor initiatieven bestaat uit onder 

andere de bestemmingsplannen, de welstandsnota, het op regionaal niveau opgestelde en 

bestuurlijk vastgestelde pakket GPR-gebouw en deze lokale structuurvisie. In het algemeen 

gelden op het gebied van wonen de volgende beleidsmatige afwegingscriteria: 

• er is spraken van bijdrage aan de gewenste diversiteit van de woningvoorraad en aan de 

gewenste stimulering van huisvesting van belangrijke en kwetsbare doelgroepen; 

• de bijdrage aan de ruimtelijke karakteristiek en omgevingskwaliteit (waaronder ook de 

verhouding bebouwing en openbare ruimte); 

• de duurzaamheid van de ontwikkeling.

Aanvullend hierop geldt voor het buitengebied in het algemeen (waarbij natuurlijk het 

contourenbeleid van de provincie van groot belang is):

• woningbouw in het buitengebied mag alleen binnen de gestelde kaders; 

• woningbouw mag bijvoorbeeld de agrarische sector niet hinderen; 

• er is sprake van een bijdrage aan de (omgevings- en belevings)kwaliteit; 

• bij voorkeur betreft het een ontwikkeling op een bestaande bebouwde locatie; 

• het bieden van de mogelijkheid om aan vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen een 

woonfunctie toe te kennen.
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2.4   Wat we echt willen voorkomen op het gebied van wonen en 
woonomgeving

De aantrekkelijkheid van het wonen en de woonomgeving in onze gemeente, nu en in de 

toekomst, wordt niet alleen bepaald door de woning zelf en de fysieke woonomgeving. Het 

gaat ook om sociaal-maatschappelijke kwaliteiten, kenmerken en culturele identiteit van de 

gemeenschap als geheel. We kunnen hier als gemeente maar heel beperkt invloed op uit 

oefenen. We zetten ons waar dat mogelijk is in voor:

• het voorkomen van leegstand, 

• het voorkomen van kwaliteitsverlies van de woningvoorraad en de woonomgeving, 

• het voorkomen van stagnatie in de herstructurering.

Voorkomen van leegstand

Door onze activiteiten gericht op een passend woningbouwprogramma en het maken van  

afspraken met de corporatie, trachten we te voorkomen dat het aanbod niet aansluit op de 

marktvraag. Daarnaast kennen we als gemeente Sliedrecht de ‘leegstandsvergunning’. Hiermee 

kan de leegstaande woning tijdelijk verhuurd worden indien de woning bijvoorbeeld moeilijk 

verkocht kan worden. Als gemeente verlenen we een leegstandsvergunning voor de verhuur 

aan gezinnen met of zonder kinderen (geen kamerverhuur). 

Voorkomen van kwaliteitsverlies woningvoorraad en de woonomgeving

Daarnaast zetten we ons ervoor in om te voorkomen dat er een negatieve spiraal ontstaat ten 

aanzien van de kwaliteit van de woningvoorraad en van de woonomgeving. De kwaliteit van de 

woning zelf is primair een verantwoordelijkheid van de eigenaar. Als gemeente kunnen we hierin 

alleen actief optreden indien een zodanig kwaliteitsverlies gaat optreden, dat dit doorwerking 

heeft op de algemene kwaliteit van de woonomgeving (in de vorm van verpaupering en 

leegstand). Dit kan de gemeente doen door eigenaren aan te spreken op het op peil houden 

van de woningkwaliteit (handhaving) en de Welstandsnota (waarin bijvoorbeeld de dijklinten 

extra aandacht hebben gekregen). Een andere wijze waarop we trachten kwaliteitsverlies van 

de woningvoorraad te voorkomen,  is het (in beperkte mate) verstrekken van subsidies en/of 

stimuleringsmaatregelen.

Voorkomen stagnatie van de herstructurering

Als gemeente signaleren we het (potentiële) knelpunt, dat door Europese regelgeving een 

bepaalde inkomensgroep niet op de huur- en ook niet op de koopmarkt terecht dreigt te kunnen. 

Voorkomen moet worden dat er voor deze groep geen woningcategorie bereikbaar meer is. 

Dit heeft niet alleen consequenties voor die doelgroep, maar ook voor de continuïteit van 

het herstructureringsproces. Mensen kunnen namelijk niet ‘uitverhuisd worden’ en/of zullen 

weigeren mee te werken aan herstructurering als ze daardoor moeten verhuizen. Stagnatie van 

herstructurering leidt uiteindelijk tot kwaliteitsverlies van de woningvoorraad als geheel.
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3   Voorzieningen

1. Hoofdlijnen thema voorzieningen
We hechten grote waarde aan goed leven en wonen in Sliedrecht. Hiervoor moet de optelsom 

van de voorzieningen op lokaal en regionaal niveau, adequaat toegesneden zijn op de 

Sliedrechtse bevolking, zowel wat betreft omvang als samenstelling, nu en in de toekomst. 

Een goede kwaliteit en bereikbaarheid zijn hiervoor essentieel. We richten ons niet op ‘nieuwe 

stenen stapelen’, maar op het herstapelen van stenen, gericht op zo optimaal mogelijk gebruik, 

kwaliteit en bereikbaarheid. 

Het thema voorzieningen is breed, het heeft zowel betrekking op sociaal-maatschappelijke-/ 

sociaal-culturele voorzieningen (zoals scholen, dorpshuizen, sport, sociale samenhang in het 

algemeen) als op commerciële voorzieningen (zoals winkels, horeca en leisure).

2. Het kader op het gebied van voorzieningen
Ons beleid op het gebied van ‘voorzieningen’, hebben we verankerd in verschillende 

thematische beleidsnota’s:

• De kaders rondom de aspecten van ‘maatschappelijke ondersteuning’ hebben we 

opgenomen in het Wmo-Beleidsplan Sliedrecht 2012-2015 ‘Elkaar ondersteunen’. 

Hierin staat niet het hebben van een beperking centraal, maar de mate waarin mensen 

met of zonder beperking zichzelf kunnen redden, participeren en iets voor anderen 

(de samenleving) doen of kunnen doen. Voor iedere mate van zelfredzaamheid en 

kwetsbaarheid (waarbij we onderscheid maken in drie categorieën), zien we het als onze 

taak om ervoor te zorgen dat er een goede basisinfrastructuur voor aanwezig is. We zien 

het als onze uitdaging om te voorkomen dat mensen terugvallen.   

• Op het gebied van zorg en welzijn richten we ons op een passend lokaal en regionaal 

voorzieningenniveau en kwantitatieve en/of kwalitatieve versterking daarvan (Voorzieningen 

Sliedrecht PON 2009). 

• In de Onderwijsvisie gemeente Sliedrecht 2011 hebben we onze missie op dat vlak 

vastgelegd: elk kind moet zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen om optimaal te 

kunnen participeren in de maatschappij. 

• Ten aanzien van de sportvoorzieningen hebben we in onze Integrale Beleidsnota Sport 

2006-2010 verankerd dat we een gemeente willen zijn waar zoveel mogelijk burgers op 

een verantwoorde veilige manier aan enige vorm van sportbeoefening kunnen en zullen 

(blijven) doen. 

• Het jeugdbeleid is verankerd in de Integrale Beleidsnota Jeugd (in)begrepen. In 2013 wordt 

dit beleid herijkt.  

• De beleidskaders rondom detailhandelsvoorzieningen zijn vastgelegd in de Economische 

Visie Sliedrecht 2020,  we richten ons op sterke winkelcentra en een verbreding van de  

branchering op woonboulevard Nijverwaard, welke in het provinciaal beleid benoemd is 

als de regionale perifere detailhandelslocatie. Specifieke aandacht heeft de Kerkbuurt, 

hiervoor hebben we recentelijk een Toekomstvisie opgesteld. Dit is vanuit de historie ons 

hoofdwinkelcentrum. In delen staat de winkelfunctie onder druk en het ondervindt effecten 

van de versterking van het aanbod op het Burgemeester Winklerplein en de Nijverwaard.
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3. Situatie, feiten en beoordeling 
Onze gemeente kent een relatief hoog voorzieningenaanbod in vergelijking met andere 

gemeenten van een zelfde omvang in de stedelijke regio Drechtsteden. In de bijlage 

voorzieningenstructuur is een beschrijving van de in Sliedrecht aanwezige voorzieningen 

opgenomen. Een onderzoek uit 2009 naar de tevredenheid van de Sliedrechtse bewoners 

uit de verschillende wijken over de voorzieningen in onze gemeente, laat zien dat men over 

het algemeen (zeer) tevreden is over het winkelaanbod, de (sport)verenigingen, onderwijs 

in het algemeen en een iets kleiner aantal over de zorgvoorzieningen. Een veel minder 

aandeel van de mensen is tevreden over de uitgaansmogelijkheden, culturele voorzieningen, 

welzijnsvoorzieningen, fietsvoorzieningen en parkeermogelijkheden. Wanneer we kijken naar 

de verschillen in tevredenheid tussen de bewoners van de verschillende wijken, dan is de 

tevredenheid in wijk Oost hoger dan gemiddeld. In het Regionaal Omnibusonderzoek Sliedrecht 

(2011, OCD), zijn inwoners gevraagd hun mening te geven ten aanzien van onderwerpen als 

aanwezige voorzieningen, welzijn, bereikbaarheid en dergelijke. 

Daarnaast is er de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar de onderwerpen binnen het 

sociale beleidsveld. Onderzoeken laten zien dat met name de thema’s jeugd en Wmo om 

specifieke aandacht (blijven) vragen. Rondom deze thema’s vinden de komende periode veel 

veranderingen plaats. Taken worden over gedragen aan gemeenten. In Sliedrecht is recentelijk 

een Centrum voor Jeugd en Gezin geopend. Op het gebied van de Wmo is de verschuiving 

van AWBZ naar Wmo van belang. De overige drie thema`s: leefbaarheid en veiligheid, 

maatschappelijke participatie en gezondheid zijn bij ons over het algemeen op orde. 

Op het brede gebied van voorzieningen staan we aan de vooravond van visieontwikkeling / 

realisatie van een aantal plannen en projecten. De tabel programma voorzieningen in de bijlage 

geeft hiervan een overzicht. Wat betreft de detailhandelsvoorzieningen, is in het kader van de 

Visie Kerkbuurt de marktruimte onderzocht, uitgaande van het huidige inwonertal en de huidige 

koopstromen. Dit laat zien dat er ruimte is voor uitbreiding van het dagelijkse artikelenaanbod 

in Sliedrecht met circa 425 m2 wvo. Dit zal gebruikt worden bij de herontwikkeling van het 

Burgemeester Winklerplein. Een extra supermarkt is gezien de marktruimte niet aan de orde. 

Voor het niet dagelijkse artikelaanbod bestaat een marktruimte van circa 1.250 a 1.625 m2 wvo, 

welke in de Kerkbuurt ontwikkeld zou kunnen worden.  

4. Trends en ontwikkelingen
Voor het thema voorzieningen zijn de bij het thema wonen geschetste demografische 

ontwikkelingen van groot belang. Er is sprake van een dubbele ontgroening: het aantal ouderen 

neemt toe door autonome ontwikkeling en het aantal jongeren neemt af doordat er minder 

kinderen worden geboren. Dit zorgt ervoor dat de voorzieningenvraag zal `verkleuren`, hierop 

moet zoveel mogelijk voorgesorteerd worden. 

Andere relevante trends hebben te maken met de individualisering van de samenleving en 

schaalvergroting. Individualisering leidt bijvoorbeeld tot andere vormen van sportbeoefening. 

Door de schaalvergroting komt met name het voorzieningenaanbod (zoals winkels) in 

de kleinere kernen onder druk te staan. Dit is een trend die overal in Nederland (en ook 
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daarbuiten)waarneembaar is en is niet te keren. Van belang is het waarborgen van een 

goede bereikbaarheid van de voorzieningen, lokaal en regionaal. De samenleving wordt 

steeds mobieler en daarnaast biedt de digitale infrastructuur veel kansen. De toename van 

internetwinkelen heeft belangrijke gevolgen voor vooral de niet-dagelijkse goederen. Aan 

de andere kant worden binnensteden toch ook weer meer gewaardeerd en is er een trend 

waarneembaar van schaalverkleining en socialisatie als gevolg van de wensen van de 

consument. 

5. De opgave en de rode draad voor het thema voorzieningen
Voorzieningen zijn van het grootste belang voor de leefbaarheid, de kwaliteit van wonen 

en leven. Als gemeente hebben we voor een (groot) deel met name een faciliterende rol 

ten opzichte van organisaties en instellingen die deze voorzieningen bieden. Uiteraard zijn 

er ook wettelijke taakstellingen en hebben we beleidsambities rondom verschillende typen 

voorzieningen, waarvoor we als overlegpartner en soms ook als initiator optreden. Sommige 

voorzieningen zijn zo belangrijk voor het bereiken van onze doelstellingen en ambities, dat we 

als gemeente (mede) bijdragen aan de realisatie, danwel financiële ondersteuning bieden voor 

behouden en/of kwaliteitsversterking. In de volgende onderdelen werken we verder uit wat we 

zien: 

• als onze basisverantwoordelijkheid op het gebied van voorzieningen (3.1); 

• als onze ambitie rondom het beleidsveld voorzieningen (3.2); 

• als te benutten kansen op het gebied van voorzieningen (3.3); 

• als te voorkomen ontwikkelingen op het gebied van voorzieningen (3.4).

3.1   Onze basisverantwoordelijkheid voor thema voorzieningen

We hechten er grote waarde aan dat in de gemeente Sliedrecht goed gewoond en geleefd kan 

worden, hiervoor is een bepaald aanbod aan maatschappelijke- en culturele voorzieningen 

nodig. Voor een gedeelte hebben we hierin als gemeente een directe basisverantwoordelijkheid 

vanuit een wettelijke taakstelling. Voor veel voorzieningen geldt dit echter niet, hiervoor zijn we 

in de positie om te bepalen of we ondersteuning willen bieden of niet. 

Ten aanzien van de volgende type voorzieningen, hebben we in meer of mindere mate een 

bepaalde  basisverantwoordelijkheid, deels wettelijk verplicht en deels omdat we dat als bestuur 

van groot belang vinden voor de Sliedrechtse samenleving: 

1. Zorg- en welzijnsvoorzieningen; 

2. Cultuur- sport- en recreatievoorzieningen; 

3. Onderwijsvoorzieningen. 
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Ad. 1 Zorg- en welzijnsvoorzieningen
Vanuit onze basisverantwoordelijkheid zetten we ons in voor het functioneren van:

• Wmo-servicepunt; 

• Centrum voor Jeugd en Gezin, waaronder jeugdgezondheidszorg en 

schoolmaatschappelijk werk; 

• Verenigingsverzamelgebouw De Reling met het welzijnswerk en ondersteunende 

begeleiding/GGZ. 

Op het gebied van zorg- en welzijnsvoorzieningen, heeft niet het stapelen van nieuwe stenen 

prioriteit, maar in het herstapelen van stenen en de kwaliteit. Het accent ligt op ondersteuning 

van bewoners, het minimaal behouden van het huidige bovenlokale voorzieningenniveau en 

het realiseren van de juiste randvoorwaarden. Deze moeten zodanig zijn, dat zoveel mogelijk 

mensen  gebruik kunnen maken van voorzieningen in Sliedrecht. 

2. Cultuur-, sport- en recreatievoorzieningen
Vanuit onze basisverantwoordelijkheid, zetten we ons in voor het functioneren en in stand 

houden van de volgende voorzieningen met voldoende kwaliteit: 

• Multifunctioneel centrum De Lockhorst (dorpshuis inclusief zwembad en sporthal);  

• Activiteitencentrum De Havik;  

• Openbare bibliotheek aan het Bonkelaarplein;  

• Nationaal Baggermuseum en het Sliedrechts museum;  

• Openbare speelplekken; 

• Openbare Sliedrechtse parken;  

• Sportvoorzieningen voor bewegingsonderwijs (binnen en buiten gekoppeld aan scholen);  

• Basisvoorzieningen voor sportbeoefening, zowel voor binnen- als buitensportvoorzieningen 

waarbij sprake is van behartiging van een publiek belang. Voor binnensportactiviteiten 

beschikken we over een viertal voorzieningen (sporthal De Lockhorst, sporthal De Stoep, 

Sportgebouw De Valk en sportgebouw `t Crayenest). Voor de buitensportactiviteiten zijn 

er voetbal- en tennisvelden aan de Sportlaan en korfbalvelden aan de Thorbeckelaan. Als 

nieuwe sportvoorziening is er een skeelerbaan geopend op het IJsbaanterrein. Voor de 

instandhouding van deze basisvoorzieningen is levensvatbaarheid en voldoende gebruik 

een voorwaarde.

In onze Integrale Beleidsnota Sport 2006-2010 hebben we ons voornemen verankerd, dat we 

een gemeente willen zijn waar zoveel mogelijk burgers op een verantwoorde veilige manier aan 

enige vorm van sportbeoefening kunnen en zullen (blijven) doen. Als gemeente stimuleren we 

sport van jongs af aan. Dat komt de gezondheid, de vorming en de ontplooiing ten goede. 

Momenteel werken we aan een samenhangend sport(accommodatie)beleid, als onderdeel 

van het totale beleid om meer sociale samenhang in wijken, buurten en het dorp te brengen. 

Gerelateerd hieraan werken we aan het afstemmen van sportsubsidiëring hierop, zodat zoveel 

mogelijk inwoners van Sliedrecht in de gelegenheid worden gesteld om actief, al dan niet via 

een vereniging aan sport te doen. In samenhang met de buurt, de school, verenigingen en 

ambulant jongerenwerk, werken we aan het uitbouwen van de breedtesport.  
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Ad 3. Onderwijsvoorzieningen
Op het gebied van de onderwijsvoorzieningen beschouwen we het als onze 

basisverantwoordelijkheid om ons in te zetten voor:

• het basisonderwijs;  

• het openbaar voortgezet onderwijs;  

• voorzieningen voor bewegingsonderwijs voor alle onderwijsvoorzieningen.

Als gemeente hebben we de wettelijke plicht om zorg te dragen voor voldoende locaties en 

dragen we bij aan de financiering van de accommodatie. De realisatie van een school, de 

organisatie en het onderwijs geven, daarvoor ligt de verantwoordelijkheid bij de schoolbesturen. 

We zien het wel als onze verantwoordelijkheid, om over de volgende onderwerpen de 

gesprekken aan te gaan met de onderwijsinstellingen en een vinger aan de pols te houden: 

• Achterstanden van kinderen zo vroeg mogelijk tegengaan; 

• Versterken van de ononderbroken (doorlopende) ontwikkelingslijn; 

• Optimale samenwerking en afstemming tussen verschillende disciplines onderwijs, zorg, 

jeugd, gezondheidszorg en sport; 

• Voldoende kwalitatief aanbod van voor- en vroegschoolse voorzieningen. Deze dienen 

financieel toegankelijk te zijn voor ouders; 

• Versterken brede schoolontwikkeling; 

• Tegengaan schooluitval; 

• Betere aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. 

Niet alle bestaande voorzieningen in deze drie categorieën kunnen naar verwachting -gezien 

demografische en economische ontwikkelingen- in de toekomst in de huidige vorm behouden 

worden. We zetten ons in voor het behoud en versterken van kwaliteit van de voorzieningen. 

Voor het merendeel van de genoemde voorzieningen geldt, dat we deze als gemeente niet 

zelf `realiseren` (met uitzondering van de speelplekken). Over het algemeen faciliteren en 

subsidiëren we organisaties en instellingen die deze voorzieningen bieden. 

Voor detailhandelsvoorzieningen en andere commerciële voorzieningen geldt dat we daarvoor 

als gemeente geen basisverantwoordelijkheid hebben. Dit laten we over aan de markt en 

faciliteren daar waar mogelijk en wenselijk.
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3.2   Ambities op het gebied van voorzieningen

In het algemeen hebben we voor onszelf de ambitie geformuleerd om waar dat binnen onze 

mogelijkheden ligt er aan bij te dragen dat de kwaliteit van het voorzieningenniveau verbetert. 

Waar de voorzieningen niet binnen onze gemeente liggen, werken we aan een optimale 

bereikbaarheid van die voorzieningen met de auto, het langzaam verkeer en met het openbaar 

vervoer. Jeugd en ouderen hebben hierbij specifiek onze aandacht. De optelsom van een 

lokaal en regionaal voorzieningenaanbod dient adequaat van omvang en samenstelling te zijn, 

afgestemd op de samenstelling van onze bevolking. De volgende ambities hebben we voor 

onszelf geformuleerd ten aanzien van de verschillende typen voorzieningen: 

1. Versterking van de bestaande detailhandelconcentraties, met een specifiek accent op de 

kwaliteit van de Kerkbuurt en de branchering op Nijverwaard. 

2. Het behouden en waar nodig versterken van het volume aan (boven)lokale zorg- en 

welzijnsvoorzieningen.  

3. Behoud en versterking van het pakket aan cultuur, recreatie en sportvoorzieningen. De 

realisatie van het Recreatief Knooppunt Sliedrecht heeft hierbij in het bijzonder onze 

aandacht.   

4. Voor de onderwijsvoorzieningen streven we naar gelijke kansen voor jongeren en 

volwassenen.

Ad. 1 Versterking van de bestaande detailhandelsconcentraties
Onze ambitie is het waarborgen van een adequaat niveau van detailhandelsvoorzieningen, 

zodat mensen zelfstandig kunnen voorzien in de dagelijkse verzorging.  De inzet is daarom 

om de wijk- en buurtwinkelcentra (die voorzien in de dagelijkse verzorging) te behouden 

en waar mogelijk te versterken. Daarnaast zetten we ons als volgt in voor de bijzondere 

winkelconcentraties. 

• Voor het Burgemeester Winklerplein wordt gewerkt aan een versterking van het aanbod. 

• De Nijverwaard vormt de hoofdconcentratie van PDV-aanbod binnen de Drechtsteden. 

Specifiek voor de meubelboulevard zoeken we in samenwerking met de Stichting 

Woonboulevard naar nieuwe beeldbepalende publiekstrekkers en werken we aan een 

verruiming van de branchering.  We kiezen hierbij voor een onderscheidend profiel / 

lifestyle voor Nijverwaard. 

• De Kerkbuurt is vanuit de historie ons hoofdwinkelcentrum. Ook naar de toekomst toe 

blijft dit dé winkelpromenade voor de niet dagelijkse verzorging. Omdat in delen de 

winkelfunctie onder druk staat en effecten ondervindt van de versterking van het aanbod 

op het Burgemeester Winklerplein en de Nijverwaard hebben we een Visie Kerkbuurt 

opgesteld. Als ambitie is hierin opgenomen: een educatief en gezellig ontmoetings- en 

verblijfsgebied, waarin de verschillende functies elkaar versterken. Gestreefd wordt 

naar een compleet aantrekkelijk pakket aan winkels en publieksfuncties in een (beter 

afgebakend) kernwinkelgebied, naast ook een herstructurering, waarbij een nieuwe entree 

wordt gerealiseerd en een optimalisering van de parkeerrouting. In zowel ruimtelijk- als 

functioneel opzicht hebben we in de visie verbetermaatregelen opgenomen. Bij de 

realisatie daarvan trekken we als gemeente samen op met de betrokken partijen. 
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Ad 2. Het behoud van de (boven)lokale zorg- en welzijnsvoorzieningen
We streven ernaar het volume aan (boven)lokale zorgvoorzieningen op een adequaat 

niveau te behouden. Een niveau dat mensen met een beperking in staat stelt, deel te nemen 

aan de samenleving en zelfstandig te wonen en te leven (bij voorkeur in hun eigen buurt). 

Het behouden van de bovenlokale zorgvoorzieningen is zowel van belang om de daaraan 

verbonden werkgelegenheid te borgen als ook om te voorkomen dat het lokale aanbod 

verschraalt. Waar nodig zal het lokale aanbod aangevuld worden als gevolg van overdracht 

van taken op het terrein van jeugdzorg en begeleiding. Kansen voor het versterken van het 

bovenlokale aanbod grijpen we waar mogelijk aan. 

Prioriteit ligt nu met name bij de bouw van woningen voor ouderen via een integrale benadering, 

waarbij de locatie, de woning en ook de woonomgeving worden betrokken. Ouderenwoningen 

bevinden zich bij voorkeur op circa 400 meter loopafstand van een supermarkt. De looproute 

naar de supermarkt moet goed begaanbaar zijn en vrij van obstakels.

Ad 3. Behoud en versterking van het pakket aan cultuur-, sport- en recreatiev-
oorzieningen; Recreatief Knooppunt Sliedrecht
Op het gebied van cultuur, sport en recreatie is het onze ambitie om als gemeente Sliedrecht 

alles te kunnen blijven bieden wat de gemeente nu al aantrekkelijk maakt om te wonen, te leven 

en te recreëren. We zetten hierbij niet zo zeer in op meer aanbod, maar op een versterking op 

onderdelen. Belangrijke stap hiervoor is de realisatie van een Recreatief Knooppunt Sliedrecht 

ten noorden van de Betuweroute, in de vorm van een groen, blauw en sport- en recreatief 

overgangsgebied van stad naar land. Dit geeft ook mede invulling aan de in onze Integrale 

Beleidsnota Sport 2006-2010 verankerde ambitie, dat we een gemeente willen zijn waar zoveel 

mogelijk burgers op een verantwoorde veilige manier aan enige vorm van sportbeoefening 

kunnen en zullen (blijven) doen. In onderdeel 5.2 ‘ambitie op het gebied van natuur, water, 

cultuurhistorie en landschapsbeleving gaan we dieper in op het Recreatief Knooppunt 

Sliedrecht. 

Ad 4. Gelijke kansen voor jongeren en ouderen in het onderwijs 
Het is onze ambitie als gemeente op het gebied van onderwijs, dat er gelijke kansen zijn voor 

jongeren en volwassenen. Voor de jeugd moet het mogelijk zijn en blijven om kansrijk aan 

haar toekomst te bouwen. Naast de aandachtspunten zoals we die benoemd hebben in het 

onderdeel 3.1 (basisverantwoordelijkheid op het gebied van voorzieningen, thema onderwijs), 

vormt ook het verwachte tekort aan goed opgeleid personeel een belangrijk aandachtspunt. 

Optimale samenwerking en afstemming tussen verschillende disciplines onderwijs, zorg, 

jeugd, gezondheidszorg en sport is daarom van groot belang, evenals het verbeteren van de 

aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.  
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3.3   Kansen op het gebied van voorzieningen

Bij het werken aan een leefbare woonomgeving staan we als gemeente niet alleen, hierbij zijn 

veel partijen betrokken. Zeker in de huidige tijd, waarin aandacht (en budget) verdeeld moeten 

worden, is het belangrijk dat iedereen meedenkt. Als gemeente Sliedrecht willen we in principe 

meewerken aan (het faciliteren van) initiatieven die leiden tot versterking van de leefbaarheid, 

sociale samenhang en het voorzieningenaanbod. Deze initiatieven kunnen betrekking hebben 

op:

• Detailhandelsvoorzieningen; 

• Zorg- en welzijnsvoorzieningen; 

• Cultuur-, sport- en recreatievoorzieningen; 

• Onderwijsvoorzieningen.

• Bij de afweging van initiatieven hanteren we de volgende vertrekpunten:

• de voorziening moet passen in en bijdragen aan het totale voorzieningenpatroon en niet 

leiden tot afzwakken van (draagvlak voor) de voorzieningenconcentraties;  

• initiatieven moeten inpasbaar zijn wat betreft maat, schaal en functies in de omgeving;  

• initiatieven mogen geen negatieve effecten hebben op andere functies in de omgeving;  

• ze mogen  geen negatieve effecten hebben op de ruimtelijke- en milieukwaliteit, 

gezondheid en veiligheid van de omgeving;  

• daarnaast gelden uiteraard de bestaande kaders zoals opgenomen in bestemmingsplannen 

en de Welstandsnota.

3.4   Wat we echt willen voorkomen op het gebied van  
voorzieningen

Door economische- en demografische ontwikkelingen komt het voorzieningenniveau onder druk 

te staan. We willen als gemeente voorkomen dat daarmee ook de levendigheid en uiteindelijk 

de leefbaarheid onder druk komt te staan. Dit geldt voor alle soorten  voorzieningen:

• Detailhandelsvoorzieningen; 

• Zorg- en welzijnsvoorzieningen; 

• Cultuur-, sport- en recreatievoorzieningen; 

• Onderwijsvoorzieningen.

Als gemeente kunnen we hierop echter zeer beperkt invloed uitoefenen. We kunnen in ieder 

geval zorgen voor een goede bereikbaarheid van voorzieningen (zowel binnen de gemeente 

zelf, als ook in de regio). Daarnaast trachten we te voorkomen dat door leegstand van een 

accommodatie of (winkel)gebouw verloedering ontstaat. Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan 

met de eigenaar.

Tevens trachten we te voorkomen dat bovenlokale zorgvoorzieningen verdwijnen door 

wijzigingen in de bekostigingsstructuur. Dit heeft namelijk negatieve effecten op andere 

zorgvoorzieningen, de samenhang en synergie valt immers weg. Dit trachten we te voorkomen  

door tijdig in te spelen op deze ontwikkelingen, goede voorwaarden te scheppen voor de 

zorgorganisaties, het aantrekken van adequate onderwijsvoorzieningen en door mogelijkheden 

voor huisvesting van werknemers te scheppen. 
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4   Economie en werken

1. Hoofdlijn beleidsveld economie en werken
Ons beleid is gericht op het behouden en bevorderen van de werkgelegenheid. De sector 

recreatie en toerisme kan hiervoor een belangrijke economische drager worden. Op het gebied 

van economie en werken hebben we onszelf op de verschillende schaalniveaus de volgende 

ambities gesteld:

1. Internationaal: toplocatie cluster maritieme industrie; 

2. Nationaal:  Poort van de Randstad / Poort van de Mainport aan de A15; 

3. Regionaal: het regionale centrum voor perifere detailhandelsvestiging en een centrum voor 

zorginstellingen; 

4. Lokaal: aantrekkelijke woon-werkgemeente met passend voorzieningenniveau.  

2. De kaders voor het beleidsveld economie en werken
Op het gebied van economie en werken zijn de provinciale en regionale kaders en 

programma`s  leidend. Op lokaal niveau zijn we als gemeente verantwoordelijk voor het 

scheppen van de juiste voorwaarden en vestigingscondities voor een duurzame economische 

ontwikkeling van de gemeente. De gemeente wil ondernemers en andere partijen zo goed 

mogelijk ondersteunen. Het beschikbaar hebben van kwalitatief goede werklocaties en een 

aantrekkelijke woon- en werkomgeving is daarbij  van groot belang. Evenals voor het thema 

wonen, zijn de bebouwingscontouren leidend en dient de verstedelijkingsopgave daarbinnen 

plaats te vinden. Kansrijk is, de ambitie van de provincie om de vestigingsfactoren van bedrijven 

en organisaties die bijdragen aan de mainportfunctie van Rotterdam, verder te ontwikkelen. Het 

haven- en industriegebied van de Drechtsteden maakt hier ook onderdeel van uit. Eveneens 

kansrijk is het gezamenlijke toekomstbeeld voor de Merwedezone: een waterrijk groengebied 

ten noorden van de Betuweroute in de vorm van een regiopark, het herstructureren van 

bedrijventerreinen en het intensiveren van bebouwing bij de bestaande en nieuwe haltes van de 

Merwede-Lingelijn. Het regiopark betreft de beoogde ontwikkeling van een  recreatiegebied in 

de stedelijke invloedssfeer, met versterking van de landschappelijke kwaliteiten. Het zoekgebied 

hiervoor is gelegen op ons grondgebied. 

Het regionale economische beleid (zowel ten aanzien van bedrijventerreinen, kantoorlocaties, 

detailhandel en toerisme) laat zien dat we als gemeente Sliedrecht een belangrijke rol kunnen 

spelen bij het realiseren van de economische ambities van de regio Drechtsteden als geheel. 

Sliedrecht is de bakermat van de baggersector, is met haar bedrijventerreinen langs de A15 

mede beeldbepalend als Poort van de Randstad, heeft met de Woonboulevard Nijverwaard 

een belangrijk element van de Complete Stedelijke Regio binnen haar grenzen en heeft 

goede mogelijkheden tot (her)ontwikkeling van woon- en werkgebieden aan de rivier Beneden 

Merwede. In onze lokale Economische Visie Sliedrecht 2020 (2011) werken we dit verder uit 

naar perspectieven en maatregelen. Deze recente economische visie ligt aan de basis van het 

onderdeel economie en werken uit deze structuurvisie.  
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3. Situatie, feiten en beoordeling 
De beroepsbevolking in onze gemeente omvat circa 10.000 personen, waarvan 3,5% werkeloos 

is (WW en NWW samen, in de Drechtsteden is dat 5,2 en in Nederland 7%). Sliedrecht heeft 

relatief veel banen in de (maritieme) industrie, de handel/reparatie, zakelijke dienstverlening 

en de zorg. Deze vier sectoren zorgen voor 70% van de totale Sliedrechtse werkgelegenheid. 

Met name in het maritieme cluster hebben we met onder andere Bakker Sliedrecht en IHC, 

enkele bedrijven binnen onze gemeentegrenzen met een zeer sterke positie op de wereldmarkt 

en het -naar het zich laat aanzien-hoge zelfredzaamheid. Sliedrecht is de bakermat van de 

mondiale baggerindustrie. In Sliedrecht zijn veel aan deze sectoren gerelateerde bedrijven 

gevestigd, onder meer op het terrein van elektrotechnische installaties en pijpleidingssystemen. 

Automatisering en software ontwikkeling vindt hier op het hoogste technologische niveau plaats. 

De zorgsector is in aantal arbeidsplaatsen de grootste werkgever in onze gemeente. Bijzonder 

voor onze gemeente ten opzichte van de Drechtsteden, is het grote aandeel arbeidsplaatsen in 

de zakelijke dienstverlening. 

In totaal is er wel sprake van een afname van werkgelegenheid, deze komt grotendeels voor 

rekening van de traditioneel conjunctuurgevoelige sectoren, industrie en bouwnijverheid. 

Beoordeling

Lokale ondernemers beoordelen het ondernemingsklimaat in 2010 in Sliedrecht relatief 

goed met een 7,1. Ook de locatiefactoren en in het bijzonder de bereikbaarheid per OV en 

auto worden door de ondernemers in Sliedrecht met een 6,6 respectievelijk een 7,1 goed 

beoordeeld. Hetzelfde geldt voor de woonomgeving, het aanbod aan recreatieve voorzieningen 

en de publieke diensten. De gemeentelijke dienstverlening wordt met een 6,7 beoordeeld. De 

ondernemers beoordelen alle locatiefactoren (ruim) voldoende. Deze locatiefactoren zijn voor 

ons als gemeente van groot belang om ondernemers te trekken en zeker ook om ze vast te 

houden. De ondernemers zijn gemiddeld genomen minder positief over de beschikbaarheid van 

bedrijfslocaties (gedaald van een 6,2 (2008) naar een 4,6 (2010)). Wanneer gekeken wordt naar 

het economisch klimaat, dan zien we dat het rapportcijfer voor de samenwerking met andere 

gemeenten is gedaald (van een 6,2 naar een 5,7) en dat het promotie en acquisitiebeleid is 

toegenomen (van een 6,0 naar een 6,6). 

4. Trends en ontwikkelingen op het gebied van economie en werken
De eerder geschetste demografische ontwikkelingen hebben ook gevolgen op het gebied 

van werken. De leeftijdsgroep van de potentiële beroepsbevolking neemt in Sliedrecht de 

komende 20 jaar af. Daartegenover staat dat de vraag naar zorggerelateerde dienstverlening 

en daarmee samenhangende werkgelegenheid zal toenemen. Daarnaast ondervinden we ook 

de invloeden van algemene trends als de globalisering van de wereldmarkt, waardoor (grotere) 

bedrijven minder een lokale binding hebben. Uiteraard ondervinden we de consequenties van 

de economische crisis.

In de Regionale Bedrijventerreinenstrategie wordt uitgegaan van een regionale 

bedrijventerreinbehoefte van 110 ha tot 2020, en een behoefte van 130 ha voor de periode 

2020 – 2030. Voor de periode tot 2020 in te vullen door de ontwikkeling van nieuwe terreinen 



Structuurvisie Sliedrecht 2020 35

in Dordrecht, Zwijndrecht en Sliedrecht (Stationspark III - 6 hectare netto). De locatie De 

Driehoek (circa  9 ha netto) kan afhankelijk van de besluitvorming over de huisvesting van 

de gemeentewerf en het baggerdepot op termijn ook voor andere bedrijfsdoeleinden worden 

uitgegeven. Daarnaast wordt in de regionale strategie een grote herstructureringsopgave 

gedefinieerd. Voor Sliedrecht gaat het daarbij in kwantitatieve zin om de herontwikkeling van 

Het Plaatje en herstructurering van het terrein Baanhoek en de Nijverwaard (op lange termijn). 

In overleg met de gevestigde bedrijven zal onderzocht worden in hoeverre de Oostelijke 

Rivieroever  getransformeerd kan worden voor woningbouw of andere functies. Gedacht 

wordt aan een mogelijke ontwikkeling met watergebonden recreatieve voorzieningen, zoals 

een jachthaven met horeca. Een kwaliteitsimpuls wordt in ieder geval nagestreefd. Daarnaast 

wordt in de regionale strategie een grote herstructureringsopgave gedefinieerd. Daarnaast ligt 

er ook een kwalitatieve opgave: kwaliteitsimpuls bestaande terreinen, versterken PDV-locatie 

Nijverwaard en het versterken van de samenhang tussen de terreinen Nijverwaard en Noord-

Oost Kwadrant. 

5. De opgave en de rode draad voor het beleidsveld economie en werken
Het werken aan behoud en versterking van de werkgelegenheid in het licht van de geschetste 

trends en ontwikkelingen, en tegelijkertijd het inspelen op de kansen voortvloeiend uit onze 

kernkwaliteiten en de regionale ambities, vraagt om scherpe keuzen. In de volgende onderdelen 

worden deze benoemd en uitgewerkt. 

• Wat beschouwen we als onze basisverantwoordelijkheid op het gebied van economie en 

werken (4.1); 

• Wat beschouwen we hier bovenop als onze ambitie rondom het beleidsveld economie en 

werken (4.2); 

• Welke kansen zien we op het gebied van economie en werken en binnen welke 

randvoorwaarden kunnen deze opgepakt worden (4.3); 

• Wat willen we voorkomen op het gebied van economie en werken (4.4).
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4.1   Onze basisverantwoordelijkheid voor economie en werken

Als gemeente Sliedrecht beschouwen we het als onze basisverantwoordelijkheid op het gebied 

van economie en werken, om ons in te zetten voor het:

1. Bijdragen aan het  behoud van de bestaande (toeristische recreatieve) ondernemers door 

hen voldoende ruimte te bieden. 

2. Bijdragen aan behoud bestaande ondernemers door goed vestigings- en 

ondernemingsklimaat, waaronder het up-to-date houden van de openbare ruimte en de 

bereikbaarheid van bedrijven(terreinen); 

Ad 1. Behoud bestaande (toeristisch recreatieve) ondernemers door het bieden 
van voldoende ruimte 
De bestaande bedrijvigheid binnen onze gemeente zien we als een belangrijke economische 

motor. Omdat we deze bedrijven graag willen behouden, zijn we voornemens om initiatieven 

van gevestigde (en nieuwe) bedrijven) de ruimte te geven binnen de geldende kaders. Hierdoor 

zien ondernemers de meerwaarde van kwaliteitsinvesteringen in hun bedrijf en kunnen ze hun 

bedrijf financieel gezond voortzetten. 

Het waar mogelijk faciliteren en uitnodigen om daadwerkelijk te investeren, betekent ook dat we 

oog hebben voor het voorkomen van onnodige procedures en `wachttijd`. We zijn voornemens 

de mogelijkheden te onderzoeken om de vergunningsprocedures te beperken. We streven 

naar het goed luisteren naar de individuele initiatiefnemers en trachten tot een toegesneden 

afweging en advies te komen.

Een belangrijk punt waarover we ons zorgen maken, betreft het verwachte tekort aan goed 

opgeleid personeel. Voor twee belangrijke sectoren voor onze economie in Sliedrecht (zorg 

en maritieme sector) geldt dat de zoektocht naar gekwalificeerd personeel nu al gaande is. 

Op regionaal niveau willen we met de betrokken partijen hierop trachten te sturen. Hierbij kan 

bijvoorbeeld gedacht worden aan de opstart van onderwijsleerbedrijven en het realiseren van 

vakonderwijs in de zorg. Als gemeente participeren we in de Proeftuin Maritieme Innovatie, 

gericht op het versterken van de economische positie van de bedrijven in de maritieme sector 

in de regio. Bij innovatieve projecten worden zoveel mogelijk studenten betrokken. Hiervoor is 

Europese subsidie vrijgekomen.  

Ad. 2 Behoud gevestigde bedrijven door goed vestigings- en  
ondernemingsklimaat
De bestaande bedrijventerreinen dienen de kracht te vormen van ons vestigingsklimaat. Dit 

betekent een aantrekkelijke uitstraling en een goede bereikbaarheid. De uitbreidingsruimte voor 

bedrijvigheid binnen de gemeente is beperkt, nu het behoud van de groene ruimte in de regio 

prioriteit heeft. Daarom zetten we als gemeente in op het up-to-date houden van de bestaande 

bedrijventerreinen en werklocaties.
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Belangrijk wat betreft kwaliteit bestaande terreinen, is het in stand houden van het niveau voor 

Kerkerak en het realiseren van het herontwikkelingsplan voor ‘t Plaatje. Aandacht is nodig voor 

het goed realiseren van benodigde voorzieningen voor de Noord-Oost Kwadrant (openbaar 

vervoer, parkeren en verkeersafwikkeling en Stationspark I en II. In relatie tot de herontwikkeling 

van de woonboulevard, is aandacht nodig voor met name het westelijk deel van Nijverwaard.   

De kwaliteit en duurzaamheid van bestaande bedrijventerreinen wordt steeds belangrijker. 

Dit vraagt ook om meer aandacht voor de beheerscyclus van terreinen. Zowel van de natte 

als de droge terreinen dient het kwaliteitsbeheer geoptimaliseerd te worden. We stimuleren 

betrokkenen om (nieuwe) vormen van terrein-/parkmanagement te ontwikkelen met een 

continue monitoring. Het is van belang te anticiperen op ontwikkelingen, bijvoorbeeld door het 

aansluiten op breedband. In Sliedrecht is de basis infrastructuur hiervoor in principe aanwezig. 

We nodigen marktpartijen graag uit om de aansluiting te realiseren. 

4.2   Ambities op het gebied van economie en werken

Als gemeente hebben we een stevige economische ambitie geformuleerd:

• Internationaal: toplocatie cluster maritieme industrie; 

• Nationaal:  Poort van de Randstad / Poort van de Mainport aan de A15; 

• Regionaal: het regionale centrum voor perifere detailhandelsvestiging en een centrum voor 

zorginstellingen; 

• Lokaal: aantrekkelijke woon-werkgemeente met passend voorzieningenniveau.  

 

Bovenop de in onderdeel 4.1 geformuleerde basisverantwoordelijkheid, willen we ons er extra 

voor inspannen om die ambitie te bereiken door ons in te zetten voor:

1. het minimaal behouden en bevorderen van de werkgelegenheid, waarbij recreatie en zorg 

de groeisectoren (kunnen) zijn; 

2. het binnen de beschikbare ruimte en kaders toevoegen van nieuwe bedrijvenlocaties (tot 

2020 in ieder geval in bestaand stedelijk gebied); 

3. het aanbod (en kwaliteit daarvan) op het gebied van recreatie en toerisme te vergroten en 

meer ruimte te bieden aan toeristisch-recreatief ondernemerschap. 

Ad 1. Minimaal behoud en bevorderen werkgelegenheid, met recreatie en zorg 
als groeisectoren
De combinatie van fysieke en sociaal-economische factoren zorgt ervoor dat onze gemeente 

een aantrekkelijk vestigingsklimaat heeft. Dit willen we behouden en versterken, want is tevens 

van cruciaal belang voor de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid als woongebied. 

Als gemeente streven we ernaar om klaar te zijn voor het accommoderen van de dynamiek 

in de lokale economie. Deels betekent dat ruimte maken voor nieuw ondernemerschap, soms 

zelfs op nieuwe plekken. Omdat de uitbreidingsruimte zeer beperkt, zetten we de komende 

jaren vooral in  op herstructurering en het up-to-date houden van bestaande bedrijventerreinen 

en werklocaties.
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Als kansrijke groeisectoren, voor ook de werkgelegenheid zien we recreatie, zorg en toch ook 

detailhandel. Het vormt voor ons een uitdaging om Nijverwaard te versterken als locatie voor 

grootschalige detailhandelsvestiging voor de gehele regio Zuid-Holland Zuid. Tegelijkertijd 

blijven het Burgemeester Winklerplein en de Kerkbuurt, elk met eigen winkelaanbod, belangrijke 

winkelcentra voor onze eigen inwoners. Wat betreft de zorgsector, zijn vestigingen van onder 

meer het Albert Schweitzer Ziekenhuis en zorginstelling ASVZ en Yulius van belang. Omdat 

de zorgsector een stuwende werkgelegenheidssector met een regionale verzorging vormt 

(de grootste werkgever van Sliedrecht), hebben de vraagstukken die in deze sector spelen 

voor ons als  gemeente prioriteit. Voor de zorgsector is het noodzakelijk om ervoor te zorgen 

dat er afspraken gemaakt worden tussen zorginstellingen en onderwijs over de noodzakelijke 

personeelsvoorziening. Als gemeente stimuleren we de betrokken partijen om in gesprek te 

gaan. Voor versterking van de recreatiesector verwijzen we graag naar het laatste onderdeel 

van deze paragraaf. 

Ad. 2 Het binnen de beschikbare ruimte en kaders accommoderen van ruimte 
voor bedrijvigheid
Binnen Sliedrecht is nog slechts beperkt ruimte beschikbaar voor de ontwikkeling van nieuwe 

locaties: De Driehoek, Bedrijfslus Baanhoek-West en Stationspark III. De realisatie van dit 

laatste bedrijvenpark, maakt verplaatsing van de sportterreinen aan de Sportlaan noodzakelijk 

en vormt een complexe opgave. Zo trachten we zo optimaal en zorgvuldig mogelijk gebruik 

te maken van de ruimte in ons compacte, bestaand stedelijk gebied. Ook binnen de regio 

is er sprake van een knelpunt, de ruimte is beperkt. Naar verwachting zal de behoefte voor 

na 2020 lager uitvallen, maar ook voor deze (beperktere) behoefte zijn nog geen locaties 

aangewezen. Conform provinciaal beleid dient de verstedelijkingsopgave (wonen en werken) 

binnen de vastgestelde contouren opgevangen te worden. Daarna zijn er onder voorwaarden 

mogelijkheden in het ‘Oog’. 

Omdat de mogelijkheden voor nieuwe terreinen schaars zijn, moeten we des te zuiniger zijn 

op de bestaande terreinen: dit vraagt om permanent kwaliteitsbeheer en waar nodig een 

kwaliteitsimpuls door herstructurering. Dit geldt zowel voor de droge terreinen ( Nijverwaard, 

Noord-Oost Kwadrant) als ook voor de natte terreinen (Kererak, Baanhoek en Plaatje). We 

zijn van mening dat het perspectief van de bedrijventerreinen verder aanzienlijk kan worden 

verbeterd door optimalisering van de digitale bereikbaarheid. 

Wat betreft de ‘kantorensector’ is voorzichtigheid noodzakelijk. Als Sliedrecht beschikken we, 

relatief gezien binnen de regio Zuid-Holland Zuid en de regio Drechtsteden, over een gezonde 

kantorenmarkt. Maar de structurele afname van de vraag naar kantoren, betekent ook voor 

ons  dat we (na de uitgifte van Stationspark II) terughoudend moeten omgaan met toevoeging 

van nieuwe kantorenlocaties. Als we aan de slag gaan met planvorming voor Stationspark 

III, kiezen we (in het perspectief van de huidige tijdsgeest en te voorziene trends) voor een 

bedrijfsmatige invulling, die in het verlengde ligt van het Noord-Oost Kwadrant met enkele 

bedrijfsondersteunende kantoren.  
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In 2012 is recent het Gezondheidscentrum Balans in combinatie met Ouderenpsychiatrie GGZ 

Yulius Sliedrecht gerealiseerd. Daarnaast is er op dit moment een aantal concrete projecten in 

ontwikkeling / in studie, die bijdragen aan het bereiken van onze economische ambities. Middels 

de tabel in de bijlagen wordt een globaal overzicht gegeven van de voor de periode 2010 - 2020 

in uitvoering, planvorming en visievorming bestaande plannen. Enkele voorbeelden zijn: 

Ad 3. Het aanbod en kwaliteit van toeristisch-recreatief ondernemerschap  
vergroten
De kwaliteiten van onze gemeente en de kansen die daaraan gekoppeld zijn voor bijvoorbeeld 

recreatie en toerisme worden onvoldoende benut. We zien voornamelijk in het ten noorden 

van de Betuweroute gelegen `Groene Hart` veel toeristisch-recreatief potentieel, zowel 

voor onze inwoners als ook voor mensen van buiten. Daarom werken we, samen met de 

regiogemeenten aan een regiopark: een duurzame en kwalitatieve overgangszone van stad 

naar land. In dit regiopark, en met name in het te realiseren Recreatief Knooppunt Sliedrecht 

willen we ook (ruime) mogelijkheden bieden, binnen randvoorwaarden aan toeristisch-recreatief 

ondernemerschap. In het document ‘Recreatief Knooppunt Sliedrecht, Visie op inpassing van 

bos, sportvelden en recreatieve functies’  wordt een beschrijving gegeven van de elementen en 

fasering van dat knooppunt. 

In het algemeen werken we samen met de regiogemeenten aan het project ‘Hollands Glorie’: 

het als  een samenhangend toeristisch product ontwikkelen en promoten van onderdelen als 

het Werelderfgoed Kinderdijk, de historische binnenstad Dordrecht en het Nationaal Park 

De Biesbosch. Hierop haken we Sliedrecht aan als ‘het centrum van de baggerwereld’. Er 

wordt bijvoorbeeld als onderdeel van de herontwikkeling van ‘t Plaatje, gewerkt aan een 

upgrading van het Nationaal Baggermuseum. Belangrijke voorwaarde is een goede verbinding 

via het water met de binnenstad van Dordrecht en de Biesbosch. We zien hier - in de 

Merwedezone - kansen voor de realisatie van een Toeristisch Overstap Punt, een knooppunt 

van fiets- en wandelroutes. Sliedrecht kan zich hiermee promoten als zuidelijke entree van de 

Alblasserwaard.   



Structuurvisie Sliedrecht 202040

4.3   Kansen op het gebied van economie en werken

Als gemeente zijn we op lokaal niveau verantwoordelijk voor het scheppen van juiste 

voorwaarde en vestigingscondities voor een duurzame economische ontwikkeling van de 

gemeente. We streven ernaar om initiatieven die een bijdrage leveren aan de economie 

en werkgelegenheid zoveel als mogelijk te faciliteren, binnen de geldende kaders als 

bestemmingsplannen en welstandsnota. Indien een initiatief (deels) niet past binnen de 

geldende kaders gaan we graag met de initiatiefnemende partijen in gesprek om mogelijkheden 

af te tasten om een voor alle partijen optimale situatie te bereiken. Belangrijke algemene 

vertrekpunten voor ons zijn hierbij:

• het initiatief moet een meerwaarde bieden voor de gemeente Sliedrecht; 

• de bereikbaarheid moet goed gewaarborgd kunnen worden en het initiatief mag niet leiden 

tot een onevenredige invloed op de afwikkeling van verkeersstromen, een onaanvaardbare 

parkeerdruk of onevenredige (milieu)hinder voor het woonmilieu en voor het `leven` in het 

algemeen in onze gemeente; 

• het initiatief moet ruimtelijk goed ingepast zijn en aansluiten bij de karakteristiek van de 

gemeente Sliedrecht; 

• voor huisgebonden beroepen, gelden hiernaast nog specifieke randvoorwaarden, zoals 

dat er geen sprake mag zijn van een publieksgericht karakter, geen opslag of stalling in de 

open lucht en bijvoorbeeld dat detailhandel uitsluitend toegestaan is als ondergeschikte 

nevenactiviteit bij en direct verband houdend met de uitoefening van de huisgebonden 

activiteit. 

Specifieke kansen waarop we in dit onderdeel dieper in willen gaan zijn: 

1.Vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen; 

2.Toerisme en recreatie 

3.Zorgsector; 

4.Kleinschalige ontwikkelingen in zorg en educatie 

5.Grootschalige bedrijfsmatige ontwikkelingen

ad 1. Vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen
Vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen bieden een kans tot functiewijziging. Op deze 

wijze blijft het landelijk gebied vitaal en leefbaar. Als gemeente streven we ernaar om onder 

randvoorwaarden initiatieven in vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen te kunnen faciliteren. 

Uitgangspunt is hierbij niet de nieuwe functie op zich, maar de invloed van die functie op de 

omgeving. Bij de beoordeling van initiatieven hanteren we de volgende criteria: 

• de aard van het initiatief moet passen bij de functionele karakteristiek van de omgeving; 

• de aard en inrichting van het initiatief moet aansluiten bij de ruimtelijke karakteristiek van de 

omgeving; 

• het initiatief mag niet leiden tot verkeers- of parkeeroverlast in de omgeving; 

• het initiatief mag niet leiden tot extra milieuhygiënische belemmeringen voor bestaande 

agrarische bedrijven; 
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• het initiatief mag niet leiden tot milieuhygiënische overlast op de omgeving; 

• op locatie-inrichtingsniveau zal duurzaamheid herkenbaar centraal moeten staan; 

• de aard van het initiatief moet passen bij de ten noorden van de Betuweroute voorziene 

groenblauwe en recreatieve ontwikkeling van een regiopark/recreatief knooppunt 

Sliedrecht.

Ad 2. Toerisme en recreatie
Initiatieven vanuit de markt die een bijdrage leveren aan de toeristisch-recreatieve sector 

(zowel dag- als verblijfsrecreatie) in Sliedrecht zullen we waar mogelijk faciliteren. Het gaat 

hierbij zowel om kleinschalige initiatieven, maar ook om een grote trekker. Bij de beoordeling 

hanteren we in ieder geval de volgende criteria, uitgesplitst naar grootschalige- en kleinschalige 

initiatieven: 

Bij grootschalige toeristisch-recreatieve initiatieven:

• de locatie moet goed bereikbaar zijn via het hoofdwegennet en mag niet leiden tot extra 

verkeersstromen; 

• de locatie moet landschappelijk goed inpasbaar zijn, waarbij de ruimtelijke effecten van het 

initiatief in een zone van circa 1 km rond het initiatief moet worden meegenomen; 

• het initiatief dient zijn parkeerbehoefte binnen de eigen locatie te realiseren; 

• op locatie-inrichtingsniveau zal duurzaamheid herkenbaar centraal moeten staan; 

• de locatie moet de potenties hebben om het initiatief in de toekomst verder door te 

ontwikkelen, zonder dat dit ten koste gaat van de bovengenoemde punten.

Bij kleinschalige toeristisch-recreatieve initiatieven:

• de aard van het initiatief moet passen bij de functionele karakteristiek van de omgeving; 

• de aard en inrichting van het initiatief moet aansluiten bij de ruimtelijke karakteristiek van de 

omgeving; 

• het initiatief mag niet leiden tot verkeers- of parkeeroverlast in de omgeving; 

• op locatie-inrichtingsniveau zal duurzaamheid herkenbaar centraal moeten staan.

3. Zorgsector
Indien zich mogelijkheden ter versterking van de zorgsector voordoen, willen we ook deze 

kunnen faciliteren. Hierbij hanteren we als gemeente de volgende criteria:

• de verdere ontwikkeling van de zorgsector moet goed bereikbaar zijn via het 

hoofdwegennet en mag niet leiden tot extra verkeersstromen; 

• de locatie moet landschappelijk goed inpasbaar zijn, waarbij de ruimtelijke effecten van het 

initiatief in een zone van circa 1 km rond het initiatief moet worden meegenomen; 

• het initiatief dient zijn parkeerbehoefte binnen de eigen locatie te realiseren; 

• op locatie-inrichtingsniveau zal duurzaamheid herkenbaar centraal moeten staan; 

• de locatie moet de potenties hebben om het initiatief in de toekomst verder door te 

ontwikkelen, zonder dat dit ten koste gaat van de bovengenoemde punten. 
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4. Kleinschalige ontwikkelingen in zorg en educatie
Kleinschalige initiatieven vanuit de markt die een bijdrage leveren aan zorg en educatie worden 

waar mogelijk gefaciliteerd. Bij de beoordeling van initiatieven zal de gemeente Sliedrecht de 

volgende criteria hanteren:

• de aard van het initiatief moet passen bij de functionele karakteristiek van de omgeving; 

• de aard en inrichting van het initiatief moet aansluiten bij de ruimtelijke karakteristiek van de 

omgeving; 

• het initiatief mag niet leiden tot verkeers- of parkeeroverlast in de omgeving 

• op locatie-inrichtingsniveau zal duurzaamheid herkenbaar centraal moeten staan.

5. Grootschalige bedrijfsmatige ontwikkelingen
Initiatieven vanuit de markt die een bijdrage leveren aan de economie en werkgelegenheid 

zullen we waar mogelijk faciliteren.  Bij de beoordeling van initiatieven zal de gemeente 

Sliedrecht de volgende criteria hanteren:

• ontwikkeling vindt primair plaats op bestaande bedrijventerreinen of op nieuwe te 

ontwikkelen bedrijventreinen, aansluitend op bestaande terreinen; 

• een nieuwe solitaire bedrijfslocatie zal door de gemeente alleen in overweging worden 

genomen indien: 

 

◦ door de aard en/of zijn specifieke bijdrage van het initiatief aan de regionale economie 

vestiging in de gemeente Sliedrecht een zeer belangrijke meerwaarde biedt, 

◦ vestiging op, of grenzend aan een bestaand terrein in de gemeente Sliedrecht of haar directe 

omgeving niet mogelijk is, 

◦ het mogelijk is een locatie te realiseren die goed bereikbaar is via het hoofdwegennet, niet 

leidt tot extra verkeersstromen, landschappelijk en milieuhygiënisch aanvaardbaar is en 

inpasbaar is in de karakteristiek van Sliedrecht.

Indien op een bedrijventerrein een bedrijfskavel vrijkomt door vertrek of bedrijfsbeëindiging 

en geen geschikte opvolger gevonden kan worden, zal de eigenaar de gelegenheid worden 

geboden de bedrijfskavel te herstructureren. 

Indien behoud als bedrijventerrein om welk reden niet haalbaar blijkt, komt eventueel 

transformatie naar een andere functie in beeld en wel onder de volgende voorwaarden:

• de bruikbaarheid voor nieuwe bedrijfsvestiging van de leegstaande bedrijfskavels wordt na 

consultatie van marktpartijen als te laag ingeschat; 

• op grote terreinen is transformatie uitgesloten; 

• de transformatie moet financieel haalbaar zijn en hergebruik voor bedrijfsdoeleinden niet; 

• de nieuwe functie, dus na transformatie, dient te passen in ruimtelijke kaders gesteld door 

gemeente, regio en provincie; 

• er geen nadelig effect optreedt ten aanzien van de noodzakelijke milieuvereisten elders op 

het bedrijventerrein.
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4.4   Wat we echt willen voorkomen rondom economie en werken

Als gemeente willen we ten alle tijden voorkomen dat er zich ontwikkelingen voordoen waardoor 

(toeristisch-recreatieve) bedrijven wegtrekken en bedrijvenlocaties in een negatieve spiraal 

raken. Dit streven we na door onder andere activiteiten op het gebied van:

• Wonen: onder andere nieuwe woonfuncties (bijvoorbeeld in het buitengebied) mogen geen 

belemmering vormen voor bedrijven. Daarnaast is het van belang dat nieuwe woonmilieus 

aansluiten bij de door de werknemers van gevestigde/gewenste bedrijven gewenste 

woonmilieus;  

• Voorzieningen: het streven naar kwaliteitsbehoud van het voorzieningenpakket;  

• Omgevingskwaliteit: onder andere door inspanningen op het gebied van revitalisering en 

door ruimtelijke kwaliteit centraal te stellen in ons beleid;  

• Bereikbaarheid en mobiliteit: een goede bereikbaarheid van bedrijventerreinen; 

• Recreatie en toerisme: voorkomen dat recreatiebedrijven wegtrekken door ondernemers 

waar mogelijk planologische ruimte te bieden door het creëren van aantrekkelijke 

basisvoorwaarden en door het sturen op ruimtelijke kwaliteit.
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5   Natuur, water, cultuurhistorie en 
landschap(sbeleving) 

1. Hoofdlijn van beleid voor natuur, water, cultuurhistorie en landschap
Als gemeente Sliedrecht willen we een aantrekkelijke gemeente zijn, waar het goed wonen, 

werken en recreëren is. Een plaats waar inwoners en bezoekers het prettig vinden om te 

verblijven. Sliedrecht heeft een compact stedelijk gebied, waarin relatief veel mensen wonen 

en werken. Het vormt voor ons de uitdaging dat het landschap (groen en water) binnen deze 

compacte kern, een zo hoog mogelijke kwaliteit en gebruiks- en belevingswaarde heeft. 

Het gebied ten noorden van de kern en de infrastructuurbundel vormt ons groene uitloopgebied. 

Dit willen we koesteren en waar mogelijk versterken en zo optimaal mogelijk benutten. Hierdoor 

kunnen we ook de ruimte binnen ons bestaand stedelijk gebied zo optimaal mogelijk benutten 

voor de (echte) stedelijke functies. 

2. De kaders voor natuur, water, cultuurhistorie en landschap
De beleidskaders voor het overkoepelende thema ‘natuur, water en landschap’ zijn in een groot 

aantal documenten vastgelegd. In deze paragraaf stippen we de hoofdlijn aan, voor nadere 

informatie wordt verwezen naar de documenten zelf.

Provincie, regio en gemeenten streven ernaar om ten noorden van de Betuweroute/A15 te 

komen tot een duurzame, kwalitatieve en groenblauwe overgangszone in de vorm van een 

regiopark. Een groen en waterrijk gebied met meer dan voldoende recreatieve gebruikswaarde 

voor inwoners en passanten. Vanuit recreatie wordt hierin een belangrijke rol toegedacht 

aan het Werelderfgoed Kinderdijk, het Recreatiegebied Souburgh, het Alblasserbos met 

het Educatief Streekcentrum Alblasserbos en het nog te realiseren Recreatief Knooppunt 

Sliedrecht. In de Provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte wordt expliciet ruimte 

geboden aan al deze ontwikkelingen. In de Provinciale Structuurvisie en Verordening wordt 

voorts de nadruk gelegd op de ontwikkeling van een samenhangend stedelijk en landelijk 

netwerk, waarin het goed wonen, werken en leven is voor de inwoners. Op regionaal niveau 

worden deze ontwikkelingen voorzien en onderschreven in het Uitvoeringsprogramma 

Groenblauw Netwerk Drechtsteden. Voor de ontwikkeling van het Recreatief Knooppunt is 

in opdracht van de gemeente de ‘Visie op de inpassing van bos, sportvelden en recreatieve 

functies’ gemaakt. 

Voor het beheer en versterking van (de kwaliteit van) onze groenstructuur en de verweving 

van groen met andere functies in ons stedelijk gebied hebben we het Groenbeleidsplan 

opgesteld. Het Groenbeleidsplan geeft de uitgangspunten met betrekking tot het groen 

voor zowel het reguliere beheer als reconstructieprojecten. Het vormt tevens een belangrijk 

toetsingskader bij afstemming van groen met andere functies. Specifiek voor de bescherming 

van ons bomenbestand, een belangrijke drager van de beeldkwaliteit van het groen, hebben 

we in aanvulling op het Groenbeleidsplan het Bomenbeleidsplan opgesteld. Hierin wordt een 

onderscheid gemaakt tussen bijzonder waardevolle, omgevingsvergunningplichtige en niet-
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omgevingsvergunningplichtige bomen. De bijzonder waardevolle bomen mogen in principe niet 

worden gekapt.   

Voor het onderdeel ‘water’ streven we naar een hogere waterkwaliteit, berging en afvoer 

bij hevige regenval, -gebruikswaarde en veiligheid. In het Stedelijk Waterplan (SWP 2004) 

en het Baggerplan Bebouwd Gebied hebben we dit uitgewerkt. Voor iedere watergang is 

een doelstelling en functie geformuleerd.Met de aanleg van natuurvriendelijke oevers en 

optimalisatie van verbindingen in het kader van de realisatie van het SWP is reeds een toename 

van de waterbergingscapaciteit in bestaand stedelijk gebied gerealiseerd van circa 1,2 ha. 

Er ligt voor het bestaand stedelijk gebied nog een wateropgave van 1 hectare. Daarnaast ligt 

er voor het buitengebied ten noorden van de Betuweroute nog een wateropgave van circa 8 

hectare.

Met het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP 2012-2018) geven we invulling en uitvoering aan de 

plicht om afvalwater deugdelijk af te voeren / op te vangen. In het verlengde hiervan geven we 

uitvoering aan het Gemeentelijk Afkoppelplan (GAP). 

3. Huidige situatie, feiten en beoordeling daarvan door de gemeenschap
Het open polderlandschap, met uitgestrekte weilanden, fraaie natuur en karakteristieke 

boerderijen ten noorden van de kern Sliedrecht, vormt onderdeel van de zuidelijke randzone 

van het Groene Hart. Dit is een landschappelijk en ecologisch waardevol gebied. De compacte 

kern is door haar geïsoleerde ligging ecologisch beperkt waardevol. De parkzone en de vele 

watergangen zijn kansrijk om ook in het stedelijk gebied natuurwaarden te ontwikkelen en 

deze ook beleefbaar te maken. De oevers van watergangen zijn vaak beschoeid waardoor een 

oevervegetatie ontbreekt. Aan de andere kant blijkt dat water op veel plaatsen afgeschermd 

wordt door dichte beplanting, waardoor de beleefbaarheid van het water als zeer bepekt 

beoordeeld wordt. 

In ons buitengebied (en in mindere mate in de kern) komen diverse soorten amfibieën voor 

zoals bruine kikker, groene kikker, gewone pad en de kleine watersalamander.  

In het kader van de reconstructie van de A15 zijn nieuwe waterverbindingen gerealiseerd tussen 

de noord- en de zuidkant van de infrastructuurbundel, waardoor de afvoer naar de noordelijker 

gelegen stuwen aanzienlijk verbeterd is. Met zuurstoftoevoeging en een extra waterinlaat 

gedurende de zomermaanden is ook de waterkwaliteit sterk verbeterd. 

4. Trends en ontwikkelingen op het gebied van natuur, water, cultuurhistorie en 
landschap
Als bestuur merken we dat er vragen en ideeën zijn vanuit de samenleving welke leiden tot een 

beslag op de ruimte. We vinden het van groot belang om zorgvuldig met al deze vragen om te 

gaan. Naast landschappelijke kwaliteit en duurzaamheid, spelen ook de stringenter wordende 

milieuvereisten hierbij een rol. Deze laatste mogen er niet toe leiden dat ontwikkelingen 

moeilijker van de grond komen, daar zijn we waakzaam voor. 
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Een belangrijke trend voor het thema natuur, water en landschap, is de toenemende vrije tijd en 

ook een toenemende vraag naar vrijetijdsvoorzieningen. Senioren maken door demografische 

ontwikkelingen een steeds groter aandeel uit van de recreanten. Daarbij komt dat mensen 

(gemiddeld) ook steeds meer geld willen besteden aan `recreatie` of `vrije tijd’. De vraag naar 

luxe en welness neemt toe. 

Het voorgaande gecombineerd met de toenemende waardering van landschapsschoon en 

de vraag naar routegerichte recreatievormen om daarvan te kunnen genieten, maakt dat er 

belangrijke opgaven en kansen liggen rondom dit thema. 

5. De opgave en rode draad voor het beleid rondom natuur, water,  
cultuurhistorie en landschap
Gericht op het bereiken van onze doelstellingen en ambities rondom wonen, werken en 

recreatie, maar uiteraard ook voor natuur, water, en cultuurhistorie sec, ligt er een belangrijke 

opgave om de landschappelijke kwaliteiten te behouden, te versterken en beter te benutten. 

In de volgende onderdelen hebben we onze hoofdkeuzen benoemd en uitwerkt, waardoor we 

invulling zullen geven aan deze opgave. Hierbij maken we een onderscheid in:  

• Wat we daarbij zien als onze basisverantwoordelijkheid op het gebied van natuur, water en 

landschap om daaraan bij te dragen (zie 5.1);  

• Waarvoor we ons daarnaast extra in willen spannen (onze ambitie) op het beleidsveld 

natuur, water en landschap (zie 5.2);  Welke kansen we signaleren op het gebied 

van natuur, water en landschap, waarvoor we andere partijen uitnodigen en welke 

randvoorwaarden we daarvoor hanteren (zie 5.3);  

• Wat we willen voorkomen op het gebied van natuur, water en landschap. (zie 5.4)

5.1   Onze basisverantwoordelijkheid op het gebied van natuur, 
water, cultuurhistorie en landschap(sbeleving)

Als onze basisverantwoordelijkheid op het gebied van natuur, water, cultuurhistorie en 

landschap  beschouwen wij:

1. Behoud kwaliteit en diversiteit in landschappelijke waarden (natuur, water, cultuurhistorie, 

landschapsbeleving); 

2. Het op orde hebben van de waterhuishouding voor zover dit een gemeentelijke verplichting 

betreft; 

3. Schone, begaanbare en verkeersveilige openbare ruimten, waaronder adequate 

afvalinzameling en -verwerking 
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Ad 1 Behoud kwaliteit en diversiteit en landschappelijke waarden
Op ons grondgebied liggen geen natuurgebieden. Een belangrijk natuurgebied in onze 

omgeving, ten zuiden van de Merwede, is het Natura 2000 gebied de Biesbosch.

Uiteraard zijn er wel natuurwaarden binnen onze gemeentegrenzen aanwezig, hierbij is een 

zonering te onderscheiden: de Merwede, de parkenzone langs de A15, de spoorzone en het 

veenweidegebied. Hoewel het veenweidegebied geen specifiek natuurgebied is, bevat zij 

natuur- en landschapswaarden die karakteristiek en waardevol zijn zoals de wegbeplantingen, 

de knotbomen, watergangen met overbeplantingen en dergelijke. Naast deze indeling in 

gebieden met verschillende natuurwaarden, worden ook de groengebieden in drie categorieën 

ingedeeld: de hoofdgroenstructuur, de wijkgroenstructuur en het woon- en buurtgroen. Via 

de maatregelen opgenomen in ons Groenbeleidsplan werken we aan een herkenbare en 

samenhangende groenstructuur. In dat Groenbeleidsplan is ook een beschrijving van de huidige 

groenstructuur opgenomen. 

De waterstructuur, de sloten, zijn een belangrijke drager voor het verspreiden van waterplanten 

en dieren binnen Sliedrecht. In onze gemeente is sprake van een wel- en kwelsituatie, ten 

noorden van de dijk ligt Sliedrecht lager dan de rivier. Ondanks het (vele) water in de kern, is de 

belevingswaarde daarvan echter beperkt door het groen dat het zicht daarop afschermt.  

Onderdeel van landschappelijke waarden vormen ook de cultuurhistorische structuren, 

monumenten, cultuurhistorisch waardevolle en beeldbepalende bebouwing en de 

archeologische (verwachtings)waarden. Het kaartbeeld hieronder geeft op hoofdlijnen een 

overzicht van de cultuurhistorische waarden en structuren. 

Als gemeente zijn we de `hoeder` van deze landschappelijke kwaliteiten. Deze kwaliteiten zijn 

een belangrijk aangrijpingspunt voor het versterken van de recreatie. Als gemeente werken 

we aan behoud  en onderhoud van de bestaande landschappelijke kwaliteiten, waar sprake 

is van een publiek belang. Daarnaast zien we ook een belangrijke taak weggelegd voor de 

samenleving:  tonen van respect en het aanhaken op landschappelijke kwaliteiten bij nieuwe 

ontwikkelingen. Hierdoor krijgt een plan zelf meer identiteit en ruimtelijke kwaliteit, maar ook 

Sliedrecht als geheel. Binnen de kaders proberen we waar mogelijk kansen te verzilveren en 

partijen te stimuleren het landschap te versterken.

Ad 2. Het op orde hebben van de waterhuishouding, voor zover dat een  
gemeentelijke taak betreft
Voor een aantrekkelijke, schone en veilige leefomgeving, is het van belang dat de 

waterhuishouding goed op orde is. Als gemeente nemen we hierin onze verantwoordelijkheid 

voor zover het een gemeentelijke verplichting betreft. Hierbij kan gedacht worden aan het 

op orde hebben van het gemeentelijke rioleringsstelsel, voor bestaand gebied en nieuwe 

ontwikkelingen. In de waterketen wordt in samenwerking met Waterschap Rivierenland en 

de gemeenten in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden gezorgd voor een kwantitatief en 

kwalitatief goede waterhuishouding. 
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Voor nieuwe ontwikkelingen (zoals de bouw van woningen, of uitbreiding van woningen en 

bedrijvigheid), heeft het Waterschap beleidsregels opgesteld. Wanneer een ontwikkeling een 

uitbreiding van het verhard oppervlak van meer dan 500 m2 betreft, dienen er voorzieningen 

getroffen te worden om de toename van hemelwater als gevolg van de uitbreiding van 

verhard oppervlak te compenseren. Wanneer het een ontwikkeling in bestaand stedelijk 

gebied betreft, is het treffen van dergelijke voorzieningen in of in de directe omgeving van 

de ontwikkelingslocatie lastig. Voor het kunnen bieden van watercompensatie voor nieuwe 

ontwikkelingen met meer dan 500 m2 verharding in bestaand stedelijk gebied, hebben we als 

gemeente met het Waterschap een `Overeenkomst Waterbergingsbank` gesloten. Hiervoor 

wordt op ons grondgebied, ten noorden van de Betuweroute in de `oksels boven de Driehoek` 

extra waterberging gerealiseerd.
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Ad 3. Een schone, begaanbare en verkeersveilige openbare ruimte 
Voor een aantrekkelijke, schone en veilige leefomgeving moet beschikt kunnen worden 

over  schone, begaanbare en verkeersveilige wegen, straten en pleinen. Wegen en straten 

en pleinen die sociaal- en verkeersveilig zijn ingericht met een daarbij passende openbare 

verlichting. Voor ons is het uitgangspunt, dat de infrastructuur van wegen, fiets- en voetpaden 

en parkeerterreinen in stand wordt gehouden op een niveau dat voldoet aan de, in het 

Wegenbeheersplan 2010-2014, beschreven en vastgelegde kwaliteitscriteria. Wegen, paden en 

pleinen moeten worden verlicht volgens de “Aanbeveling Openbare Verlichting” (OVL) van de 

NSVV en het Politie Keurmerk Veilig Wonen. 

Voor een aantrekkelijke ,schone en veilige leefomgeving moet de afvalinzameling en 

afvalverwerking op orde zijn. Als gemeente beschikken we over een zelfstandige, kwalitatieve 

en hoogwaardige reinigingsdienst.

5.2   Ambities op het gebied van natuur, water, cultuurhistorie en 
landschap(sbeleving)

We zetten ons als gemeente op het gebied van natuur, water, cultuurhistorie en 

landschap(sbeleving) extra in voor:

1. Het beter herkenbaar maken en versterken van de groenstructuur en de ruimtelijke 

structuurdragers in het algemeen; 

2. Het versterken van de waterkwaliteit en de natuurwaarden; 

3. Vergroten van de ruimte voor waterberging; 

4. Het beter benutten van de landschappelijke kwaliteiten voor recreatie en toerisme, 

waaronder realisatie van het Recreatief Knooppunt Sliedrecht.

Ad 1. Herkenbaar maken en versterken van de groenstructuur en ruimtelijke 
structuurdragers
Het is onze ambitie om een aantrekkelijke plaats te zijn, waar het goed wonen, werken, 

ondernemen, verblijven en recreëren is. We streven ernaar een schone en veilige plaats te 

zijn, waar de inwoners tevreden zijn over hun directe leefomgeving en zich er thuis, veilig en 

geborgen voelen. Dit is dus meer dan alleen het ‘uiterlijk’ van het groen, maar vraagt zeer 

zeker ook aandacht voor een goed beheer en onderhoud. Een openbare buitenruimte met 

gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde is ons doel.

Ten aanzien van het ‘uiterlijk’ van het groen zetten we ons ervoor in om de ruimtelijke 

hoofdstructuur (waaronder de hoofdgroenstructuur) herkenbaarder te maken en waar mogelijk 

die ook te versterken. Dit zijn namelijk de identiteitsdragers van onze gemeente, langs deze 

structuren beleven veel mensen Sliedrecht. De ruimtelijke hoofdstructuur bestaat uit de 

Alblasserwaard, de zone van spoor- en autowegen, de Beneden Merwede, de historische dijk-, 

water- en polderlintenstructuur, de hoofdauto-ontsluitingen en de groenstructuur (in onderdeel 

5.1 wordt deze beschreven).   
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Specifiek voor het ‘groene deel’ van die ruimtelijke hoofdstructuur is het ons streven dat er 

zowel op korte als op langere afstand van de woning, in kwantitatieve en kwalitatieve zin, 

voldoende groen aanwezig is. Op korte afstand dient dit groen voldoende ruimte bieden 

aan speel- en verblijfsruimten. Op langere afstand dient voor fietsers en wandelaars een 

goed toegankelijk en aantrekkelijk groen en/of recreatief uitloopgebied aanwezig zijn. In 

het Groenbeleidsplan hebben we de gewenste groenstructuur beschreven, waarbij we een 

onderscheid maken in de gewenste hoofdgroenstructuur, de gewenste wijkgroenstructuur en 

het gewenste groen op woon- en buurtniveau. 

Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de veiligheid en de (onderhouds)kwaliteit van de 

openbare ruimte. De middelen om hierin extra te investeren, naast  het reguliere onderhoud, 

zijn beperkt. We grijpen mogelijkheden aan om ‘werk-met-werk’ te maken, bijvoorbeeld wanneer 

riolering vernieuwd dient te worden, of gekoppeld aan infrastructurele werkzaamheden. 

Daarnaast nodigen we particuliere initiatiefnemers uit, om de door hen gewenste ontwikkelingen 

zodanig te realiseren dat ook een meerwaarde ontstaat voor de (beleving van de) openbare 

ruimte. Bij de afweging van initiatieven (die niet passen in geldende bestemmingsplannen), 

vormt dat voor ons ook een belangrijk criterium. In de uitvoeringsparagraaf (onderdeel financieel 

instrumentarium en kostenverhaal) hebben we dit uitgebreider beschreven: landschappelijke/

stedenbouwkundige inpassing betreft niet alleen de projectlocatie, maar ook aansluiting 

op en inpassing in bestaande stedenbouwkundige-, landschappelijke-, infrastructurele-, 

cultuurhistorische-, groen- en waterstructuren. Voor initiatieven die wel passend zijn in het 

bestemmingsplan, vormt de welstandstoetsing een belangrijk instrument om onze doelstellingen 

ten aanzien van de (beleving van de) openbare ruimte en het landschap in het algemeen te 

bereiken. 

Ad 2. Het versterken van de waterkwaliteit en de natuurwaarden
Ondanks dat Sliedrecht ecologisch geïsoleerd ligt, zijn er kansen om op beperkte schaal de 

natuur meer kans te geven. Door de natuur beleefbaarder te maken zal de gebruikswaarde 

ook toenemen. Binnen ons compacte, bestaand stedelijk gebied, neemt water een centrale 

plaats in bij de ontwikkeling van natuurwaarden. Sloten vormen immers de basis voor het 

verspreiden van waterplanten en dieren binnen Sliedrecht. Voor een verdere ontwikkeling 

van natuurwaarden in sloten is een goede waterkwaliteit van belang. Middels het Stedelijk 

Waterplan en het Baggerplan Bebouwd Gebied wordt door de betrokken partijen gestreefd naar 

een hogere waterkwaliteit. Op dit moment is de natuurwaarde jammergenoeg beperkt. Door 

te hoge concentraties voedingsstoffen in het oppervlaktewater en de waterbodem is er sprake 

van overmatige algengroei en kroos. Een grote aanvoer van zuurstofbindende stoffen via het 

kwelwater, in combinatie met deze overmatige algengroei, zorgt plaatselijk voor problemen in 

de zuurstofhuishouding. Hierdoor treedt vissterfte op en is de diversiteit aan planten en dieren 

beperkt. Deze beperkte natuurwaarde van het water in ons bestaand stedelijk gebied, heeft ook 

geen positieve uitwerking op de belevingswaarde van het water. Momenteel loopt er een proef 

voor intensief kroosruimen en het effect op het zuurstofgehalte in het water. Dit alles met als 

doel om te komen tot een verbetering van de waterkwaliteit. 

De belevingswaarde van het water wordt verder beperkt in delen van Sliedrecht, doordat 

de oevers vaak beschoeid zijn en oevervegetatie ontbreekt. In ons Stedelijk Waterplan 
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geven we aan dat water een hogere belevingswaarde heeft wanneer er sprake is van een 

natuurvriendelijke oever. Vooral in parkzones zien we kansen om de belevingswaarde van water 

op deze wijze te vergroten. 

Hierbij moet ervoor gewaakt worden dat door een overmaat aan begroeiing juist de 

belevingswaarde aangetast wordt. Door een deel van deze beplanting om te vormen tot lagere 

beplanting, zoals gras of bodembedekkers, kan het water op eenvoudige wijze beter beleefbaar 

worden gemaakt. In het Stedelijk Waterplan hebben we voor de verschillende watergangen 

functies en doelstellingen benoemd, welke in de komende periode door inrichting en beheer 

zullen worden gerealiseerd. Vooral waar het profiel van de oevers breed genoeg is, zijn er 

kansen  om oevervegetatie te ontwikkelen. Bij een flauw talud en een aangepast maairegime 

kunnen bijvoorbeeld soorten als zwanenbloem, gele lis en pijlkruid zich uitstekend ontwikkelen. 

Dit zijn vanuit het oogpunt van natuurbeleving ook bijzonder aantrekkelijke soorten, welke van 

oorsprong passend zijn in de Alblasserwaard. 

Ook voor bosplantsoenen zijn er kansen de natuur(beleving) te versterken. Door bijvoorbeeld 

gefaseerd te snoeien wordt het bosplantsoen bijvoorbeeld aantrekkelijker voor vogels. Ook 

kruidengroei aan de randen van het bosplantsoen kan worden gestimuleerd waardoor o.a. 

vlinders meer kans krijgen.

Ad 3. Vergroten van de ruimte voor waterberging
Om verschillende redenen zetten we ons als gemeente in voor de ruimte voor waterberging 

te vergroten. Een belangrijke reden is om wateroverlast bij extreme regenval en ernstige 

watertekorten in droge perioden te voorkomen. Ruimte voor waterberging moet zowel in 

het bestaand stedelijk gebied als ook in het buitengebied vergroot worden. Daarnaast leidt 

dit ook tot een versterking van de belevingswaarde van de woon- en leefomgeving en de 

aantrekkelijkheid van onze gemeente als recreatiegebied. Hierbij is het uitgangspunt, dat 

‘nieuw(e ruimten voor) water’ van een dusdanige kwaliteit zijn dat deze zonder problemen ook 

gebruikt kan worden voor andere doeleinden.  

Wat betreft de realisatie van meer ruimte voor waterberging in het buitengebied, wordt ten 

noorden van de Betuweroute (conform de laatste berekeningen van en in samenwerking met 
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het waterschap) getracht 8 hectare ruimte te vinden. Het is de intentie van de gezamenlijk 

betrokken partijen, om deze te realiseren als onderdeel van het te Recreatief Knooppunt 

Sliedrecht (zie ad 4.).  

Wat betreft de realisatie van extra waterberging in het bestaand stedelijk gebied, wordt 

in samenhang met de omvorming van de groene ruimten, de parken en toekomstige 

herstructureringen bekeken, of er nog ruimte voor extra waterberging gevonden kan worden. 

Een concrete activiteit betreft bijvoorbeeld dat plantsoenen welke direct aan waterpartijen 

gelegen zijn, niet meer opgehoogd worden. Bij ernstige regenval zullen de laag gelegen 

groenstroken het regenwater bergen.

Ad 4. Het beter benutten van de landschappelijke kwaliteiten voor recreatie en 
toerisme
We zien kansen om recreatie en toerisme in onze gemeente (en de regio) te versterken, 

waardoor deze een belangrijke economische drager kan zijn. Belangrijke voorwaarde hiervoor 

zijn verbreding en kwaliteitsverbetering van het aanbod in onze gemeente. Kwaliteit gaat hierbij 

boven kwantiteit.

Onze gemeentelijke sturingsmogelijkheden zijn beperkt om recreatie te versterken. We zijn 

grotendeels afhankelijk van particuliere initiatiefnemers. Via deze structuurvisie en andere 

(beleids)documenten willen we ondernemers inspireren en uitnodigen om met passende 

initiatieven te komen. Uiteraard werken we als gemeente wel aan de kwaliteit, uitstraling en 

robuustheid van onze groengebieden, belangrijke parels in de schatkist voor de versterking van 

recreatie en toerisme. Op hoofdlijnen zetten we ons als gemeente in voor:  

• Het versterken van de toeristisch-recreatieve kwaliteiten van de gemeente en de regio door 

het faciliteren en stimuleren van recreatievormen die zijn gericht op de beleving van rust, 

ruimte en groen; 

• het benutten van kansen in vooral de noordrand van onze gemeente, daar liggen nog 

mogelijkheden en beogen we de ontwikkeling van het Recreatief Knooppunt (zie hierna); 

• Het verbeteren van de bereikbaarheid/toegankelijkheid en de (verkeers)veiligheid voor met 

name fietsers, wandelaars en ruiters; 

• Het duurzaam behouden en in kwaliteit versterken van de historische waarden van het 

landelijk gebied (richting het noorden het Groene Hart en richting het zuiden de Merwede 

en Natura 2000-gebied de Biesbosch); 

• Het duurzaam behouden van historische panden en wijken. Vooral in het dijklint zijner grote 

delen met een fraaie, historische uitstraling. Diverse panden zijn door hun vorm en positie 

cultuurhistorisch waardevol (Welstandsnota Sliedrecht 2011, pagina 24).

Recreatief Knooppunt Sliedrecht

Zoals hiervoor aangegeven, zien we vooral mogelijkheden voor recreatieve ontwikkelingen op 

het noordelijk deel van ons grondgebied. We werken hier aan de realisatie van het ‘Knooppunt 

Sliedrecht’. Dit staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van het ‘Regiopark Merwede’. Het 

Knooppunt Sliedrecht zal daardoor een schakel zijn binnen een groter recreatief netwerk, 

met verscheidene recreatieve knooppunten / - toegangspoorten aan de zuidrand van het 
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Groene Hart. De intentie van de provincie en de regiogemeenten, is om deze knooppunten 

in te zetten als middel om het Groene Hart duurzaam te beschermen tegen verstedelijking 

en het tegengaan van verdere verrommeling. Andere voorbeelden van ‘toegangspoorten’ van 

het Groene Hart zijn het Werelderfgoed Kinderdijk, het Recreatiegebied  Souburgh en het 

Alblasserbos met het Educatief Streekcentrum. De bestaande en nieuwe knooppunten vormen 

een overgangszone tussen de harde grens van de Betuweroute en het Groene Hart. Hieronder 

is een afbeelding opgenomen van het netwerk binnen het Regiopark Merwede. 

Het Recreatief Knooppunt Sliedrecht moet voorzien in sport, recreatie, natuur en water (zie 

het document Recreatief Knooppunt Sliedrecht, Visie op de inpassing van bos, sportvelden 

en recreatieve functies). Ons streven is dat het park een recreatieve gebruikswaarde heeft 

voor zowel de inwoners als ook de passanten. Daarnaast wordt invulling gegeven aan de 

realisatie van waterberging van minimaal 4 en maximaal 8 hectare. Het onderdeel sport in 

het Recreatieve Knooppunt Sliedrecht betreft een verplaatsing (en daarmee vernieuwing) van 

het bestaande voetbalcomplex. Door deze verplaatsing vanuit het bestaand stedelijk gebied, 

krijgt de bestaande stad meer ruimte voor stedelijke ‘rode’ ontwikkelingen, welke geen plaats 

kunnen krijgen buiten de bebouwingscontour. Belangrijk uitgangspunt en randvoorwaarde voor 

deze verplaatsing van de sportvelden vormt voor ons een goede en veilige bereikbaarheid voor 

langzaam verkeer vanuit het bebouwde gebied. Daar zetten we ons als gemeente voor in. De 

sportvoorzieningen functioneren immers voor het bebouwde gebied! 

In het nieuw te ontwikkelen Recreatief Knooppunt Sliedrecht (wat we eigenlijk meer zien als 

een landschappelijk-recreatieve zone) wordt een drietal gebieden onderscheiden, welke in 

samenhang en gefaseerd zullen worden uitgevoerd. Als gemeente hebben we in elke fase, in 

elk deel een bepaalde actieve rol en verantwoordelijkheid. In het hiervoor genoemde document 

recreatief Knooppunt Sliedrecht worden deze fases / deelgebieden beschreven en verbeeld.
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5.3   Kansen op het gebied van natuur, water, cultuurhistorie en 
landschap(sbeleving)

Ondanks het feit, dat Sliedrecht ecologisch geïsoleerd ligt, zijn er kansen om op beperkte 

schaal de natuur meer kans te geven. Welke mogelijkheden we daarin zien en welke activiteiten 

we daarbij als gemeente op ons nemen, is in onderdeel 5.2. beschreven. 

Onze gemeentelijke sturingsmiddelen zijn echter beperkt. Kansen die zich voordoen op 

het gebied van natuur, water, landschap(sbeleving) en cultuurhistorie willen we zo goed 

mogelijk benutten. Graag gaan wij als gemeente met initiatiefnemende partijen in gesprek om 

mogelijkheden af te tasten en een voor alle partijen optimale situatie te bereiken. Initiatieven 

van derden die bijdragen aan versterking van de waarden, de omgevingskwaliteit zullen we 

waar mogelijk ondersteunen. De mate en wijze van ondersteuning is afhankelijk van in hoeverre 

een algemeen, publiek doel gediend wordt. 

 Bij onze afweging om bepaalde concrete initiatieven uit de samenleving al dan niet (juridisch-

planologisch) te ondersteunen, houden we in ieder geval rekening met de volgende aspecten: 

• de meerwaarde van het initiatief voor de woon- en leefkwaliteit; 

• de meerwaarde voor de belevingswaarde; 

• de milieueffecten van het initiatief op de omgeving en de heersende milieucondities; 

• de landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing; 

• de meerwaarde van het project met betrekking tot duurzaamheid; 

• hydrologisch neutraal bouwen; 

• de effecten van het initiatief vanuit verkeersbewegingen en parkeerdruk.

5.4   Wat we echt willen voorkomen op het gebied van natuur, wa-
ter, cultuurhistorie en landschap(sbeleving)

Ontwikkelingen mogen niet ten koste gaan van de in 5.1 beschreven hoofdgroenstructuur en 

andere groen-blauwe kwaliteiten (inclusief cultuurhistorie) in het algemeen. We willen daarom 

voorkomen dat:

• in- en uitbreidingen ten koste gaan van het bestaande openbare groen en van de flora en 

fauna/biodiversiteit in het algemeen; 

• in- en uitbreidingen niet passen binnen de maat en schaal van de bestaande bebouwde 

omgeving; 

• door ontwikkelingen of verkoop van groen, een versnippering van de groenstructuur en een 

verkleining van de openheid ontstaat; 

• de landschappelijke kwaliteit wordt aangetast en daarmee de recreatieve aantrekkelijkheid.
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6   Verkeer en bereikbaarheid

1. Hoofdlijn verkeer en bereikbaarheid
We werken aan een goed toegankelijke, duurzame en veilige infrastructuur, voor zowel de auto, 

het openbaar vervoer als het langzaam verkeer.  Dit is van groot belang voor het goed kunnen 

wonen, werken en recreëren in Sliedrecht. Goed bereikbare bedrijventerreinen,  een goed 

en veilig bereikbaar centrum en veilige (bereikbare) woongebieden en voorzieningenclusters 

hebben met name onze aandacht.

2. De Kaders op het gebied van verkeer en bereikbaarheid
Lokaal beleid op het gebied van verkeer en vervoer - met name het onderdeel bereikbaarheid- 

is onlosmakelijk verbonden met het beleid op regionaal, provinciale en lokale schaal. Als 

gemeente kunnen we actief sturen op de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte 

binnen onze gemeente, maar voor maatregelen op het gebied van externe bereikbaarheid 

en openbaar vervoer zijn we grotendeels afhankelijk van andere partijen. Onderdeel van de 

Regionale Realisatiestrategie Ruimte Geven,  zijn de voor Sliedrecht relevante strategische 

uitvoeringsprojecten: HOV-Drechtsteden, Stations Merwede-Lingelijn, Fiets filevrij Beneden 

Merwederoute en de verbreding van de A15. Hierdoor zal onze bereikbaarheid verbeteren. 

Als gemeente hebben we in 2005 een Verkeerscirculatieplan opgesteld om de 

wegencategorisering vast te stellen en om aan onze doelstellingen op het gebied en 

vervoer invulling te geven. Middels het Verkeersbeleidsplan / Fietsbeleidsplan (2010) en het 

bijbehorende Uitvoeringsprogramma (2011) zijn de doelstellingen geactualiseerd en bijgesteld. 

Met de Nota Parkeerbeleid (2008) sturen we op het voorkomen van parkeeroverlast als gevolg 

van nieuwe ontwikkelingen en een toenemende parkeerdruk in bijvoorbeeld het centrumgebied. 

De infrastructuur van wegen, staten en pleinen moet voldoen aan het lokale Wegenbeheersplan 

2010-2014, daarin hebben we kwaliteitscriteria vastgelegd. De openbare verlichting en 

inrichting van wegen, straten en pleinen vindt plaats volgens de ‘Aanbevelingen Openbare 

Verlichting’ van de NSVV en het ‘Politie Keurmerk Veilig Wonen’. De bijbehorende bebording, 

belijning en bewegwijzering vindt plaats volgens het `Reglement Verkeerstekens voor 

Verkeersregels en Verkeerstekens ‘, de ‘Richtlijnen van de Wegenverkeerswet’ en het lokale 

‘Bewegwijzeringsplan’. 

 3. Situatie, feiten en beoordeling 

Weg

De gemeente wordt doorsneden door de A15. Ten noorden van de A15 liggen met name 

bedrijvenlocaties. De aansluiting op de A15 vindt plaats via de Parallelweg of de Zwijnskade. 

De Stationsweg loopt onder het spoor door en het verkeer wordt via deze weg naar de 

aansluitingen bij de Zwijnskade en de Parallelweg geleid. De gebiedsontsluitingswegen ten 

zuiden van de A15 (Craijensteijn en Rivierdijk) zijn met name voor het lokale verkeer bedoeld. 
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Het verkeer van en naar het centrum wordt via de Parallelweg en de Sportlaan naar de 

Stationsweg geleid. 

Spoorweg

Het station Sliedrecht ligt op de Merwede-Lingelijn, een onderdeel van de Betuweroute. Er 

rijden treinen richting Dordrecht en Geldermalsen. Het traject bestaat uit een spoor, Sliedrecht 

heeft er echter twee aangezien de treinen in beide richtingen elkaar hier passeren. Er is een 

nieuwe station: station Baanhoek in het westen van Sliedrecht, centraal in het in ontwikkeling 

zijnde gebied Baanhoek-West. Het station is eveneens onderdeel van de Merwede-Lingelijn. 

Ten noorden van de Merwede-Lingelijn ligt nog de Betuweroute. Deze spoorlijn bestaat uit twee 

sporen en is alleen voor goederen-vervoer. 

Water

Aan de zuidzijde van Sliedrecht stroomt de Beneden-Merwede. De Beneden-Merwede vormt de 

benedenloop van de rivier de Merwede. Aan de Beneden-Merwede zijn hoofdzakelijk maritiem 

georiënteerde bedrijven gevestigd. 

Bereikbaarheidsindicatoren

Het Onderzoekscentrum Drechtsteden heeft in het voorjaar van 2011 een aantal 

bereikbaarheidsindicatoren gemeten.Voor Sliedrecht geldt dat alle bereikbaarheidsindicatoren 

een voldoende scoren, met scores die variëren tussen 6,2 en 7,5. De tabel in de bijlagen geeft 

een overzicht van alle scores op het gebied van bereikbaarheid in Sliedrecht. De bereikbaarheid 

per auto wordt over het algemeen als goed ervaren in Sliedrecht, al ligt de score voor de 

bereikbaarheid van het bedrijfspand per auto onder de gemiddelde score van de Drechtsteden. 

De parkeermogelijkheden in de gemeente en in de buurt krijgen gemiddeld genomen in de 

Drechtsteden een 6,1. In Sliedrecht worden hogere cijfers voor de parkeermogelijkheden 

gegeven, gemiddeld een 6,6.

De cijfers voor het openbaar vervoer zijn ook ruim voldoende. Het openbaar vervoer in de 

gemeente en in de buurt en de bereikbaarheid van de andere Drechtsteden met het openbaar 

vervoer krijgen in Sliedrecht een score die boven het gemiddelde van de Drechtsteden ligt. 

Echter in Sliedrecht is men wat minder te spreken over de waterbus, maar ook hier scoort die 

nog een ruime voldoende. 

4. Trends en ontwikkelingen
Een relevante trend is de toenemende mobiliteit van mensen en het toenemende autobezit. 

Tevens is het gebruik van de Merwede-Lingelijn de afgelopen jaren sterk gegroeid en met de 

nieuwe stations en frequentieverhoging gaat deze stijging naar alle waarschijnlijkheid verder 

door. 

Een andere trend is de toenemende `mobiliteit` op de digitale infrastructuur, wat wellicht ervoor 

kan zorgen dat de automobiliteitsgroei op de weg naar de toekomst af zal nemen.
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5. De opgave en de rode draad op het gebied van verkeer en bereikbaarheid
Om bij te dragen aan het bereiken van de driedubbele opgave op het gebied van verkeer en 

vervoer (bereikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid) hebben we een aantal hoofdkeuzen 

geformuleerd en uitgewerkt in de volgende onderdelen:

• Wat we ten aanzien daarvan zien als onze basisverantwoordelijkheid op het gebied van 

verkeer en bereikbaarheid (6.1); 

• Wat we daarbovenop beschouwen als onze ambitie rondom het beleidsveld verkeer en 

bereikbaarheid (6.2); 

• Welke kansen we zien, waarvoor we andere partijen uitnodigen en uitgangspunten 

geformuleerd hebben (6.3) ; 

• Wat we willen voorkomen ontwikkelingen op het gebied van verkeer en bereikbaarheid 

(6.4).

6.1   Basisverantwoordelijkheid rondom verkeer en bereikbaarheid

Als basisverantwoordelijkheid ten aanzien van verkeer en bereikbaarheid zien we als 

gemeente:

1. het zorgdragen voor een veilige woon- en leefomgeving;  

2. het zorgdragen voor het behoud van milieu en gezondheid; 

3. het zorgdragen voor behoud OV-kwaliteit en bereikbaarheid, accent voor de 

bedrijvenlocaties en van het centrumgebied.  

Ad 1 Het zorgdragen voor een veilige woon- en leefomgeving
Schoon, heel en veilig dat zijn voor ons belangrijke uitgangspunten voor de woon- en 

leefomgeving. Dan  gaat het op het gebied van verkeer en bereikbaarheid met name om 

veilige fietsroutes en veilige verkeerssituaties. Scholen en andere (maatschappelijk-culturele 

en speel-)voorzieningen vormen hierbij een extra aandachtspunt. Duurzaam veilig, is voor ons 

het streefbeeld. Mensen in de samenleving hebben hierin ook een eigen verantwoordelijkheid. 

Als gemeente creëren we randvoorwaarden en zorgen we voor onderhoud waar nodig. Door 

een goede naleving van regels en door oplettendheid, zouden er veel ongevallen voorkomen 

kunnen worden. Scholing en educatie achten we daarom van groot belang, hierover zijn 

we in contact met bijvoorbeeld de scholen in onze gemeente. Verder speelt de Regionale 

Projectgroep (RPV) Drechtsteden een belangrijke rol met betrekking tot de verkeerseducatie, 

waarbij weggebruikers bewust worden gemaakt van hun verkeersgedrag en gevaren. 

Ad 3. Het zorgdragen voor het behoud van milieu en gezondheid
De gemeente Sliedrecht heeft een compact stedelijk gebied, waarin relatief veel mensen wonen 

en werken. Dit maakt dat voor het kunnen behouden van onze gewaardeerde kwaliteiten 

(een dorp aan het water, waar het goed wonen werken en recreëren is), de aspecten milieu 

en gezondheid extra aandacht verdienen. Hieraan geven we invulling in ons milieubeleid en 

middels extra aandacht op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast gelden natuurlijk de 
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wettelijke kaders. Voor een aantal milieufactoren geldt dat ook beneden wettelijke (grens-)

waarden gezondheidsrisico’s bestaan. Met de Gezondheidseffectscreening (GES-Methodiek) 

wordt in opdracht van de gemeente structureel de milieugezondheidskwaliteit op een zodanige 

wijze in beeld gebracht dat duidelijk zichtbaar is waar de kansen en knelpunten ten aanzien 

van gezondheid in relatie tot de milieukwaliteit in het gebied liggen. Dit maakt een transparante 

keuze bij de afweging van alternatieven mogelijk. Het laatste GES-rapport dateert van 

december 2011. 

Ad 4. Het zorgdragen voor behoud OV-kwaliteit en bereikbaarheid, accent  
bedrijfslocaties en centrum
Bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de kwaliteit daarvan, is van belang voor de 

leefbaarheid, niet alleen vanuit het oogpunt van milieu en duurzaamheid. Prioriteit heeft 

voor ons de bereikbaarheid van voorzieningen met het OV, met name voor de jeugd en de 

minder mobiele mensen. Als gemeente hebben we hierop echter beperkte invloed. We zijn 

hierover in overleg met de OV-beheerders. De toegankelijkheid en veiligheid van (bus)haltes 

is echter wel een gemeentelijke verantwoordelijkheid. In de laatste jaren zijn de belangrijkste  

haltes dan ook op hoogte gebracht (verhoogde instapmogelijkheid) en wordt voldaan aan de 

toegankelijkheidsnormen. 

Mobiliteit is een noodzakelijke voorwaarde voor economische en sociale ontwikkeling. 

Consumenten, bedrijven en werknemers stellen hoge eisen aan de bereikbaarheid van 

voorzieningen (in het centrum) en bedrijvenlocaties. Ondernemers vestigen zich bij voorkeur  

daar waar openbaar vervoer en/of wegennet de beste bereikbaarheid te bieden heeft. We 

streven daarom naar een goede bereikbaarheid met zo groot mogelijke veiligheid en optimaal 

gebruik van de ruimte. Op het niveau van individuele projecten hebben we aandacht voor de 

volgende elementen:

• een goede match tussen de bereikbaarheidseisen van de functie en de 

bereikbaarheidsmogelijkheden van de locatie;  

• de stedenbouwkundige structuur en de infrastructuur zodanig afstemmen dat de meest 

logische (duurzame) vervoerswijze wordt gekozen (niet alles hoeft met de auto);  

• het reduceren van conflicten tussen snel- en langzaam verkeer.

6.2   Ambities op het gebied van verkeer en bereikbaarheid

Een belangrijk hoofduitgangspunt voor ons is, dat zowel bij de ondersteuning van de huidige 

ruimtelijke structuur als bij het maken van toekomstige keuzes, een optimale afstemming moet 

worden gezocht met de (on)mogelijkheden van het verkeersnetwerk en het gebruik daarvan.

Als gemeente zijn we voornemens om ons op het gebied van verkeer en bereikbaarheid extra in 

te zetten voor:

1. het verbeteren van de bereikbaarheid van Sliedrecht in het algemeen en de 

autobereikbaarheid van de werkgelegenheids- en voorzieningenconcentraties (waaronder 
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ook de gemeentehaven); 

2. het optimaliseren van het bestaande openbaar vervoer van en naar Sliedrecht; 

3. het verbeteren van de aantrekkelijkheid van het fietsgebruik. 

Deze hoofdkeuzen werken we hierna verder uit. Voor het totale, globale programma voor 

verkeer- en bereikbaarheid verwijzen we graag naar het specifieke programma Verkeer in de 

bijlagen. 

Ad 1. Verbeteren van de bereikbaarheid in het algemeen en de autobereikbaar-
heid van werkgelegenheids- en voorzieningenconcentraties in het bijzonder.
Een goede en snelle bereikbaarheid van onder meer de bedrijventerreinen en de 

voorzieningenconcentraties moet naar de toekomst toe gegarandeerd blijven. Om dit te 

bewerkstellingen zijn we aan de slag met de volgende projecten en onderzoeken, welke 

momenteel nog in een studie- of visievormende fase verkeren:

• Verbreding A15: We zijn van mening dat de A15 spoedig verbreed moet worden tot twee 

keer drie rijstroken en dat er een goede verkeersafwikkeling moet komen van de A15 op 

de A27 en de N3. Met dit doel vindt regionaal overleg plaats met Rijkswaterstaat en het 

onderwerp is recentelijk in het bestuurlijk overleg MIRT met de minister besproken; 

• Aanleg turborotonde afslag Sliedrecht-west (Baanhoek- West): Turborotonde A15/

Ouverture (Deels uit grondexploitatie Baanhoek-west); 

• Rotondes Parallelweg Nijverwaard: De ontsluiting van de Nijverwaard is een belangrijk 

aandachtspunt voor de ondernemers. Ook in het Uitvoeringsprogramma bedrijventerrein en 

het beeldkwaliteitsplan Nijverwaard speelt de ontsluiting een belangrijke rol. In de toekomst 

komen mogelijk vanuit het Uitvoeringsprogramma bedrijventerreinen middelen beschikbaar 

om een rotonde op het kruispunt Parallelweg/Leeghwaterstraat te realiseren. Aangezien 

deze locatie ook de meeste kansen biedt om een rotonde goed in te passen en het tevens 

een veelgebruikte aansluiting is, heeft het onze voorkeur om aan deze aansluiting de 

hoogste prioriteit toe te kennen; 

• Ontsluiting Watertorenterrein: Ontsluiting Watertorenterrein op Rivierdijk; 

• Onderzoek naar Ontsluiting Het Plaatje op Deltalaan. 

 
Ad 2. Het verbeteren van de mogelijkheden van het openbaar vervoer van en 
naar Sliedrecht 
Voor Sliedrecht in het algemeen en voor scholieren en studenten in het bijzonder zien we 

de realisatie van HOV-D als belangrijke stimulans om aan te haken op de Merwede-Lingelijn 

(Dordrecht-Gorinchem) en deze daarmee te kunnen versterken als belangrijke drager voor het 

openbaar vervoernetwerk in Sliedrecht. Op het gebied van openbaar vervoer zijn en gaan we 

aan de slag door middel van de volgende (deel)projecten, welke reeds ontwikkeld worden:

• Versterken openbaar vervoer (HOV-D): Hierbij gaat het om het  opwaarderen van de 

bestaande busstructuur, zodat de bestaande lijnen beter gaan functioneren en de bus 

dus beter kan concurreren. Realisatie HOV-D wordt nagestreefd in projecten Kwadranten-

Knooppunt Baanhoek (is gerealiseerd) en Busstation Burg. Winklerplein. Conform planning 

zal de aanleg HOV-D, P+R transferia bij stations gereed zijn in 2012/2013

De volgende projecten verkeren momenteel nog in een studie- of visievormende fase:
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•  Onderzoek naar infrastructuur voor elektrisch rijden voor fietsers en motorvoertuigen: 

Overleg is gaande met de Stichting E-laad om in 2011 tot 2012 een viertal oplaadpunten 

met groene stroom te realiseren bij de P+R parkeerplaatsen bij het station Sliedrecht (2 st.) 

en de halte Baanhoek (2 st.) waar sprake is van lang parkeren. Ook de planontwikkeling 

van het Bonkelaarplein en het BW-plein biedt kansen voor het realiseren van oplaadpunten. 

In het kader van de actualisering van het verkeerscirculatieplan wordt tevens aandacht 

gevraagd voor de ontwikkeling van de benodigde infrastructuur voor elektrisch rijden. Onze 

voorkeur gaat naar het bij voorkeur regionaal oppakken; 

• Craijensteijn (Oost-west fietsverbinding): De Craijensteijn weg heeft in de huidige situatie 

fietsstroken en er rijden relatief weinig fietsers. Met de ontwikkeling van Baanhoek-west 

zullen schoolkinderen vanuit de wijk naar de scholen aan de Prickwaert moeten. Verder 

zal ook de verlegging van het doorgaande fietspad langs de A15 en de realisatie van het 

Station Baanhoek voor extra fietsbewegingen zorgen. Het is dan ook wenselijk dat de 

kwaliteit en veiligheid van de fietsvoorzieningen wordt verbeterd, zodat de fietsers niet 

meer direct naast het gemotoriseerde verkeer rijden.

Ad 3. Het verbeteren van de aantrekkelijkheid van het fietsgebruik 
Ook voor het fietsverkeer zetten we ons extra in. Accent ligt op het verbeteren van de 

aantrekkelijkheid van het fietsgebruik. Hieraan werken we door de realisatie van veilige 

aaneengesloten oost-west fietsverbinding door vrijliggende fietspaden en het verbeteren van 

fietsenstallingen bij winkelcentra en sportvelden. Verder loopt het project Fiets filevrij Beneden 

Merwederoute. Binnen dit project wordt de fietsroute parallel aan de A15 opgewaardeerd om 

concurrentiepositie van de fiets ten opzichte van de auto te verbeteren. 

6.3   Kansen op het gebied van verkeer en bereikbaarheid

Als  gemeente streven we ernaar om kansen te grijpen en om `werk-met werk` te maken. Bij 

een nieuw initiatief voor gebiedsontwikkeling, wordt gezocht naar mogelijkheden om bestaande 

knelpunten op te lossen. Gedacht kan worden aan wijziging van de ontsluiting, vergroting van 

de wegcapaciteit, herinrichting of realisatie van extra parkeerplaatsen. 

6.4   Wat we willen voorkomen rondom verkeer en bereikbaarheid

Als gemeente willen we voorkomen, dat er initiatieven ontplooid worden, die zouden kunnen 

leiden tot aantasting van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid, doorstroming of tot toename 

van parkeeroverlast. Wanneer dit aan de orde zou kunnen zijn, gaan we in een vroeg stadium 

met de betrokkenen om tafel om te trachten dit te voorkomen. Samen met de betrokkenen 

kijken we naar alternatieven. 
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7   Uitvoeringsparagraaf

De structuurvisie geeft aan welk beleid de gemeente voert ten aanzien van de ruimtelijke 

en functionele ordening. Het gaat het om basisverplichtingen en ambities die de gemeente 

wil waarmaken, maar ook om de regie op initiatieven van derden en het voorkomen van 

ongewenste ontwikkelingen. De structuurvisie is een bestuursverantwoordelijkheid. Het 

gemeentebestuur verplicht zichzelf naar deze structuurvisie te handelen, maar de structuurvisie 

bevat geen verplichtingen naar burgers. Burgers mogen verwachten dat het bestuur bij 

verzoeken en vragen van de burger haar antwoord zal baseren op de beleidsuitspraken in deze 

structuurvisie. De uitvoeringsparagraaf gaat in op de wijze waarop de gemeente voornemens is 

de visie uit de voorgaande hoofdstukken te realiseren. 

Concreet zal de gemeente hiervoor de volgende instrumenten inzetten:

• Procesinstrumenten (7.1); 

• Juridische instrumenten (7.2);  

• Financiële instrumenten (7.3). 

• In onderdeel 7.4 komen op abstract niveau de aandachtspunten en kaders omtrent de 

milieutechnische uitvoerbaarheid en de waardenaspecten aan de orde. 

• Onderdeel 7.5 gaat in op de maatschappelijke haalbaarheid en behandelt de resultaten van 

het traject van inspraak en overleg rondom de Ontwerp Structuurvisie Sliedrecht 2020.

7.1   Procesinstrumenten

Procesinstrumenten zeggen iets over de inspanningen die de gemeente Sliedrecht voornemens 

is te doen om haar beleid operationeel te maken. Het gaat om de activiteiten gericht op:

• een goede afstemming van beleidsontwikkelingen, om maximale win-win situaties te 

bereiken;  

• nadere uitwerking van beleid, om beleid op hoofdlijnen te operationaliseren; 

• de wijze waarop de gemeente bij de verdere beleidsuitwerking wil omgaan met andere 

partijen, zoals overleg en communicatietrajecten;  

• proces- en procedureafspraken.

Afstemming van beleid

De structuurvisie schetst de toekomstvisie van de gemeente Sliedrecht. De structuurvisie vormt 

hiermee een ruimtelijke vertaling van het beleid van de gemeente Sliedrecht. Afstemming van 

beleid vindt ook plaats op regionaal, provinciaal en rijksniveau. Wij zetten in op een actieve 

inbreng in de beleidsvorming binnen de regio en met andere overheden.

Nadere uitwerking van beleid

Deze structuurvisie richt zich op de hoofdlijnen van beleid. De strategische beleidskeuzen 

zullen verder worden uitgewerkt in tactisch en operationeel beleid (zoals het raadsprogramma 

en de verdere operationalisering ervan). Dit tactisch en operationele beleid zal de concrete 

beleidsacties voor de komende periode omvatten. Daar hoort ook monitoring van de 
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doorwerking van het beleid bij om te bewaken of de beoogde doelen daadwerkelijk worden 

bereikt. Uit de monitoring kan blijken dat de structuurvisie op zeker moment op onderdelen 

moet worden herzien, omdat het gekozen beleid niet effectief blijkt, of omdat verwachte 

ontwikkelingen een andere wending hebben gekregen.

Omgaan met andere partijen

In de structuurvisie gaat de gemeente er nadrukkelijk vanuit dat zij in veel situaties (mede) 

afhankelijk is van andere partijen om haar beleidsdoelen te kunnen effectueren. De gemeente 

kiest ervoor om met de maatschappelijke groeperingen regelmatig de dialoog op te zoeken over 

het beleid en de effectuering van het beleid.

Proces- en procedureafspraken

De structuurvisie van de gemeente Sliedrecht is opgesteld vanuit het besef dat veel van 

de beleidsontwikkelingen zullen worden ingevuld vanuit initiatieven van derden. In de 

structuurvisie heeft de gemeente voor haar belangrijke beleidsaspecten aangegeven wat 

voor haar belangrijke aandachtspunten zijn bij de beoordeling van initiatieven van derden. 

Deze aandachtspunten en randvoorwaarden vormen voor de gemeente het kader voor de 

beoordeling van initiatieven.

7.2   Juridische instrumenten

Bij het afwegen van nieuwe initiatieven hanteert de gemeente het volgende procesprincipe:

• het initiatief wordt eerst beoordeeld op haar betekenis voor de gemeente Sliedrecht; 

• het initiatief wordt vervolgens beoordeeld op de mate waarin het voldoet, of bijdraagt aan 

de in de structuurvisie benoemde aandachtspunten;  

• vervolgens wordt beoordeeld of de locatie voldoende geschikt is voor het initiatief; 

• ten slotte wordt beoordeeld of de concrete invulling van de locatie voldoende bijdraagt 

aan de ruimtelijke kwaliteit van de locatie en van de directe omgeving. Dit betekent dat 

een ruimtelijke inpassing op drie schaalniveaus van toepassing is: op inrichtingsniveau, op 

perceelniveau en op structuurniveau.

Als deze ruimtelijk functionele quickscan met succes is doorlopen en de gemeente besluit tot 

medewerking aan een initiatief (principebesluit), zal de gemeente het publiekrechtelijk traject 

ingaan met de intentie om realisatie van het initiatief mogelijk te maken binnen de juridisch-

planologische kaders en de daaraan verbonden procedures.

Het inzetten van juridische instrumenten stelt de gemeente in staat publiekrechtelijk en 

privaatrechtelijk sturing te geven aan ruimtelijke ontwikkelingen. Deze instrumenten vertalen het 

wettelijke juridische kader in concrete rechten en plichten. Publiekrechtelijke instrumenten om 

sturing te geven aan (gewenste) ruimtelijke ordening zijn onder andere het bestemmingsplan 

en de omgevingsvergunning en het daarmee samenhangende exploitatieplan, maar ook het 

vestigen van een voorbereidingsbesluit, het toepassen van de Wet voorkeursrecht gemeente en 

de onteigeningsprocedure.
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Privaatrechtelijke instrumenten zijn overeenkomsten tussen de gemeente en derden, waarin 

wederzijdse rechten en plichten zijn vastgelegd, zoals een intentie-, samenwerkings- en 

realisatieovereenkomsten. Ook exploitatieovereenkomsten en een prestatieovereenkomsten 

vallen onder privaatrechtelijke instrumenten.

Publiekrechtelijke instrumenten

In de structuurvisie geeft de gemeente Sliedrecht aan hoe zij invulling wil geven aan de 

ruimtelijke en functionele dynamiek. Nieuwe ontwikkelingen passend binnen deze visie wenst 

de gemeente te faciliteren. Het is echter onwenselijk om deze ontwikkelingsruimte rechtstreeks 

in nieuwe bestemmingsplannen mogelijk te maken. Doordat er geen sprake is van een nieuw 

initiatief is het onzeker of het bestemmingsplan binnen een termijn van 10 jaar zal worden 

gerealiseerd. De gemeente kan namelijk geen realisatieverplichting opleggen. In het kader 

van rechtszekerheid wordt bewust gekozen om de bouw- en ontwikkelingsmogelijkheden 

niet rechtstreeks te bestemmen in nieuwe bestemmingsplannen. Ook wenst de gemeente de 

mogelijkheid te behouden om ongewenste ontwikkelingen te kunnen weren. Eveneens is het 

niet wenselijk om reeds over de verplichting tot verhaal van kosten op de grondeigenaar te 

moeten praten indien er geen sprake is van een concreet initiatief.

De gemeente streeft er naar om bij nieuwe initiatieven die passen binnen de gestelde 

beleidskaders van deze structuurvisie eerst, via het privaatrechtelijke spoor, de 

ontwikkelcondities vast te leggen. Belangrijk onderdeel van deze ontwikkelingscondities is 

het verplichte kostenverhaal. Vervolgens zullen de bouw- en ontwikkelmogelijkheden ook 

publiekrechtelijk worden verankerd in een concreet bestemmingsplanherziening op maat.

Vanuit haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid draagt de gemeente er zorg voor dat 

de huidige functionele en ruimtelijke situatie op een uniforme wijze, gemeentedekkend in 

actuele bestemmingsplannen wordt vastgelegd. Uitgangspunt daarbij is een goede publieke 

rechtsgelijkheid en rechtszekerheid voor alle burgers, ondernemers en instellingen binnen de 

gemeente.

Privaatrechtelijke instrumenten

Bij actief grondbeleid verwerft de gemeente de gronden om deze vervolgens zelfstandig bouw- 

en woonrijp te maken en de uitgeefbare gronden te verkopen. Door het voeren van een actief 

grondbeleid heeft de gemeente volledige regie over de realisatiewijze. Indien de gemeente 

over voldoende sturingselementen beschikt (zowel publiekrechtelijk, als privaatrechtelijk) zal de 

gemeente deze sturingsmogelijkheden benutten om haar belangen veilig te stellen en tot een 

goede ruimtelijke ordening te komen. 

Bij faciliterend grondbeleid neemt de gemeente niet zelfstandig het initiatief maar ondersteunt zij 

bij initiatieven van derden die passen binnen de geschetste kaders van deze structuurvisie. De 

gemeente denkt met de initiatiefnemer mee om te komen tot een goed inhoudelijk plan en zal 

daarna de benodigde planologische procedure doorlopen. Tevens zullen er afspraken gemaakt 

moeten worden over het verhaal van kosten.
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De gemeente Sliedrecht geeft de voorkeur aan het sluiten van een exploitatieovereenkomst 

waarin deze belangen zijn behartigd. Onderdeel van deze exploitatieovereenkomsten zal het 

onderdeel kostenverhaal zijn. Ondanks de voorkeur voor het sluiten van privaatrechtelijke 

overeenkomsten behoudt de gemeente altijd de bevoegdheid om een exploitatieplan op te 

stellen teneinde haar belangen omtrent de beoogde invulling van de geformuleerde doelen, 

gewenste kwaliteitsniveau en kostenverhaal veilig te stellen.

Voor projecten waar publiekrechtelijke en privaatrechtelijke sturingsmogelijkheden onvoldoende 

zijn om de gewenste regie te vervullen, zal getracht worden door middel van het verkrijgen van 

grondposities een sleutelpositie te bemachtigen. 

7.3   Financiële instrumenten

De gemeentelijke beleidsdoelstellingen vragen om substantiële financiële inspanningen. Deels 

zullen deze financiële inspanningen samengaan met opbrengsten via de grondexploitatie 

(Ontwikkelingsprojecten). Voor een nieuw woongebied moeten kosten worden gemaakt 

(verwerving, bouwrijp maken, aanleg van wegen, groen e.d.), maar daar staan ook 

opbrengsten tegenover (de verkoop van kavels). Bij andere projecten is alleen sprake 

van kosten, bijvoorbeeld bij de realisatie van de HOV-D Busbaan (Investeringsprojecten). 

Investeringsprojecten kunnen noodzakelijk zijn om ontwikkelingsprojecten mogelijk te maken. 

In die situatie dient een deel van de kosten van een investeringsproject verplicht te worden 

verhaald op dat ontwikkelingsproject (verplichting tot kostenverhaal).

Voor de totale financiering van het beleid dat de gemeente in deze structuurvisie heeft 

vastgelegd kunnen in beginsel de volgende mogelijkheden worden ingezet:

• financiering via een gemeentelijke grond- en/of vastgoedexploitatie; 

• financiering door het aangaan van een PPS (publiek private samenwerking);  

• financiering via verplicht kostenverhaal (via gebiedseigen kosten, bovenwijkse 

voorzieningen en bovenplanse kosten / verevening) op derden die door een ontwikkeling 

nieuwe bouwrechten verwerven;  

• extra financiële bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen door derden op basis van een 

anterieure overeenkomst;  

• subsidies en bijdragen van andere overheden en semi-overheden;  

• vanuit de algemene middelen via de gemeentebegroting.

Ontwikkelingsprojecten
Voor de periode 2013-2020 zijn een aantal concrete ontwikkelingen voorzienbaar. Enkele 

projecten zijn reeds in uitvoering, andere projecten zijn in ontwikkeling en een aantal projecten 

bevinden zich in visievorming. Op de bijgevoegde projectenkaart zijn op structuurvisieniveau 

alle ruimtelijk relevante projecten in uitvoering, ontwikkeling en visievorming weergegeven. 

Voor de kleinschaligere beheer- en onderhoudsprojecten c.q. ‘ investeringsprojecten’ is een 
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aparte kaart gemaakt met bijbehorend programma (zie kopje ‘investeringsprojecten’ hierna). 

Voor de status van de op de projectenkaart weergegeven projecten wordt verwezen naar de 

onderliggende programma’s:

- Woningbouwprogramma 2013-2020

- Programma Economie en werken 2013-2020

- Voorzieningenprogramma 2013-2020

- Programma Verkeer en bereikbaarheid 2013-2020

De projectenkaart is dynamisch en wordt jaarlijks aangepast. Dit betekent dat de 

statusweergave in de diverse programma’s een momentopname betreft. Wanneer er sprake 

is van ingrijpende wijzigingen, dan kan ter zijner tijd besloten worden de uitvoeringsparagraaf 

van de structuurvisie gewijzigd vast te stellen. In deze Structuurvisie Sliedrecht 2020 wordt de 

projectenkaart  ‘Projecten Gemeente Sliedrecht 2013-2020’ van januari 2013 als vertrekpunt 

gehanteerd. Deze maakt eveneens onderdeel uit van de separaat vast te stellen Nota 

Kostenverhaal’.

Actief grondbeleid en PPS

De gemeente Sliedrecht streeft bij de volgende projecten naar een maximale regierol. De 

gerelateerde ontwikkeling van: Watertorenterrein, verplaatsing sportvelden, herontwikkeling 

sportvelden en ontwikkeling recreatief knooppunt. Deze maximale regierol wordt verkregen door 

het voeren van (een gedeeltelijk) actief grondbeleid

en actieve samenwerking met marktpartijen door middel van PPS-constructies.

Investeringsprojecten
Om onderhoudinvesteringsprojecten in de toekomst mogelijk te maken dient gezocht te 

worden naar financiering. Voor enkele investeringsprojecten heeft de gemeente Sliedrecht 

reeds een reservering in de meerjarenbegroting opgenomen. Dit zijn investeringsprojecten 

waarvan de gemeente Sliedrecht realisatie noodzakelijk acht op korte termijn. Andere 

investeringsprojecten zijn vooralsnog niet direct noodzakelijk maar gewenst. Toevoeging van 

ruimteclaims op de benodigde gronden en aanvullende belemmeringen voor de realisatie van 

die investeringsprojecten, dienen in ieder geval voorkomen te worden. Doordat toekomstige 

ontwikkelingen een andere wending kunnen nemen als voorzien, kan de status van de 

investeringsprojecten veranderen. Indien blijkt dat de op de kaart en in het bijbehorende 

programma weergegeven en kort beschreven investeringsprojecten noodzakelijk zijn geworden, 

zal de gemeente hiervoor de benodigde budgetten reserveren in de meerjarenbegroting. Naast 

het reserveren van de benodigde budgetten zal de

gemeente haar kostenverhaalinstrumentarium aanpassen op deze wijziging. De op termijn 

gewenste projecten staan weergegeven op de hierna opgenomen kaart ‘investeringsprojecten 

beheer en onderhoud water, groen en weg’. Over de diverse projecten wordt voorts een korte 

toelichting gegeven in de tabel in de bijlagen.
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Kostenverhaal
De gemeente Sliedrecht beschikt over de mogelijkheid om verschillende 

kostenverhaalinstrumenten in te zetten om kosten van gewenste ontwikkeling met een negatief 

plansaldo (hetzij een investeringsontwikkeling, hetzij een negatief ontwikkelingsproject voor 

zover deze valt onder bovenplanse verevening),  te verhalen op derden die profiteren van de 

desbetreffende ontwikkeling. Indien vervolgens alsnog blijkt dat de desgewenste ontwikkeling 

een negatief plansaldo oplevert, zal door de gemeente Sliedrecht overwogen worden of inzet 

van gelden uit de algemene middelen gewenst is.

De Wro verplicht gemeenten de kosten van gemeentelijke investeringen (artikelen 6.2.3 t/m 

6.2.7 Bro) te verhalen. Deze kosten kunnen onderscheiden worden in:

• de gebiedseigen kosten (o.a. de kosten die nodig zijn om het gebied bouw- en woonrijp 

te maken, inclusief gemeentelijke plan- en apparaatskosten, eventuele onderzoeken en 

planschade);  

• bovenwijkse voorzieningen (alle kosten die in verband met de aanleg van een voorziening 

door de gemeente worden gemaakt);  

• bovenplanse kosten / verevening (verevenen van een plan met een negatief 

exploitatieresultaat met een plan met een positief planexploitatieresultaat door middel van 

een verplichte bijdrage).

Daarnaast kan de gemeente bij anterieure overeenkomsten bijdragen aan ruimtelijke 

ontwikkelingen vragen. Dit is verder uitgewerkt in de Nota Kostenverhaal. Dit document vormt 

een nadere uitwerking van de beleidskeuzes ten aanzien van kostenverhaal, waaronder waar 

nodig een toerekening naar (categorieën) concrete projecten. 

Gebiedseigen kosten
Alle nieuwe ontwikkelingen dienen op een goede ruimtelijke, functionele en landschappelijke 

wijze te worden ingepast. Dit zijn gebiedseigen kosten, aangezien deze kosten worden 

gemaakt teneinde een goede inpassing van het beoogde project te bereiken. Ook indien deze 

kosten buiten de plangrens vallen zijn deze kosten noodzakelijk om een goede functionele 

en ruimtelijke inpassing te garanderen. De gemeente is verplicht dwingend de noodzakelijke 

binnenplanse en buitenplanse kosten op de initiatiefnemer te verhalen indien de gemeente deze 

kosten maakt in plaats van de initiatiefnemer. Bij de beoordeling op een goede ruimtelijke en 

landschappelijke inpassing wordt op 3 schaalniveaus gekeken naar de beoogde ontwikkeling:

Hoofdstructuren en essentiële waarden 

Als eerste wordt op hoofdstructuurniveau gekeken naar een goede ruimtelijke, functionele 

en landschappelijke inpassing. De ontwikkeling mag géén negatieve invloed uitoefenen 

op bijvoorbeeld bestaande zichtlijnen, aanwezige functionele, natuur-, cultuur- en 

landschapsstructuren en waarden. Waar deze structuren en waarden direct, dan wel indirect in 

gevaar komen door de beoogde ontwikkeling dient het plan zodanig vormgegeven te worden 

dat aantasting van de structuren en essentiële waarden wordt voorkomen. 
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Substructuren en belangrijke waarden

Ten tweede dienen de nieuwe ontwikkelingen goed te worden ingepast in de structuur van 

de bebouwingsconcentratie / landelijk gebied. Het plaatsen van de nieuwe functie moet 

een toevoeging zijn voor de (kwaliteit van de) verschillende groene, blauwe, rode en grijze 

structuren. Ook het (gedeeltelijk) slopen, verbeteren en afschermen van ongewenste bebouwing 

kan de structuur versterken. Aansluiting bij eventuele rooilijnen versterkt de stedenbouwkundige 

structuur. 

Inpassing op perceelsniveau

Het laatste schaalniveau waarop wordt gekeken naar de nieuwe ontwikkeling is het 

perceelsniveau. Op perceelsniveau dient de ontwikkeling eveneens goed ruimtelijk te zijn 

ingepast. Hierbij kan gedacht worden aan een specifiek type beplanting, veel voorkomend in de 

nabije omgeving. Ook de plaats van de nieuwe functie op het perceel is een onderdeel dat op 

dit schaalniveau wordt meegenomen in het kader van een goede landschappelijke en ruimtelijke 

inpassing.

De kosten die gepaard gaan met de inpassing zijn te beschouwen als gebiedseigen kosten, 

aangezien ze noodzakelijk zijn voor een goede ruimtelijke en landschappelijke inpassing. Indien 

deze benodigde aanpassingen buiten het plangebied liggen is sprake van buitenplanse kosten 

die volledig aan de inpassing van de nieuwe functie kan worden toegerekend. 

Bovenwijkse voorzieningen
Bovenwijkse voorzieningen zijn investeringsprojecten waar zowel nieuwe initiatieven, als 

reeds gerealiseerde initiatieven profijt van hebben. Veelal gaat het om grijze, groene en 

blauwe structuurinvesteringen waarvan een (groot deel van) de gemeente profijt ondervindt. 

Deze kosten worden proportioneel naar rato van profijt en toerekenbaarheid verdeeld over 

de bestaande bebouwing en nieuwe initiatieven. De gemeente stelt in het kader hiervan een 

fonds bovenwijkse voorzieningen recreatief knooppunt / recreatieve zone in. Het recreatieve 

knooppunt / zone ten noorden van de Betuwe route zal gefaseerd, met grotere en kleinere 

projecten over een langere looptijd worden gerealiseerd. Realisatie zal voor een groot deel 

vanuit particulier initiatief moeten worden vormgegeven. De gebruiksintensivering van deze 

zone zal ook leiden tot ingrepen in de infrastructuur en de waterhuishouding die het individuele 

projectniveau overschrijden. Elke ontwikkeling op zich zal (enkele uitzonderingen daargelaten) 

geen aanleiding geven tot structurele investeringen in infrastructuur of waterhuishouding. De 

optelsom van de initiatieven zal daar wel aanleiding voor geven en maakt derhalve het instellen 

van een dergelijk fonds noodzakelijk. Dit zal nader worden uitgewerkt en verantwoord in de 

Nota Kostenverhaal. 

Daarnaast geldt dat het merendeel aan investeringen in ‘bovenwijkse voorzieningen’ met 

name plaatsvinden ten behoeve van de ontwikkeling van de diverse projecten in Baan-hoek-

West. Deze investeringen zijn reeds geborgd in de lopende realisatieafspraken met partijen 

voor Baanhoek-West. Deze realisatieafspraken zijn van voor de invoering van de nieuwe Wro 

en blijven als zodanig van kracht. De in de Wro verankerde aspecten van kostenverhaal zijn 

hiervoor niet van toepassing.
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Voor het overige geldt, dat in het bestaand stedelijk gebied van Sliedrecht geen projecten 

voorzien zijn die niet gerealiseerd kunnen worden zonder investeringen in infrastructuur, 

waterhuishouding en/of groen die het niveau van de projectlocatie overschrijden. Voor 

nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen binnen het bestaand stedelijk gebied waarvoor buiten de 

projectlocatie investeringen in infrastructuur, waterhuishouding en/of groen noodzakelijk blijkt 

zal op dat moment worden beoordeeld of hierbij sprake is van gebiedseigen kosten, dus 

volledig voor rekening komen van het initiatief, of dat deze investeringen ook een meerwaarde 

hebben voor het bestaand stedelijk gebied en dus proportioneel zullen worden verhaald. 

Daarnaast is uiteraard structureel onderhoud en aanpassing van de infrastructuur noodzakelijk 

naar aanleiding van autonome ontwikkelingen en (mede als gevolg van locatieontwikkelingen) 

intensiever gebruik van de infrastructuur. Als bijdrage hiervoor vraagt de gemeente een bijdrage 

Ruimtelijke Ontwikkeling af te dragen aan een fonds ‘kwaliteitsbehoud infrastructuur’. Hierop 

wordt bij het aspecten bijdrage Ruimtelijke ontwikkeling nader ingegaan. 

Bovenplanse verevening
Verevening van bovenplanse kosten heeft betrekking op het verevenen van 

grondexploitatieresultaten tussen afzonderlijke plannen met een duidelijke onderlinge 

samenhang. Die samenhang kan programmatisch zijn, of ruimtelijk. Verevening vindt plaats 

via een fonds dat gevoed wordt vanuit de plannen met een positief exploitatieresultaat. Om in 

aanmerking te komen voor een financiële bijdrage (als gevolg van bovenplanse verevening) 

dient sprake te zijn van een ‘objectief’ negatief exploitatiesaldo. 

De gemeente Sliedrecht stelt voor verevening van bovenplanse kosten de volgende fondsen in.

Fonds sociale woningbouw

Betaalbaarheid van woningen speelt een belangrijke rol in de geformuleerde toekomstvisie 

met betrekking tot wonen, naast kwaliteit van woon- en leefomgeving. Door gezinsverdunning 

en de toename van alleenstaanden is er een blijvende relatief grote vraag naar betaalbare 

woningen. Momenteel is er sprake van een behoefte van maximaal 40%, dit zal ook zo blijven. 

Met name starters komen moeilijk aan een woning. De gemeente Sliedrecht heeft dan ook 

in haar visie de doelstelling opgenomen om 30% van de (nieuwbouw)woningen te realiseren 

voor de sociale sector (sociale huur- en sociale koopwoningen). Gezien de bovenstaande 

doelstelling bestaat er ruimtelijke en functionele samenhang tussen het realiseren van sociale 

en niet-sociale woningbouw. In praktijk zal het niet uitvoerbaar zijn om dit percentage binnen 

elk afzonderlijk woningbouwplan te realiseren. Om deze doelstelling te realiseren zal de 

gemeente gebruik maken van haar bevoegdheid om bovenplanse verevening toe te passen. 

Het totale woningbouwprogramma kan hierdoor als het ware het een ruimtelijke exploitatie 

worden beschouwd. Woningbouwplannen met een lager percentage sociale woningbouw 

dienen daarom een bijdrage te leveren aan het Fonds sociale woningbouw. In de Nota van 

Kostenverhaal wordt dit verder uitgewerkt. 
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Fonds Recreatief Knooppunt 

Het recreatieve knooppunt / zone ten noorden van de Betuwe route zal gefaseerd, met grotere 

en kleinere projecten over een langere looptijd worden gerealiseerd. Realisatie zal voor een 

groot deel vanuit particulier initiatief moeten worden vormgegeven. Hoofddoelstelling is de 

structurele landschappelijke versterking van de gehele zone en een structurele toename van 

de recreatieve gebruiksmogelijkheden. De in dit gebied te realiseren projecten hebben allen 

profijt van de integrale landschappelijke en gebruiksversterking. Indien de ontwikkeling van 

het gehele gebied in één grondexploitatie zou kunnen worden ondergebracht zouden alle 

functionele ontwikkelingen de financiële drager zijn voor de noodzakelijke investeringen in de 

landschapsversterking en de gebruiksmogelijkheden. Omdat de functionele ontwikkelingen 

niet altijd zullen (kunnen) samengaan met planontwikkelingen ten behoeve van de 

landschapsversterking en versterking van de gebruiksstructuur, past de gemeente hier het 

principe van verevening van bovenplanse kosten toe. 

Functionele ontwikkelingen in de recreatieve zone dienen daarom een bijdrage te leveren aan 

het Fonds recreatief knooppunt. In de Nota Kostenverhaal wordt dit verder uitgewerkt. 

Bijdrage ruimtelijke ontwikkeling

De gemeente Sliedrecht wil, op basis van deze structuurvisie, ook investeringen doen die 

bijdragen aan een algemene verbetering van de woon-, leef-, en werkkwaliteiten van de 

gemeente. Deze investeringen hebben daarmee een positieve uitwerking op de waarde 

van bestaand, maar ook op de marktwaarde van nieuw te realiseren onroerend goed. 

De gemeente vindt het daarom gerechtvaardigd om bij het aangaan van een anterieure 

exploitatieovereenkomst ook een financiële bijdrage te vragen ten behoeve van deze 

gemeentelijke investeringen. Het vragen van bijdragen ruimtelijke ontwikkelingen is niet mogelijk 

in geval van een exploitatieplan en het sluiten van een posterieure exploitatie-overeenkomst.

De gemeente Sliedrecht kiest ervoor om de bijdragen te storten in het bij bovenplanse 

verevening benoemde ‘fonds Recreatief Knooppunt’. De bestaande stad maakt gebruik van 

en heeft profijt van de kwaliteitsinvestering en intensivering van de gebruiksmogelijkheden 

in de zone ten noorden van de infrastructuurbundel en van versterking van de verbindingen 

tussen deze zone en de bestaande stad. Op deze wijze worden de relatief beperkte middelen 

die beschikbaar kunnen komen, gebundeld ingezet waardoor een zo efficiënt en effectief 

mogelijk resultaat bereikt kan worden. De in anterieure overeenkomsten vast te leggen bijdrage 

ruimtelijke ontwikkeling, zal worden ingezet voor:

• Het verbeteren van de fysieke langzaam verkeersrelaties tussen het bestaand stedelijk 

gebied en de recreatieve zone. 

• Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en fysieke belevingswaarde van de relatie 

tussen het bestaand stedelijk gebied en de recreatieve zone.

Door deze ruimtelijke investeringen krijgt de recreatieve zone ook voor nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingen binnen het bestaand stedelijk gebied een nadrukkelijke meerwaarde. Daarmee 

dragen deze ruimtelijke investeringen bij aan de functionele kwaliteiten van de nieuwe 

ruimtelijke ontwikkelingen in het bestaand stedelijk gebied, wat van positieve invloed is op de 

marktwaarde van deze ontwikkelingen. In de Nota Kostenverhaal wordt dit verder uitgewerkt. 
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Daarnaast kiest de gemeente Sliedrecht ervoor om een bijdrage te vragen voor het ‘fonds 

Reserve Iinfrastructuur’. Structurele investeringen in en aandacht voor kwaliteitsbehoud 

van de infrastructuur is noodzakelijk voor een goed woon-, werk- en leefklimaat. Alle (her)

ontwikkelingen hebben hiervan immers profijt. In de Nota Kostenverhaal wordt dit verder 

uitgewerkt.  

Subsidies en bijdragen van andere overheden en semi-overheden
Een aantal ontwikkelingen kunnen niet worden gerealiseerd zonder substantiële steun van 

andere overheden. Concreet betreft het de volgende projecten: 

• Recreatief Knooppunt Sliedrecht 

Inzet Algemene Middelen Gemeentebegroting
In de meerjarenbegroting wordt aan gegeven welke financiële speelruimte vrij gemaakt kan 

worden om gewenste ontwikkelingen binnen de betreffende begrotingsperiode te kunnen 

realiseren. De bestaande begrotingssystematiek staat de gemeente niet toe voor de langere 

termijn reeds reserveringen en investeringen te benoemen, zonder dat daar concrete besluiten 

en dekkingsmiddelen aan ten grondslag liggen. We beschouwen de inzet van algemene 

middelen als sluitstuk van de financiering nadat de financiële randvoorwaarden van een project 

zijn geoptimaliseerd en alle andere financieringsmiddelen zijn ingezet. De financiële speelruimte 

van de gemeente Sliedrecht heeft niet de omvang dat structurele meerjarige verplichtingen met 

grote financiële risico’s binnen de speelruimte van de begroting kunnen worden opgevangen.

7.4   Uitvoerbaarheid: toets aan kaders rondom milieu en waarden

Van belang bij iedere ontwikkeling, zowel in project- als beleidsmatig opzicht, is de toets aan 

hogere (wettelijke) kaders zoals op het gebied van milieuaspecten en waarden. Het uitwerken 

hiervan op structuurvisieniveau gaat te ver. Omdat wij veel waarde hechten aan ruimtelijke 

kwaliteit, duurzaamheid en ‘waarden’, hebben we voor de structuurvisie als geheel een quick-

scan / vormvrije plan-MER verricht. In onderdeel 1.4  van deze structuurvisie hebben we 

hiervan de resultaten opgenomen.   

In het kader van de concrete projecten en beleidsontwikkelingen zoals deze benoemd zijn 

in de structuurvisie (zie de projectenkaart in de uitvoeringsparagraaf), worden te zijner tijd 

(als onderdeel van de planvorming en de weg naar realisatie) de benodigde onderzoeken 

gedaan. Waar nodig worden knelpunten vermeden en compenserende maatregelen gevonden. 

Vooralsnog verwachten we niet, dat er bij het naar realisatie brengen van de in deze 

structuurvisie benoemde projecten op cruciale knelpunten/belemmeringen gestuit wordt, als 

gevolg waarvan een bepaalde ontwikkeling niet mogelijk zou zijn.  

Over het algemeen spelen op het grondgebied van de gemeente Sliedrecht een aantal  

aspecten en aandachtspunten. In de bijlage is van alle milieuthema´s op hoofdlijnen een aantal 
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relevante elementen benoemd.  De Regionale Milieudienst werk aan een Milieuprofiel voor de 

gemeente Sliedrecht. Hiervan is momenteel een aanzet gereed. 

Milieubeleidsplan Drechtsteden 2011-2015  
Het is de eerste keer dat we als regio Drechtsteden een samenhangend milieubeleidsplan 

hebben gemaakt. Een goede zaak, want de milieuproblematiek trekt zich weinig aan van 

gemeentegrenzen. De samenhang komt tot uitdrukking in de relatie tot de verschillende 

beleidsvelden (wonen, economie, ruimtelijke ordening en mobiliteit) en in de samenwerking 

met en tussen de zes Drechtstedengemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-

Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Een regionale benadering zorgt niet alleen 

voor een samenhangend beleid, maar moet tevens leiden tot een tijds- en kostenbesparing. 

Met dit beleidsplan behoeven gemeenten geen lokaal milieubeleid meer te formuleren voor 

gemeentegrensoverschrijdende vraagstukken. 

Visie: Duurzame ontwikkeling van de regio: een regio duurzaam in balans   

In het regionaal milieubeleidsplan vormt duurzaamheid de rode draad. Het regionaal 

milieubeleidsplan wil een bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van de regio. Einddoel 

daarvan is een regio die duurzaam is en (in balans) blijft. Evenwicht vinden tussen wonen, 

werken, recreëren en de daarmee samenhangende gewenste milieukwaliteit en leefbaarheid in 

de regio is een gezamenlijke opgave. De regionale visie wordt gedeeld en onderschreven. 

Ambities

Om te komen tot een duurzame ontwikkeling van de regio worden in het regionaal beleidsplan 

voorts een viertal ambities onderscheiden en nader beschreven, te weten:

- Een gezamenlijke verantwoordelijkheid: externe integratie;

- Gebiedsgerichte aanpak;

- Samenwerking;

- Communicatie en educatie.

De regionaal gegeven en nader beschreven ambities worden lokaal door ons als  gemeente 

Sliedrecht gedeeld en onderschreven.   

Met de thema’s externe veiligheid, luchtkwaliteit, geluid en bodem wordt gewerkt aan 

de leefbaarheid binnen de regio. Leefbaarheid vormt het fundament c.q. draagvlak voor 

duurzaamheid. Met de thema’s water, energie, groen, duurzaam en klimaatbestendig bouwen 

wordt een behoorlijke inzet gepleegd op duurzaamheid. Denk daarbij aan de uitvoering van 

Wateragenda Drechtsteden 2010-2014 , Energieprogramma Drechtsteden 2010-2013 en 

Uitvoeringsprogramma Groenblauw Netwerk Drechtsteden 2008-2013 en het invoeren van GPR 

– Gebouw.

Regionaal beleid is lokaal bekrachtigd  

Op 21 juni 2011 heeft de Drechtraad het Milieubeleidsplan Drechtsteden 2011-2015 vastgesteld. 

Het regionale plan is aanvullend ook ter bekrachtiging aan de lokale gemeenteraden 
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aangeboden. Dit ter vergroting van de slagkracht regionaal en lokaal. Op 28 november 

2012 heeft de raad besloten het regionale plan te bekrachtigen als kader voor het regionaal 

milieubeleid.  

Milieubeleidsplan Sliedrecht 2012-2015 
Ook in het lokale milieubeleidsplan vormt duurzaamheid de rode draad. De opbouw van dit 

document sluit ook aan bij de opbouw van het Milieubeleidsplan Drechtsteden 2011-2015. 

Per thema wordt het kader, de doelstelling, het beleid en inzet en de uitvoeringsagenda 

besproken. De beleidsdoelen en voornemens die hierin worden beschreven zijn ontleend 

aan het regionale plan, tenzij aangegeven is dat het specifiek Sliedrechts beleid betreft. Er 

wordt per thema aangegeven welke inzet er regionaal plaatsvindt en welke activiteiten er 

lokaal in de beleidsperiode worden opgepakt. Op 28 november 2012 heeft de raad tegelijk 

met het bekrachtigen van het regionale milieubeleidsplan besloten het hierop gebaseerde 

Milieubeleidsplan Sliedrecht 2012-2015 vast te stellen als kader voor het lokaal milieubeleid. 

7.5   Uitvoerbaarheid: maatschappelijke haalbaarheid

Op grond van de gemeentelijke inspraakverordening heeft de Ontwerp Structuurvisie Sliedrecht 

2020 ter inzage gelegen met ingang van vrijdag 14 december 2012 voor een periode van 6 

weken. In deze periode zijn geen schriftelijke inspraakreacties door ingezetenen en andere 

belanghebbenden ingediend. Van vijf partijen zijn schriftelijke overlegreacties ontvangen. In 

de Notitie Inspraak en Overleg d.d. 16 april 2013 zijn deze samengevat en beantwoord. In 

de bijlage is de Notitie Inspraak en Overleg toegankelijk gemaakt (zie ook bijlage 17). De 

structuurvisie is als gevolg hiervan aangepast. Het overzicht van aanpassingen en wijzigingen is 

in bijlage 18 toegankelijk gemaakt. 

Deze structuurvisie is vastgesteld door de gemeenteraad op 4 juni 2013. 
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Bijlagen

Bijlage 1: De wèreld tusse Wengerde en ‘t woater:  
locaties met hoge en lage dynamiek

Onderscheid in locaties en hun dynamiek (uit Structuurvisie 2006, De wèreld 
tusse Wengerde en ‘t woater)
In de structuurvisie wordt de nadruk gelegd op locaties en hun dynamiek. Hierbij wordt 

onderscheid gemaakt in locaties met een lage, middelhoge en hoge dynamiek. 

Locaties met een lage dynamiek

Dit zijn plekken binnen het gemeentelijk grondgebied waar de maatschappelijke trends 

naar verwachting weinig effect zullen hebben. De bestaande woonwijken met voornamelijk 

koopwoningen, de dijk en het oude dorp worden aangemerkt als locaties met een lage 

dynamiek. Voor de bestaande woonwijken met voornamelijk koopwoningen wordt de 

intentie uitgesproken te bevorderen dat de particuliere eigenaren in dan wel in hun directe 

woonomgeving kunnen (blijven) beschikken over scholen, winkel en andere voorzieningen. 

Waar dat in het belang is van de woonwijk moet ruimte zijn voor vernieuwing. Voor de dijk 

en het oude dorp wordt de intentie uitgesproken deze locaties waar nodig de (planologische) 

bescherming te bieden die ze behoeven.

Locaties met een middelhoge dynamiek

Dit zijn plekken waar de veranderingsprocessen zich betrekkelijk langzaam voltrekken. 

Incidenteel kunnen de implicaties daarvan wel om gemeentelijke sturing vragen. De 

bestaande bedrijventerreinen en de woonbuurten met een hoog percentage huurwoningen 

worden aangemerkt als locaties met een middelhoge dynamiek. Bij dit alles wordt voorts het 

uitgangspunt gehanteerd om de bestaande bedrijventerreinen te willen handhaven. Uitsluitend 

op initiatief van een eigenaar en onder nader omschreven voorwaarden werd een transformatie 

bespreekbaar geacht. Voor mogelijke herstructureringsplannen van Tablis Wonen werd voorts 

het uitgangspunt gehanteerd dat de gemeente  bij alle herstructureringsopgaven intensief en in 

een vroeg stadium wordt betrokken voor het geven van de publieke kaders en randvoorwaarden 

en dat bij de planvorming tevens aan de ‘voorkant’ nadrukkelijk ook de bewoners van het 

betreffende gebied worden betrokken. Dit alles om vanaf aanvang voldoende draagvlak te 

kunnen verkrijgen en te behouden.

Locaties met een hoge dynamiek

Het gaat hier om de plekken waar de gemeente het meest actief invloed wil uitoefenen op de 

veranderingsprocessen en daar ook zelf het initiatief voor wil nemen, te weten:

• landelijk gebied aan de noordzijde van de Betuweroute; 

• de voetbalvelden tussen het spoor en de A15.
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Bijlage 2: Stand van zaken projecten en activiteiten Structuurvisie 
2006 De wèreld tusse Wengerde en ‘t woater

De structuurvisie 2006 omvatte 14 projecten en activiteiten, welke thematisch en gebiedsgericht 

vertaald waren en nog een nadere uitwerking verdienden. Deze projecten achten we in 2006 

van groot strategisch belang, ze zouden als aanjager kunnen dienen voor projecten. In deze 

bijlage wordt de actuele stand van zaken (2012) beschreven van deze projecten en activiteiten:

1. Ruimte en ruimtegebruik; 

2. Monitoring van maatschappelijke processen; 

3. Groen-blauw-rood raamwerk in de polder;   

4. Nieuwe stedelijke noord-zuidas; 

5. Noord-zuidassen ontwikkelen als ruimtereeks; 

6. Strategische plekken voor hoogbouw; 

7. Wonen en werken aan de Merwede; 

8. Versterken centrumgebied; 

9. De parkenzone; 

10. Vergezichten op de Merwede en op de Alblasserwaard; 

11. Stationslocatie Baanhoek; 

12. DriehoekA15/Spoorlijn/Betuweroute; 

13. Groenbeheerplan; 

14. Sectorale beleidsuitwerkingen – woonvisie en economische visie;

Ad 1 

Dit project was en is slechts bedoeld om inzicht te verkrijgen in het gebruik en de kwaliteit  van 

de ruimte in onze gemeente. Voor het maken van de Structuurvisie 2020  hebben wij hierin 

voldoende inzicht en is een nieuwe inventarisatie niet nodig 

Ad 2 

Dit project was en is bedoeld om als raad nog beter te weten om te weten welke wensen er 

leven,  welke behoeften er zijn om delen van Sliedrecht aan te pakken. Voor de Structuurvisie 

2020 wordt gebruik gemaakt van in het verleden en recent door Onderzoek Bureau 

Drechtsteden uitgevoerde onderzoeken, waar gegevens voor Sliedrecht  zijn opgenomen,  die 

relevant zijn voor de actualisering van de bestaande structuurvisie.   

Ad 3

Het streven was en is ten noorden van de Betuweroute/A15 te komen tot een duurzame, 

kwalitatieve en groenblauwe overgangszone in de vorm van een regiopark. Een groen en 

waterrijk gebied met een sterke verwevenheid tussen natuur en recreatie. Een groen en 

waterrijk gebied met meer dan voldoende recreatieve gebruikswaarde voor inwoners en 

passanten. Vanuit recreatie wordt hierin een belangrijke rol toegedacht aan het Werelderf  goed 

Kinderdijk, het Recreatiegebied Souburgh, het Alblasserbos met het Educatief Streekcentrum 

Alblasserbos en het nieuw te realiseren Recreatief Knooppunt Sliedrecht. Dit plan is nog 

onverkort actueel en krijgt een plaats in Structuurvisie 2020. 
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In mei 2009 is door de Stuurgroep Merwedezone de Transformatievisie Merwedezone 

vastgesteld. Hierin wordt voorzien in de ruimtelijke ontwikkeling van een Regiopark Merwede 

met ruimte voor het Recreatief Knooppunt Sliedrecht. Een Recreatief Knooppunt Sliedrecht 

te combineren met een uitplaatsing van bestaande en realisering van nieuwe sportvelden. In 

december 2010 heeft op verzoek van de provincie het Kwaliteitsteam hierover een nader advies 

uitgebracht. 

Op basis van dit advies  hebben Gedeputeerde Staten de Stuurgroep Merwedezone bij 

schrijven van 18 januari 2011 verzocht te komen met een visie op hoofdlijnen van het regiopark 

als geheel inclusief de verschillende knooppunten, de onderlinge verbindingen en de stad-

landverbindingen, met voldoende ruimtelijke kwaliteit (tekst en beeld) en waarin duidelijkheid 

wordt verschaft over de financiële uitvoerbaarheid van het regiopark. In opdracht van de 

Stuurgroep Merwedezone is vervolgens de ‘Visie Zuidrand Groene Hart ‘ vervaardigd. Hierin 

is mede op verzoek van de provincie voorts ook een prominente plaats ingeruimd voor de 

ontwikkeling van het Recreatief Knooppunt Sliedrecht. De in opdracht van de gemeente parallel 

hieraan gemaakte ‘Visie op de inpassing van bos, sportvelden en recreatieve functies’ maakt als 

bijlage integraal onderdeel uit van de ‘Visie Zuidrand Groene Hart’. Bij schrijven d.d. 1 juni 2011 

is de ‘Visie Zuidrand Groene Hart’ met bijlagen door de Stuurgroep Merwedezone aangeboden 

aan Gedeputeerde Staten om haar te betrekken in de procedure ter vaststelling van de 

‘Herziening  2011’’ van de provinciale structuurvisie en verordening. 

De Visie Zuidrand Groene Hart heeft geresulteerd in de wijzingen en/of aanvullingen, 

zoals opgenomen op de pagina’s 69 en 70 van de Ontwerp Actualisering 2011 Provinciale 

Structuurvisie en Verordening. De Ontwerp Actualisering 2011 Provinciale Structuurvisie en 

Verordening Ruimte, biedt ruimte voor de realisering van het Recreatief Knooppunt Sliedrecht 

te combineren met de uitplaatsing van de bestaande en realisering van nieuwe sportvelden. 

De Ontwerp Actualisering 2011 Provinciale Structuurvisie en Verordening Ruimte is door 

Provinciale Staten vastgesteld op 29 februari 2012. Kortom nu is de gemeente Sliedrecht 

bestuurlijk aan zet. Onder welke voorwaarden wordt het bestuurlijk verantwoord en gewenst 

gevonden om hieraan thans daadwerkelijk invulling en uitvoering te geven.  

Ad 4 

De plannen om te komen tot een nieuwe stedelijke noord-zuidas werden en worden bestuurlijk 

niet gedragen en worden in de Structuurvisie 2020 niet opgenomen 

Ad 5

Dit project belichaamt het belang dat door de raad gehecht werd en wordt aan de in Sliedrecht 

bestaande pluriformiteit. Voor het behoud van de pluriformiteit werd  en wordt  hierin het 

belang onderschreven om elkaar in de openbare ruimtes te kunnen blijven ontmoeten. 

Hiervoor werd en wordt met name ingezet op een verbeterde inrichting van onder anderen de 

aan de bestaande noord-zuidas gesitueerde bestaande openbare ontmoetingsplaatsen van 

het Bonkelaarplein, het Dr. Langeveldplein en de hoek Merwestraat/Adriaanvolkersingel. In 

Structuurvisie 2020 wordt hieraan onverminderd aandacht besteed.    
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Ad 6 

Met dit project moest en moet nader invulling gegeven worden aan de thematische hoofdkeuze 

‘Het herkenbaar maken en versterken van ruimtelijke structuurdragers’ en met name  de 

thematische hoofdkeuze ‘het zorg dragen voor het behoud van dorpse identiteit’. We zijn een 

dorp en dat willen we graag blijven. Gestapelde bouw in diverse, passende, vormen werd 

daarmee overigens niet  per definitie op gespannen voet geacht. 

Voor een drietal typen locaties werd en wordt gestapelde bouw gezien als een reële optie. 

In het buitendijks gelegen gebied en langs onze belangrijke structuurdragers Deltalaan en 

Thorbeckelaan werd hoogbouw in principe aanvaardbaar  gevonden. De omgeving van het 

Bonkelaarplein, het Burg. Winklerplein  en het nieuw te realiseren Station Baanhoek kon en kan 

zich in principe prima lenen voor de realisering van  middelhoogbouw. Inmiddels zijn diverse 

plannen voor hoogbouw en middelhoogbouw gerealiseerd dan wel in  voorbereiding. In de 

Structuurvisie 2020 wordt aangegeven waar in de periode tot circa 2020 (mogelijk) woningbouw 

en welke zal kunnen plaatsvinden. 

Ad 7

Het project Wonen en Werken aan de Merwede was en is bedoeld om de geschiedenis van 

Sliedrecht, die met de rivier verbonden was en is, te bestendigen. In dit kader werd ingezet  

op het verbeteren van de bereikbaarheid van het industrieterrein Kerkerak/Molendijk en  

Baanhoek. Met de inmiddels doorgetrokken Ketelweg is bereikbaarheid van de Baanhoek 

verbeterd. De plannen voor ‘Het Plaatje’ moeten in de toekomst mede leiden tot een verbetering 

van de bereikbaarheid en ontsluiting van het industrieterrein Molendijk. In de Structuurvisie 

2020 zal hieraan opnieuw aandacht worden besteed  

Ad 8

Dit project was en is bedoeld ter versteking van de (oostelijke) Kerkbuurt, vanaf de Stationsweg 

tot aan de P.C. Hooftlaan. De raad heeft hiervoor op 29 november 2011 de ‘Toekomstvisie 

Kerkbuurt’ vastgesteld. In de Structuurvisie wordt hieraan ongewijzigd aandacht besteed op 

basis van de in dit visiedocument hiervoor gegeven ambitie en uitgangspunten.  

Ad 9 

Dit project was en is bedoeld om onze parken aantrekkelijker, beleefbaarder en zichtbaarder 

te maken. Sindsdien is hieraan met succes intensief gewerkt. In de Structuurvisie 2020 zal 

hiervoor opnieuw expliciet aandacht worden gevraagd en hieraan aandacht  worden besteed 

. De plekken waar in periode tot 2020 gedacht wordt aan herstructurering (Staatsliedenbuurt, 

Karekietflat) bieden mogelijk  kansen om te komen tot extra groen.

Ad 10

Dit project was en is enerzijds bedoeld om vergezichten op de Merwede te creëren en 

anderzijds om het ten noorden van de Betuweroute gelegen Groene Hart ook voor onze  

inwoners beter toegankelijk en aantrekkelijk te maken. Aan de Baanhoek zijn inmiddels een 



Structuurvisie Sliedrecht 202080

aantal zitplaatsen gerealiseerd om de rivier beter te ervaren. Bij de ontwikkeling van  het 

Watertorenterrein wordt hieraan extra aandacht besteed. Aan dit aspect zal ook bij nieuwe 

toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen ongewijzigd extra aandacht worden besteed. De 

planontwikkeling voor een regiopark met ruimte voor een Recreatief Knooppunt Sliedrecht moet 

het Groene Hart ook voor onze inwoners beter toegankelijker en aantrekkelijker maken.    

Ad 11

De plannen voor de nieuwe Stationslocatie Baanhoek zijn inmiddels gerealiseerd. 

Ad 12

De provinciale structuurvisie voorziet in de ter plaatse toen gedachte ontwikkeling. Het hiervoor 

opgestelde bestemmingsplan is onherroepelijk 

Ad 13

De gemeente Sliedrecht beschikt over een Groenbeheerplan.

Ad 14

De Woonvisie ‘Wonen in Sliedrecht 2007-2015, doorkijk tot 2025’ is uitgewerkt en vastgesteld 

door de raad op 19 mei 2008. In opdracht van de gemeente heeft het OCD de informatie 

die het OCD ten behoeve van de Woonvisie destijds heeft aangeleverd geactualiseerd. Het 

betreft informatie over inwoners, woningvoorraad, bewoning, beoordelingvan de kwaliteit van 

woningen, woonomgeving en voorzieningen, woonwensen en de woningbehoefte (Factsheets 

Informatie Woonvisie Sliedrecht). In de nieuwe structuurvisie wordt voorgeborduurd op de 

geactualiseerde informatie en de daarop door OCD gebaseerde conclusies.  

De ‘Economische Visie Sliedrecht 2020’ is door de raad vastgesteld op 29 november 2011. 

In de nieuwe structuurvisie wordt voortgeborduurd op de in de economische visie gegeven 

informatie en ambities. 
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Bijlage 3: complete rapportage  
vormvrijemerbeoordeling

Inleiding
Per 1 april 2011 is het Besluit m.e.r gewijzigd. De belangrijkste aanleidingen hiervoor zijn 

de modernisering van de m.e.r wetgeving in 2010 en de uitspraak van het Europese Hof 

van 15 oktober 2009 . Uit deze uitspraak volgt dat de omvang van een project niet het enige 

criterium mag zijn om wel of geen me.r.- (beoordeling) uit te voeren. Ook als een project 

onder de drempelwaarde uit lijst C en D zit, kan een project belangrijke nadelige gevolgen 

hebben, als het bijvoorbeeld in of nabij een kwetsbaar natuurgebied ligt. In principe had op 

basis van de uitspraak van 2009 ook bij dit bestemmingsplan bepaald moeten worden of het 

bestemmingsplan m.e.r-beoordelingsplichtig is.

Als gevolg van bovenstaande wijziging, moet ook bij de wat kleinere bouwprojecten (dat wil 

zeggen, onder de grenzen van het Besluit m.e.r.) beschreven worden of een m.e.r. beoordeling 

nodig is. Achterliggende gedachte hierbij is dat ook kleine projecten het milieu relatief gezien 

zwaar kunnen belasten en daarom ook bij kleine projecten beoordeeld moet worden of een 

MER nodig is.

Om te bepalen óf een m.e.r.-beoordeling noodzakelijk is, dient bepaald te worden of:

a. de ontwikkeling de drempelwaarden uit lijst D van het Besluit m.e.r. overschrijdt;

b. de ontwikkeling in een kwetsbaar gebied ligt en

c. of er belangrijke milieugevolgen zijn. 

Ontwikkelingen 
Voor een aantal projecten zijn reeds planologische- en/of m.e.r-procedures doorlopen. Voor 

deze plannen is de structuurvisie niet kaderstellend. Daarnaast zijn er een aantal projecten 

waarvoor visies worden opgesteld. Dit zijn onderzoeken om te bepalen welk beleid de 

gemeente gaat voeren. Een aantal plannen worden opgesteld door hogere overheden: het Rijk 

en de provincie. Dit betreft onder andere het Knooppunt Sliedrecht dat aan de noordzijde van 

de gemeente wordt gerealiseerd. Deze ontwikkeling maakt onderdeel uit van het ‘Regiopark 

Merwede’. Het Recreatief Knooppunt Sliedrecht moet voorzien in sport, recreatie, natuur en 

water.  Voor deze plannen is de structuurvisie ook niet kaderstellend. 

Beantwoording 3 relevante vragen t.b.v. beoordeling noodzaak planmer als 
gevolg van de benoemde projecten waarvoor de structuurvisie kaderstellend is

Bij deze beoordeling is de projectenkaart 2012 als basis gebruikt. Deze is opgenomen in de 

uitvoeringsparagraaf (financiele instrumenten). 

1. Worden de drempelwaarden uit lijst D van het Besluit m.e.r. overschreden?

Bovenstaande projecten zijn onder te verdelen in vijf soorten ontwikkelingen:
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Woningbouw

Bedrijventerrein

Maatschappelijke voorzieningen

Landelijk gebied

Recreatie

Woningbouw en maatschappelijke voorzieningen in de kern vallen onder een stedelijk 

ontwikkelingsproject. Een stedelijke ontwikkelingsoproject betreft de aanleg, wijziging of 

uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of 

parkeerterreinen (D 11.2). In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op:

1. een oppervlakte van 100 hectare of meer,

2. een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat, of

3. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer.

De woningbouwplannen vinden plaats in of grenzend aan bestaand stedelijk gebied plaats en 

heeft een dermate kleine omvang dat deze ver onder bovenstaande aantallen blijft. Vanwege de 

ligging bij bestaand stedelijk zijn de milieugevolgen beperkt. 

Ontwikkeling van een bedrijventerrein valt onder de categorie aanleg, wijziging of uitbreiding 

industrieterrein (D13). Voor de aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein is als 

drempelwaarde opgenomen dat deze betrekking heeft op een oppervlakte van 75 ha of meer.

De ontwikkelingen met betrekking tot bedrijventerreinen hebben betrekking op de 

herstructurering van bestaande bedrijventerreinen of kleinschalige realisatie van nieuwe 

bedrijven. Deze projecten blijven daarmee ruim onder de drempelwaardes zodat vanuit dit 

oogpunt een m.e.r.-beoordeling niet aan de orde is.

Recreatieve projecten vallen in de categorie D10: De aanleg, wijziging of uitbreiding van:

a. skihellingen, skiliften, kabelspoorwegen en bijbehorende voorzieningen;

b. jachthavens.

c. vakantiedorpen en hotelcomplexen buiten stedelijke zones met bijbehorende voorzieningen,

d. permanente kampeer- en caravanterreinen, of

e. themaparken.

In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op:

1. 250.000 bezoekers of meer per jaar,

2. een oppervlakte van 25 hectare of meer,

3. 100 ligplaatsen of meer of

4. een oppervlakte van 10 hectare of meer in een gevoelig gebied.

De activiteiten die in de structuurvisie mogelijk worden gemaakt blijven ruim onder de 

drempelwaardes, zodat vanuit dit oogpunt een m.e.r.-beoordeling niet aan de orde is.

b. Ligt de ontwikkeling in een kwetsbaar gebied?
Als kwetsbare gebieden worden beschouwd: beschermde natuurmonumenten, Natura 2000 

gebieden, watergebieden van internationale betekenis, EHS, gebieden met behoud en herstel 
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van landschapskwaliteit, grondwaterschermingsgebieden, beschermde monumenten en 

Belvédère gebieden.

De ontwikkelingen in de structuurvisie bevinden zich niet nabij of in een waterwinlocatie, 

waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied. Ook betreffende ontwikkelingen geen 

Rijksmonumenten en behoren ze niet tot Belvédèregebieden of is er geen sprake van een 

landschappelijk waardevol gebied. 

Binnen de grenzen van de gemeente Sliedrecht liggen geen Natura-2000 gebieden. Een 

belangrijk natuurgebied in onze omgeving, ten zuiden van de Merwede, is het Natura 2000 

gebied de Biesbosch. Uiteraard zijn er wel natuurwaarden binnen onze gemeentegrenzen 

aanwezig, hierbij is een zonering is te onderscheiden: de Merwede, de parkenzone langs de 

A15, de spoorzone en het veenweidegebied. Hoewel het veenweidegebied geen specifiek 

natuurgebied is, bevat zij natuur- en landschapswaarden die karakteristiek en waardevol zijn 

zoals de wegbeplantingen, de knotbomen, watergangen met oeverbeplantingen en dergelijke. 

De ontwikkelingen in de structuurvisie hebben geen significant negatieve effecten op de Natura 

2000 gebieden. 

c. Zijn er belangrijke milieugevolgen?
Of er sprake is van belangrijke milieugevolgen, blijkt uit de globale haalbaarheidsanalyse 

rondom de milieuaspecten die in het kader van de structuurvisie is verricht. In onderdeel 

7.4 (haalbaarheid wettelijke milieuaspecten) van de structuurvisie worden de verschillende 

milieuaspecten besproken. Hieruit blijkt dat er geen belangrijke milieugevolgen zijn van de 

ontwikkelingen waarvoor de structuurvisie kaderstellend is. Bij de bestemmingsplannen worden 

milieuonderzoeken tot in detail uitgevoerd. 

Overkoepelende conclusies en aanbevelingen
Het is van belang om goed te onderbouwen of een m.e.r. beoordeling (planmer) gekoppeld 

aan de structuurvisie gemeente Sliedrecht nodig is. Daarvoor moeten de bovengenoemde drie 

vragen beantwoord kunnen worden. Uit bovenstaande blijkt dat uit de antwoorden van drie 

vragen volgt dat er geen significant negatieve effecten te verwachten zijn. Kortom, een plan-

MER-procedure gekoppeld aan de structuurvisie is niet noodzakelijk
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Bijlage 4: Regionaal Omnibusonderzoek Sliedrecht

Woonomgeving

Stelling Cijfer schaal 1-10 
In de buurt zijn de wegen, paden en pleintjes goed onderhouden  6,7
In de buurt zijn perken, plantsoenen en parken goed onderhouden 7,1
In de buurt zijn vijvers en sloten goed onderhouden 6,7
In de buurt zijn houten bruggetjes en tunneltjes goed onderhouden 7,0
In de buurt is het buiten goed verlicht 7,3
In de buurt zijn goede speelplekken voor kinderen 6,9
In de buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren 5,7

 Cijfer schaal 1-10
Woonomgeving 7,5
Leefbaarheid in de buurt 7,5
Veiligheid in de buurt 7,2

Voorzieningen

Stelling  Cijfer schaal 1-10
Totale winkelaanbod 7,7
Uitgaansmogelijkheden, horeca, e.d. 6,8
Aanbod culturele voorzieningen 6,2
Aanbod verenigingen, clubs, cursussen e.d. 7,5
Sportvoorzieningen 7,5
Onderwijs algemeen 7,7
Gezondheidsvoorzieningen algemeen 7,5
Welzijnsvoorzieningen (zoals buurthuis of jongerencentrum) 6,4
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Bijlage 5: Gezondheid

Gezondheid, Sliedrecht vergeleken (%)

Sliedrecht Drechtsteden
 Ervaren gezondheid, matig-

slecht

18 15

 Matig overgewicht 37 37
 Ernstig overgewicht 13 13
 Nederlandse Norm Gezond 

Bewegen

49 47

Sporten 50 57

Alcoholgebruik 77 80
 Overmatige drinkers mannen 8 14
 Overmatige drinkers 

vrouwen

3 6

Roken 21 21
 Gebruik cannabis 2,6 4,3
 Gebruik harddrugs 0,4 1,1
 Luchtvervuiling 19 9
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Bijlage 6: Voorzieningen in Sliedrecht

Detailhandelsvoorzieningen
Met een totale winkelvloeroppervlak van 106.000 m2 is de detailhandelssector sterk 

vertegenwoordigd in Sliedrecht. De aan de noordzijde van Sliedrecht gelegen PDV/GVD-locatie 

Nijverwaard neemt daarvan circa 70.000 m2 voor haar rekening. De detailhandelsvoorzieningen 

voor de dagelijkse verzorging bevinden zich in hoofdzaak aan het Burgemeester Winklerplein 

(5.000m2), de Thorbeckelaan en de Deltalaan. De lokale detailhandelsvoorzieningen voor de 

niet-dagelijkse verzorging bevinden zich in hoofdzaak aan de Kerbuurt (16.000m2).

Detailhandelslocaties in Sliedrecht:

• Nijverwaard - regionaal aangewezen perifere detailhandelslocatie; 

• Burgemeester Winklerplein - accent op dagelijks aanbod (lokale verzorging); 

• Kerkbuurt - accent op niet dagelijks aanbod (lokale en deels regionale verzorging); 

• Deltalaan/Populierenhof- accent op dagelijkse aanbod (lokale verzorging); 

• Thorbeckelaan/ Fazantplein- accent op dagelijks aanbod (lokale verzorging). 

Zorg- en welzijnsvoorzieningen
De gemeenste Sliedrecht telt een groot aantal lokale zorg- en welzijnsvoorzieningen. 

Verspreid over de gemeente bevinden zich voldoende huisarts-, tandarts-, fysio- en 

apotheekvoorzieningen. Sliedrecht heeft voorts met vestigingen van onder meer het 

Albert Schweitzer Ziekenhuis, Yulius voor Geestelijke Gezondheid, zorginstelling ASVZ en 

Philadelphia Zorg Zuidwest (volwassenen met een verstandelijke beperking) een opvallend 

sterke positie in het aanbod van (boven) regionale zorginstellingen.      

De trend om langer zelfstandig te willen blijven wonen zorgt voor een vraag naar veranderende 

woonvoorkeuren met aanvullende zorg. Dit alles vraagt om kwalitatief goede woonproducten, 

voorzien van een goed voorzieningenniveau en met een gevarieerd en op maat gesneden 

dienstenpakket. De bestaande en nog te realiseren woonzorgzones zijn bedoeld om aan deze 

vraag te kunnen voldoen. 

De woonzorgzones zijn bedoeld om met name ook ouderen een leefbare, veilige en schone 

woonomgeving in de gemeente Sliedrecht te kunnen blijven bieden. De bestaande en nog te 

realiseren woonzorgzones moeten op relatief korte afstand diverse algemene voorzieningen 

bieden.

Zij moeten voorts bij voorkeur beschikken over een centrale zorgpost en eventueel 

zorgsteunpunten 

In Sliedrecht kennen we thans vier woonservicezones:

• Het gebied in de omgeving van Deltalaan/Populierenhof  (Hofstee ); 

• Het gebied in de omgeving Bonkelaarplein/Zuiderzeestraat (Overslydrecht); 

• Het gebied in de omgeving van Rembrandt/Lijsterweg (Parkzicht); 

• Het gebied in de omgeving van Zoutstoep/Joost van de Vondelstraat (J. v.d. Vondelflat).
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Het plan is een vijfde woonservicezone te realiseren in Baanhoek West. In de omgeving van het 

ter plaatse in uitvoering zijnde appartementencomplex Blauwe Lis. In dit appartementencomplex 

wordt inpandig een gezondheidscentrum gerealiseerd. 

Vanuit ‘Verenigingsgebouw De Reling’ aan de Industrieweg 13 worden door de Stichting 

Welzijnswerk voor ouderen diverse activiteiten georganiseerd. Ook op de locaties Tuinfluiter, 

Hofstee, Deltaborgh en Joost van de Vondelflat worden voor deze doelgroep diverse activiteiten 

gehouden  

Voor degenen die niet langer zelfstandig kunnen wonen beschikt Sliedrecht over een 

tweetal  verzorgingstehuizen (Overslydrecht en Parkzicht van Stichting Waardeburgh) en één 

verpleeghuis voor somatische en psychogeriatrische zorg (Waerthove van Rivas).  

In 2011 is het voormalige Groene Kruisgebouw aan de Nicolaas Beetsstraat verbouwd tot 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In april 2011 is het geopend. Het CJG biedt onderdak aan 

Rivas Zorg-groep, GGD, Home-Start, Logopedische dienst Kring Sliedrecht en Speel-o-theek 

De Knuffelbeer. Het vormt de plaats waar ouders, kinderen, jongeren en professionals terecht 

kunnen met vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. Naast het CJG is ook het Zorg 

Adviesteam (ZAT) van start gegaan met als doel opvoedrisico’s te signaleren en te melden. Een 

ZAT wordt gevormd door samenwerkende partijen van onderwijs, zorg- en welzijnsinstellingen, 

politie en woningcorporaties .

Cultuur-, sport en recreatievoorzieningen
Met multifunctioneel centrum De Lockhorst beschikt Sliedrecht over een dorpshuis ‘plus’. 

Het geheel herbergt voorts een zwembad en sporthal. Aan de Thorbeckelaan 110 bevindt 

zich voorts Activiteitencentrum De Havik. De openbare bibliotheekvoorziening bevindt zich 

aan het Bonkelaarplein. De gemeente Sliedrecht telt voorts een tweetal musea, te weten het 

Baggermuseum en het Sliedrechts museum. 

Voor de binnensportactiviteiten wordt beschikt over een viertal voorzieningen, te weten  

Sporthal De Lockhorst , Sporthal De Stoep , Sportgebouw De Valk en Sportgebouw ‘t 

Crayenest. Voor de buitensportactiviteiten wordt beschikt over een voetbal- en tennisvelden 

aan de Sportlaan en korf-balvelden aan de Thorbeckelaan. Als nieuwe sportvoorziening is er 

tenslotte een skeelerbaan geopend op het IJsbaanterrein.     

Onderwijsvoorzieningen
Sliedrecht telt een viertal kinderdagverblijven, die beheerd worden door Stichting Kindercentra 

Alblasserwaard. 

Verspreid over Sliedrecht bevinden zich een groot aantal bijzondere en openbare basisscholen.
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Basisschool Adres  Lokalen 01-01-2010
 De Wilgen Valkweg 4 14
 Roals Dahl/Dislocatie De 

Wilgen

Prickwaert 204 8

 Henri Dunant Kerkstraat 15 11
 Prins Willem Alexander Prof. vd Waalslaan 12
 Prins Willem Alexander Valkhof 2 11 + 1 noodlokaal
 Oranje Nassauschool Merwestraat 12
 Anne de Vriesschool Prickwaert 200 11 + 2 noodlokalen
 Johan Calvijnschool Scheldelaan 15 25

het Griendencollege beschikt Sliedrecht tevens over diverse VMBO-opleidingen. Het 

Griendencollege (VMBO) investeert in opleidingen techniek en zorg, ook voor hogere niveaus, 

en onderwijs aan volwassenen en buitenlanders. Aan de Elzenhof 124 is voorts een school 

voor praktijkonderwijs gevestigd, te weten De Sprong.  In de omgeving (Dordrecht, Gorinchem, 

Rotterdam) is een ruim aanbod van MBO, HBO en WO.
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Bijlage 7: Tevredenheid voorzieningen wijken  
Sliedrecht 2009 OCD

 Soort voorziening West Centrum Oost Sliedrecht Drechtst-
eden

 Winkelaanbod 73 78 79 77 75
 Uitgaansmogelijkheden, 

horeca

47 50 53 50 38

 Culturele voorzieningen 35 35 38 36 39
 Verenigingen, clubs, 

cursussen

79 76 82 78 76

 Sportverenigingen 85 82 86 83 78
 Onderwijs in het algemeen 79 79 81 80 76
Gezondheidsvoorzieningen 73 68 77 71 78
Welzijnsvoorzieningen 39 39 48 42 38
Fietsvriendelijkheid 64 58 69 62 68
Parkeermogelijkheden 41 45 56 47 39
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Bijlage 8: Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid, Sliedrecht vergeleken (%)

Sliedrecht Drechtsteden 
Gehecht aan eigen 

woonplaats

67 64

Wel eens onveilig in eigen 

buurt

16 19

Vaak  onveilig in eigen buurt 12 8

Leefbaarheid en veiligheid, Sliedrecht vergeleken (rapportcijfers)

Sliedrecht Drechtsteden
Woonomgeving 7,3 7,3
Eigen woning 7,9 7,8
Oordeel buurt 7,8 7,7
Leefbaarheid eigen buurt 7,4 7,2

Leefbaarheid en veiligheid, Sliedrecht vergeleken

Sliedrecht Drechtsteden 
Overlast 2,8 3,0
Verloedering 4,1 4,9
Vermogensdelicten 3,1 3,3
Vóórkomen van dreiging 0,9 1,0
Verkeersoverlast 3,6 3,5
Verkeersveiligheid 3,9 3,8

Toelichting: indicatiescores 0-5, 0 =geen last, 5 = veel last 
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Bijlage 9: Maatschappelijke participatie

Maatschappelijke participatie, Sliedrecht vergeleken (%)

Sliedrecht Drechtsteden
Nieuwe vroegtijdige 

schoolverlaters

4,1 4,3

Lidmaatschap 83 80
Voldoende contacten 96 93
(Enigszins) sociaal geïsoleerd 12 12
Vrijwilligerswerk 39 33
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Bijlage 10: Indicatoren bereikbaarheid Sliedrecht

Sliedrecht Totaal Drechtsteden
OV in de buurt 7,5 7,1
Bereikbaarheid van de buurt met de auto 7,6 7,5
Bereikbaarheid van de buurt vanaf de snelweg 7,7 7,9
Parkeergelegenheid in de buurt 6,4 6,1

OV in de gemeente 7,4 7,0
Doorstroming op de hoofdwegen in de 

gemeente (rapportcijfer)

6,2 6,3

Parkeermogelijkheden in de gemeente 6,8 6,1
Fietsvriendelijkheid in de gemeente 7,1 7,0

Bereikbaarheid gemeentelijke voorzieningen met 

de fiets

7,9 7,9

Bereikbaarheid van andere 

Drechtstedengemeenten met OV

7,3 6,8

Bereikbaarheid van andere 

Drechtstedengemeenten met waterbus

7,2 7,5

Bereikbaarheid van de Dordtse binnenstad met 

OV

6,5 6,7

Bereikbaarheid van de Dordtse binnenstad met 

waterbus

6,8 7,2

Bereikbaarheid van de Dordtse binnenstad met 

de auto

5,8 5,7

Bereikbaarheid bedrijfspand met de auto 7,1 7,4
Bereikbaarheid bedrijfspand met OV 6,6 6,4
Ontsluiting omgeving bedrijfspand 6,9 6,9
Parkeermogelijkheden omgeving pand 6,9 6,6
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Bijlage 11: Woningbouwprogramma 2013-2020

In uitvoering
Baanhoek West Realiseren van een Vinex-woonwijk (gedifferentieerd, 

maximaal 950 woningen). Woningbouw aangevangen in 2008 

en wordt gefaseerd uitgevoerd tot 2020 .
Oude Uitbreiding West Herstructureren Oude Uitbreiding West. Hierbij gaat het om 

224 bestaande sociale huurwoningen. 10 woningen worden 

door middel van een schilrenovatie omgevormd tot sociale 

woningen in het koopstarterssegment. De overige

214 woningen worden gesloopt en vervangen door 151 

huurwoningen en 100 koop- woningen. Herstructurering in

2011 gestart en wordt gefaseerd uitgevoerd tot 2016.
Bonkelaarstaete I Bouw van 60 appartementen, een bibliotheek en 250 m2 

commerciële ruimte op locatie Bonkelaar. Bouw aan te 

vangen in 2012.
Burg. Van Hofwegensin- gel Herinrichting bestaande woonwagenlocatie voor maximaal 4 

standplaatsen.
Karekietflat Herstructurering Karakietflat: 128 appartementen te 

vervangen door nieuwbouw van 9 eengezinswoningen en 

30 appartementen (koop, huur, duur en betaalbaar). Sloop 

aangevangen

In ontwikkeling of voor- 
bereiding
Prof. Kamerlingh

Omneslaan

Bouw van 41 terraswoningen. Fase van vergunningverlening 

afgerond.

Om economische redenen nog niet in uitvoering.
Bonkelaarstaete II Herontwikkeling van bibliotheeklocatie en een aangrenzend 

bouwperceel moet resulteren in de bouw van circa 20 

appartementen en commerciële ruimte bibliotheek.
Burg. Winklerplein Herstructurering Burg. Winklerplein. In totaal moeten er 

68 woningen worden gesloopt. Het aantal te realiseren 

nieuwbouwwoningen bedraagt 176.
Watertorenterrein Transformatie bedrijfslocatie voor woondoeleinden. Ter 

plaatse moeten circa 200 woningen worden gerealiseerd in

het duurdere woonsegment.
Ziezo Realiseren van 6 appartementen op de locatie van de 

voormalige peuterspeelzaal “Ziezo” en aangrenzende wonin- 

gen Baanhoek 79 en 81.
Locatie Van der Wiel Bouw van 12 appartementen aan Kerkbuurt 14-18.

In Visievorming
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Benedenveer Verdeeld over 4 woningbouwclusters bedraagt het aantal 

te realiseren nieuwbouwwoningen circa 150. Vanwege 

de slechte woningbouwmarkt is besloten om de actieve 

woningbouwontwikkeling te staken en de situatie jaarlijks te 

bezien.
Staatsliedenbuurt Herstructurering Staatsliedenbuurt: Herstructurering heeft 

betrekking op 428 bestaande woningen in eigendom van

Tablis Wonen, 70 bestaande particuliere woningen, waarvan 

10 Oostenrijkse woningen.
Rivierdijk, P.C. Hooftlaan t/m 

Gat naast Vogel

Een verantwoorde ontwikkeling van deze locatie in 

samenhang met een uitbreiding van Sporthal De Stoep en 

reke- ning houdend met de aansluiting op de dijkbebouwing.

Locatie voormalige Jacht- 

haven De Jong

Een deel van deze locatie is ingericht als waterberging. Het 

voornemen bestaat op deze locatie ook woningbouw te 

realiseren, die aansluit bij de aangrenzende woonmilieus aan 

de Rijshoutstraat en L. van der Wielstraat.
Beyerinckstraat Herinrichting bestaande woonwagenlocatie voor maximaal 10 

standplaatsen.

01 januari 2013
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Bijlage 12: Voorzieningenprogramma 2013-2020

In uitvoering
Sloop en nieuwbouw verzorgingstehuis

Waerthove

Sloop en nieuwbouw verzorgingstehuis 

Waerthove in kleinere units. Uitvoering in 

2012-2016
Nieuwbouw bibliotheek Bonkelaarplein Met betrokken partijen zijn afspraken 

gemaakt en overeengekomen voor 

een inpandig nieuw te realiseren biblio- 

theek in Bonkelaarstaete I. Nieuwbouw 

Bonkelaarstaete is in 2012 aangevangen

In ontwikkeling of voorbereiding

 

Herstructurering winkelcentrum 

Burgemeester Winklerplein

 

De detailhandelsvoorzieningen voor de 

dagelijkse verzorging bevinden zich in 

hoofdzaak aan het Burg. Winkler- plein. 

De herstructurering, modernisering en 

uitbreiding van dit winkelcentrum moet 

resulteren in een upgrading van 6.000 

m2 winkelvloeroppervlak, waarvan 3.700 

m2 uitbreiding. In het kader van de 

herstructurering worden ter plaatse voorts 68 

woningen gesloopt en 175 woningen nieuw 

gerealiseerd.
Nieuwbouw Brede School

Prickwaert

In de wijk Prickwaert wordt een nieuwe 

basisschool gebouwd met 12 lokalen voor het 

protestantchristelijk en 8

lokalen voor het openbaar onderwijs. De 

nieuwbouw moet tevens ruimte bieden aan 

2 ruimtes voor buitenschool- se opvang. De 

nieuwbouw komt op de locatie van de Anne 

de Vriesschool, die daarvoor wordt gesloopt. 

Na realisering van de nieuwbouw wordt 

ook de Roald Dahlschool gesloopt. Er zijn 

ideeën om op die plek een natuur- speeltuin 

te realiseren. De uitvoering start in de zomer 

van 2013 .
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Nieuwbouw Brede School

Baanhoek West

Realiseren brede school met ruimte voor 

minimaal 6 permanente lokalen, een 

speelzaal en een gymzaal voor de groepen1, 

2 en 3 onderbouw basisonderwijs, met 

ruimte voor 2 groepen kinderopvang en een 

peuterspeelzaal- voorziening. In verband met 

de nieuw te realiseren Brede School aan de 

Prickwaert wordt in Baanhoek West in

2013 eerst een tijdelijke voorziening 

gerealiseerd om de Anne de Vriesschool 

(deels) huisvesting te kunnen bieden
Sloop en nieuwbouw woon- voorzieningen op 

locatie Merwebolder

Op het terrein van de Merwebolder bevinden 

zich diverse woonvoorzieningen. ASVZ is 

voornemens ter plaatse nog een viertal 

nieuwe woonvoorzieningen te realiseren voor 

de huisvesting van circa 80 cliënten. Hiervoor 

zullen vier verouderde woonpaviljoens 

worden gesloopt.
In visievorming
Verbeteren Woonboulevard Sliedrecht Concentratie van detailhandel en 

verantwoorde brancheverbreding (pdv) 

zijn uitgangspunt en tegelijk moet een 

goede invulling gevonden worden voor de 

voormalige Connexxion-locatie, de Leef-

locatie en op termijn de Portakabin-locatie
Versterken Winkelpromena- de Kerkbuurt Voor winkelpromenade Kerkbuurt is een 

ontwikkelingsvisie Kerkbuurt en een memo 

voor vervolgstappen vastgesteld.
Uitbreiding De Stoep Uitbreiding Sporthal De Stoep met een vierde 

zaal. De uitbreiding moet plaatsvinden in 

samenhang met de ont-

wikkeling van de locatie P.c. Hooftlaan, 

Rivierdijk ( tot en met het Gat naast Vogel).

Recreatief Knooppunt Slied- recht Recreatief Knooppunt Sliedrecht moet 

voorzien in elementen op het gebied van 

sport, recreatie, natuur en water. Het 

knooppunt moet ruimte bieden aan een 

waterberging van minimaal 4 tot maximaal 

8 ha. Het knooppunt zal voorts ruimte 

moeten bieden aan een verplaatsing van de 

bestaande sportvelden.

01 januari 2013
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Bijlage 13: Programma Economie en Werken 2013-2020

In uitvoering
Stationspark II Uitgifte van 4 clusters voor de bouw van 

hoogwaardige kantoren. 1 cluster uitgegeven 

en bebouwd. 1 cluster uitgegeven en 

onbebouwd. 2 clusters uit te geven.
Sloop en nieuwbouw verzorgingstehuis

Waerthove

Sloop en nieuwbouw verzorgingstehuis 

Waerthove in kleinere units. Uitvoering in 

2012-2016.

In ontwikkeling of voorbereiding
Driehoek voor bedrijfsdoeleinden Realisering nieuw bedrijventerrein in 

Driehoek. Voor het gebied geldt een 

onherroepelijk bestemmingsplan.
Bedrijfsgronden Baanhoek West Realisering bedrijfsclusters.
Herstructurering winkelcentrum 

Burgemeester Winklerplein

Herstructurering, modernisering en 

uitbreiding winkelcentrum. Upgrading 

6.000 m2 winkelvloeroppervlak, waar- van 

3.700 m2 uitbreiding. In het kader van de 

herstructurering worden er ter plaatse voorts 

68 woningen gesloopt en 175 woningen 

nieuw gerealiseerd.
Clustering watergebonden bedrijven op het 

Plaatje

Herontwikkeling voor clustering van 

maritieme bedrijven, inclusief kadefaciliteiten 

en landzijdige ontsluiting op

Deltalaan. Het hiervoor in juni 2012 

vastgestelde bestemmingsplan is inmiddels 

onherroepelijk. Uitvoering voorzien door 

ROM-D in 2013-2014.
In visievorming
Verbeteren Woonboulevard Sliedrecht Concentratie van detailhandel en 

verantwoorde brancheverbreding (pdv) 

zijn uitgangspunt en tegelijk moet een 

goede invulling gevonden worden voor de 

voormalige Connexxion-locatie, de Leef-

locatie en op termijn de Portakabin-locatie
Versterken winkelpromenade Kerkbuurt Voor winkelpromenade Kerkbuurt is een 

Ontwikkelingsvisie Kerkbuurt en een memo 

voor vervolgstappen vast- gesteld.
Stationspark III Transformatie bestaande sportvelden aan 

A15 tot bedrijventerrein.



Structuurvisie Sliedrecht 202098

Recreatief Knooppunt Slied- recht Recreatief Knooppunt Sliedrecht moet 

voorzien in elementen op het gebied van 

sport, recreatie, natuur en water. Het 

knooppunt moet ruimte bieden aan een 

waterberging van minimaal 4 tot maximaal 

8 ha. Het knooppunt zal voorts ruimte 

moeten bieden aan een verplaatsing van de 

bestaande sportvelden.
Rivierdijk Oost Herontwikkeling en/of transformatie van 

bestaande bedrijfslocaties.

1 januari 2013
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Bijlage 14: Programma Verkeer en bereikbaarheid 2013-2020

In uitvoering
Aanleg en vergroting

P+R Transferia

Realisatie van een nieuw P+R Transferium bij 

Station Sliedrecht Baanhoek ( is gerealiseerd) 

en een verbetering en vergroting van het 

bestaande P+R Transferium bij Station 

Sliedrecht.
HOV-D Opwaarderen van de bestaande busstructuur. 

Realisatie HOV-D wordt nagestreefd met 

project Kwadran- ten-Knooppunt Baanhoek 

(is gerealiseerd), het opwaarderen 

stationsplein van Station Sliedrecht centraal 

en het opwaarderen van Busstation Burg. 

Winklerplein.
Craijensteijn

(Oost-west fietsverbinding)

De ontwikkeling van Baanhoek West, de 

verlegging van het doorgaande fietspad 

langs de A15 en de realisatie van het Station 

Baanhoek zorgen voor extra fietsbewegingen, 

die vragen om een verbetering van de 

kwaliteit en veilheid van de bestaande 

fietsvoorzieningen.

In ontwikkeling of voorbereiding
Ontsluiting Het Plaatje Het Plaatje wordt herontwikkeld voor 

clustering van maritieme bedrijven (inclusief 

kadefaciliteiten) en moet een landzijdige 

ontsluiting krijgen op Deltalaan.
Ontsluiting Driehoek In Driehoek wordt een nieuwe gemeentewerf 

met een kleinschalig bedrijventerrein 

ontwikkeld. De bestaande ontsluiting van 

dit bedrijventerrein op de Parallelweg moet 

hiervoor worden aangepast en verbeterd.
Ontsluiting Watertorenterrein De huidige bedrijfslocatie wordt 

getransformeerd tot een Drechtoeverlocatie 

met circa 200 woningen in het duurdere 

woonsegment.  De bestaande ontsluiting 

van dit terrein op de Rivierdijk moet hiervoor 

worden aangepast en verbeterd.
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Opwaardering fietsroute parallel aan de A15 In het kader van het project ‘Fiets filevrij 

Beneden Merwederoute’ wordt de fietsroute 

parallel aan de A15 opgewaardeerd om 

concurrentiepositie van de fiets ten opzichte 

van de auto te verbeteren.

Visievorming
Aanleg turborotonde afslag Slied- recht-West 

(Baanhoek- West)

Voor een deugdelijke en toekomstbestendige 

ontsluiting van Sliedrecht is de aanleg van 

een Turborotonde A15/Ouverture voorzien.
Verbreden A15 Voor een goede verkeersafwikkeling van 

de A15 op de A27 en de N3 moet de A15 

spoedig verbreed wor- den tot twee keer 

drie rijstroken. Regionaal wordt hiervoor een 

intensieve lobby gevoerd.
Infrastructuur voor elektrisch rijden voor 

fietsers en motorvoertuigen

Het plan is oplaadpunten met groene stroom 

te realiseren bij de P+R parkeerplaatsen 

bij Station Sliedrecht en Station Sliedrecht 

Baanhoek.

Aanleg rotonde Nijverwaard De ontsluiting van de Nijverwaard 

(inclusief Woonboulevard) is een belangrijk 

aandachtspunt. Met dit doel wordt de aanleg 

van een rotonde op het kruispunt Parallelweg/

Leeghwaterstraat nader onderzocht.
Ontsluiting Stationspark De huidige ontsluiting van het Stationspark 

wordt al zwaar belast. Met de ontwikkeling 

van de volgende fases van het Stationspark 

neemt de behoefte aan een goede ontsluiting 

toe en is een rotonde voorzien op de 

oostelijke aansluiting met de Sportlaan.

1 januari 2013
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Bijlage 15: Investeringsprogramma weg-, groen- en waterbeheer 
2013-2020

Waterbeheer
Waterkwantiteit
Aanleg waterbergingsbank aan Parallelweg 

Noord

Op een locatie tussen Parallelweg Noord 

en de ten westen van de tunnel aan de 

Ringerstraat is inmiddels 3/8 deel van 

de waterberging(sbank) gerealiseerd 

Afhankelijk van en op basis van te ontvangen 

compensatiebe- dragen zal het geheel in de 

periode tot 2020 verder worden uitgebreid.
Aanleg extra waterberging ten noorden van 

Betuweroute

Voor 1 januari 2015 moet een extra 

waterberging van circa 8 ha worden 

gerealiseerd. Het voornemen is dit te 

realiseren in c.q. te combineren met aanleg 

recreatief Knooppunt Sliedrecht.
Aanleg waterpartij Stationspark II Aanleg westelijke helft waterpartij en groen. 

Uitvoering voorzien in 2014
GRP 2012-2018
Dichtersbuurt:

Joost van den Vondelstraat en omgeving

Vervangen riolering voorzien in 2013

Burgemeester Winklerplein: Prof. Lorenzlaan 

en omgeving

Vervangen riolering voorzien in 2015. Tijdstip 

en wijze van uitvoering mede afhankelijk 

van herstructurering Burg. Winklerplein en 

omgeving.
Staatsliedenbuurt: Talmastraat en omgeving Vervangen riolering voorzien na 2015. Tijdstip 

en wijze van uitvoering mede afhankelijk van 

herstructurering Staatsliedenbuurt.
Overige
Verbeteren afwatering Tiendweg Voorzien in 2013.

Groenbeheer
Bomen Leeuweriksingel Vervangen bestaande bomen te combineren 

met herstraten in 2013-2014
Bomen Merwestraat Vervangen bestaande bomen voorzien in 

2015.

Wegenbeheer
Herstraten
Werenbuurt West I Herstraten voorzien in 2012.
Werenbuurt West II Herstraten voorzien in 2012.
Salon-, Jordaan- en Krommestoep Herstraten voorzien in 2012-2013.
De Horst Herstraten voorzien in 2012-2013.



Structuurvisie Sliedrecht 2020102

Weresteijn nabij garages bij

nummer 92

Herstraten voorzien in 2013.

Leeuweriksingel Herstraten voorzien in 2013-2014 i.c.m. 

vervanging bomen.
Werenbuurt Oost Herstraten voorzien in 2013-2014.
Deltalaan midden Herstraten voorzien in 2014.
Hoepel Stormrand Stobbe Herstraten voorzien in 2014.
Asfalteren
Craijensteijn Opnieuw asfalteren in 2013.
Stationsweg Opnieuw asfalteren in 2013.
Thorbeckelaan gedeelte Opnieuw asfalteren in 2013.
Zwijnskade Egaliseren bult in 2013.
Sportlaan Opnieuw asfalteren in 2014.
Overige
Nijverwaard: Parallelweg Incidenteel onderhoud voorzien in 2012-2013
Rivierdijk vak 1-3 Herstelplan voorzien in 2012-2013.
Opritten viaduct Betuwelijn Herstelplan en maatregelen voorzien in 2012-

2013.
Baanhoek Molendijk Kerkbuurt Herinrichting voorzien in 2013-2016.

1 januari 2013
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Bijlage 16: Relevante elementen milieuaspecten op hoofdlijnen

Relevante elementen omtrent de diverse milieuthema’s op hoofdlijnen

Externe veiligheid 
Doelstelling 

Het voorkomen, reduceren en beheersen van externe veiligheidsrisico’s als gevolg van 

transport, opslag en productie van gevaarlijke stoffen. 

Externe veiligheid en bedrijven 

Bedrijven die gevaarlijke stoffen gebruiken en opslaan, leveren risico’s op voor de 

leefomgeving. Deze ‘risicovolle bedrijven’, zoals LPG-tankstations en chemische fabrieken, 

kunnen in de buurt van (beperkt) kwetsbare objecten zoals woningen, scholen, winkels, 

zwembaden of horecagelegenheden liggen. Burgers die hier wonen, werken, verblijven of 

recreëren kunnen bij een ongeval met gevaarlijke stoffen hierdoor gevaar lopen. Het Besluit 

externe veiligheid inrichtingen (Bevi) heeft tot doel de risico’s waaraan individuele burgers en 

groepen burgers worden blootgesteld door activiteiten met gevaarlijke stoffen in inrichtingen 

tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Om dit te bereiken, gelden er normen voor de 

afstand tussen risicovolle bedrijven en (beperkt) kwetsbare objecten. Gemeenten zijn verplicht 

om met deze normen rekening te houden bij onder meer het opstellen en wijzigen van 

bestemmingsplannen en bij het verlenen van milieuvergunningen.

Om te waarborgen dat risiconormen ook worden nageleefd, geschiedt uitvoering van het Bevi 

dus via twee sporen: het milieuspoor èn het ruimtelijke ordeningsspoor. Langs het milieuspoor 

kunnen, via de milieuvergunning, risiconormen of afstandseisen worden voorgeschreven. 

Met een milieuvergunning valt echter niet tegen te houden dat bijvoorbeeld (beperkt) kwetsbare 

objecten in de loop der tijd dichterbij een risicovolle inrichting komen te liggen, waardoor het 

risico dat dodelijke slachtoffers zullen vallen als gevolg van een ongeval in die risicovolle 

inrichting, toeneemt. Via het ruimtelijk spoor kunnen daarentegen wèl eisen worden gesteld 

aan zowel de situering van risicovolle inrichtingen als aan de situering van (beperkt) kwetsbare 

objecten. Via het ruimtelijk spoor kunnen dus eisen worden gesteld aan de omgeving. 

In Sliedrecht bevinden zich een aantal risicobedrijven. Het betreft risicobedrijven die zowel 

onder gemeentelijk als onder provinciaal bevoegd gezag vallen. Bedrijven buiten de gemeente 

zijn ook van belang als zij invloed hebben op het grondgebied van de gemeente Sliedrecht. 

Er wordt onderscheid gemaakt in Bevi-bedrijven en niet Bevi-bedrijven. Voor de structuurvisie 

zijn hier in principe uitsluitend de Bevi-bedrijven relevant. De niet Bevi-bedrijven betreffen in 

hoofdzaak bedrijven met een beperkte opslag van gas, propaan en/of gasflessen, hebben erg 

kleine risicocontouren en bevinden zich in dunbevolkt gebied (bedrijfsterrein en/of landelijk 

gebied).
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In de gemeente Sliedrecht en directe omgeving bevinden zich de volgende Bevi-bedrijven:

- Bioderij, Baanhoek 186 te Sliedrecht (Bedrijventerrein Baanhoek). Er is geen sprake van 

plaats’- en groepsgebonden risico; 

-  LPG tankstation Helbro, Lelystraat 97 te Sliedrecht (Bedrijventerrein Nijverwaard). Er is geen 

sprake van plaatsgebonden risico. Het invloedsgebied voor de berekening van het groepsrisico 

is 150 meter. Voor ruimtelijke ontwikkelingen binnen dit gebied dient het groepsrisico te worden 

beoordeeld en in geval van een toename te worden verantwoord; 

-  Dupont de Nemours, Dordrecht. Er is geen sprake van plaatsgebonden risico. Het 

zuidwestelijk deel van de gemeente Sliedrecht ligt binnen het invloedsgebied voor de 

berekening van het groepsrisico. Voor ruimtelijke ontwikkelingen binnen dit gebied dient het 

groepsrisico te worden beoordeeld en in geval van een toename te worden verantwoord dit 

gebied dient het groepsrisico te worden beoordeeld; 

-  De Ketel van de Sman, Ketelweg 91, 3356 LD Papendrecht. De inrichting ligt voor een 

deel op het grondgebied van Sliedrecht. Er is geen sprake van plaatsgebonden risico. 

Het invloedsgebied voor de berekening van het groepsrisico is 150 meter. Voor ruimtelijke 

ontwikkelingen binnen dit gebied dient het groepsrisico te worden beoordeeld en in geval van 

een toename te worden verantwoord 

In opdracht van de gemeente wordt door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid in het kader 

van toezicht en handhaving  prioriteit wordt gegeven aan het controleren van vergunningen,  

waarbij het aspect veiligheid en/of veiligheidsrisico’s relevant zijn.

Externe veiligheid en infrastructuur 

Voor Sliedrecht is in 2010 een gemeentebrede risicoberekening uitgevoerd van infrastructuur 

(weg, water, spoor en buisleidingen). Doel van het rapport is een breed EV kader weer te 

geven dat het eenvoudiger maakt kleine ruimtelijke plannen op EV te beoordelen. Hoewel de 

berekeningen vrij grofmazig zijn, kunnen deze bij toekomstige planvorming relatief eenvoudig 

aangepast worden aan de in die planvorming veranderde situaties. 

Voor respectievelijk de Betuweroute, Merwede-Lingelijn, A15 en Beneden Merwede zijn de 

externe veiligheidssituaties als gevolg van het vervoer van gevaarlijke stoffen in kaart gebracht 

in relatie tot mogelijk te realiseren plannen. Daarnaast zijn de externe veiligheidssituaties 

in kaart gebracht van de recent nieuw aangelegde hogedrukaardgasleiding Wijngaarden- 

Ossendrecht en de bestaande hogedrukaardgasleidingen parallel aan de Betuweroute 

en parallel aan de westelijke gemeentegrens. Er zijn binnen Sliedrecht geen knelpunten 

op het gebied van plaatsgebonden risico. Uitzondering hierop zijn 3 woningen aan de 

Goermanborgesiusweg. 

Het Rijk dient initiatieven te ontwikkelen voor sanering . Het vervoer over de Beneden Merwede 

veroorzaakt geen groepsrisico boven de oriëntatiewaarde. De nieuwe hogedrukaardgasleiding 

Wijngaarden- Ossendrecht veroorzaakt eveneens geen dusdanig groepsrisico dat ten behoeve 

van ruimtelijke plannen aldaar een uitgebreide verantwoording is vereist . Het groepsrisico van 

de overige bestaande buisleidingen is niet berekend. 

Wat het groepsrisico betreft zijn de A15, de Betuweroute en het LPG station Helbro wel 

belangrijke factoren in relatie tot toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.  Deze risicobronnen 
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zullen mogelijk beperkingen kunnen opleggen aan op het bedrijventerreinen Nijverwaard 

voorgestane ruimtelijke ontwikkelingen.

Risico’s Vervoer gevaarlijke stoffen
De aard en omvang van het wegvervoer van gevaarlijke stoffen en hiermee samenhangende 

risico’s voor de bij het rijk in beheer zijnde wegen zijn bekend. De voor de komende tijd hierbij 

geldende veiligheidszones en aandachtsgebieden in het kader van het basisnet vervoer 

gevaarlijke worden naar verwachting in 2011 bekend. Voor een aantal provinciale N-wegen zijn 

de vervoerscijfers bekend.  Gemeenten kunnen voor hun grondgebied wegen of weggedeelten 

aanwijzen, waarover routeplichtige gevaarlijke stoffen bij uitsluiting mogen worden vervoerd. 

Een routebesluit nemen is geen verplichting voor gemeenten, maar kan een middel zijn om 

gevaarlijke stoffen over de weg te kanaliseren. Wijzen zij geen wegen/weggedeelten aan dan 

mag het vervoer van deze stoffen over alle in de gemeenten gelegen wegen plaatsvinden. 

Er bestaat inzicht in de vervoersbewegingen rond lokale bestemmingen van routeplichtige 

stoffen. De gemeente Sliedrecht heeft (nog) geen routering gevaarlijke stoffen vastgesteld. 

Voor het voorkomen, reduceren en beheersen van externe veiligheidsrisico’s wordt door de 

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid in opdracht van de gemeente een voorstel voorbereid tot 

aanwijzen van een routering gevaarlijke stoffen door de gemeente. Voor vervoer van gevaarlijke 

stoffen over het spoor wordt vaststelling van het basisnet spoor en de veiligheidszones voor 

spoorwegen niet op korte termijn (2011) verwacht. Het externe veiligheidsbeleid rond het 

vervoer van gevaarlijke stoffen is sterk in ontwikkeling waardoor geen ‘eindbeeld’ gegeven kan 

worden maar waarover wel de benodigde kennis en inzicht bij de Omgevingsdienst beschikbaar 

is.

Luchtkwaliteit 
Doelstelling 

Het komen tot een gezonder woon- en leefklimaat door het continu verbeteren van de 

luchtkwaliteit, waarbij tenminste wordt voldaan aan de geldende grenswaarden. Na 2015 geldt 

het standstill principe in woongebieden. 

Geen overschrijding van doelstellingen voor  fijnstof en NO2  

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) gaat er vanuit dat er in 2015 

geen overschrijding van de doelstellingen voor fijn stof en NO2 meer zal zijn. Vanaf 2011 moet 

voldaan worden aan de  wettelijke grenswaarden voor fijn stof. In Sliedrecht  wordt  daaraan 

voldaan. Nederland heeft op basis van de maatregelen in het NSL tot 1 januari 2015 uitstel 

van Brussel gekregen om te voldoen aan de grenswaarden van NO2. De maatregelen uit het 

NSL, waar het Regionaal Programma Luchtkwaliteit Drechtsteden deel van uitmaakt, zorgen 

daarvoor. Uit de monitoringstool op basis van het NSL blijkt voor Sliedrecht dat er in 2015 geen 

overschrijding van de grenswaarde voor NO2 meer wordt verwacht. Aan de grenswaarden voor 

fijn stof wordt al sinds jaren voldaan. Er is daarom lokaal geen extra inzet nodig bovenop de 

regionale inzet op basis van het Regionaal Programma Luchtkwaliteit Drechtsteden 2006-2015 

en de Midterm Review NSL inclusief regionaal programma.
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Geluid  
Doelstelling

Het verbeteren van het akoestisch woon- en leefklimaat in de Drechtsteden door het oplossen 

van bestaande onwenselijke situaties en het voorkomen van nieuwe hinder. 

Wettelijk kader 

Bij het ontwikkelen van een nieuw ruimtelijk plan is het belangrijk rekening te houden met 

geluidsbronnen en de mogelijke hinder of overlast daarvan voor mensen. De beoordeling van 

het aspect geluid in ruimtelijke plannen vindt zijn grondslag in vooral de Wet geluidhinder. 

Daarnaast vindt de beoordeling zijn grondslag in de Wet ruimtelijke ordening (Wro), op grond 

van een goed woon- en leefklimaat. Voor de geluidsbelasting van wegverkeer op woonerven 

en 30 km-wegen biedt de Wgh geen bescherming aan geluidsgevoelige bestemmingen. Omdat 

de verkeersintensiteit op deze wegen meestal zodanig laag is dat de geluidsbelasting gering 

zal zijn. In voorkomende gevallen kan een 30 km-weg met een relatief hoge verkeersdrukte 

aan (vracht)wagens in combinatie met een niet-vlakke bestrating (klinkerbestrating) toch 

voor een hoge geluidsbelasting zorgen. De 30 km-wegen dienen in het kader van de goede 

ruimtelijke ordening beoordeeld te worden. Bij ruimtelijke plannen is het aan te bevelen om 

al in een vroeg stadium het aspect geluid in de planvorming te betrekken. Door een slimme 

situering van bepaalde bestemmingen (bijvoorbeeld kantoren) langs drukke wegen, kan door 

de afschermende werking voor andere geluidsgevoelige bestemmingen een goed akoestisch 

woon- en leefklimaat gecreëerd worden.

Geluidsbelastingkaarten  en actieplannen

Sliedrecht maakt deel uit van de gemeenten in de Drechtsteden en maakt daarmee deel 

uit van de agglomeratie Rotterdam/Dordrecht. Op grond van bestaande regelgeving zijn 

geluidsbelasting-kaarten en actieplannen voor de Drechtsteden opgesteld. De opgestelde 

geluidsbelastingkaarten hebben betrekking op de geluidsbelasting door wegen, spoorwegen en 

gezoneerde industrieterreinen. De kaarten zijn de basis geweest voor het opgestelde actieplan. 

In het vastgestelde actieplan zijn maatregelen opgenomen voor het terugdringing van de 

geluidsbelasting bij woningen en andere geluidgevoelige objecten. De geluidsbelastingkaarten 

moeten iedere 5 jaar worden herzien. 

Geluid (gezoneerde bedrijventerreinen)

In Sliedrecht zijn vier gezoneerde industrieterreinen aanwezig:

- Nijverwaard; 

- Kerkerak/Molendijk; 

- Oosteind (gemeente Papendrecht,  zone valt gedeeltelijk in Sliedrecht, Baanhoek West); 

- Rivierdijk, De Peulen. 

Op veel terreinen in de regio zit de geluidcontour vol, waardoor uitbreiding en verplaatsing van 

functies praktisch onmogelijk is geworden. Daardoor functioneren belangrijke terreinen slecht 

of niet optimaal. De geluidcontouren vormen een obstakel voor gezonde bedrijfsvoering. De 

geluidcontour is een wettelijk vastgelegde zone waarbinnen een bepaalde hoeveelheid geluid 
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mag worden geproduceerd. In het geval van Molendijk, bijvoorbeeld, valt een deel van een 

woonwijk binnen de geluidscontour. Doordat binnen de woonwijk een maximaal niveau wordt 

overschreden, zit de ontwikkeling van Molendijk op slot en kunnen bedrijven zich niet vestigen 

of uitbreiden

Het beheer van de zonebewakingsmodellen is sinds 2007 een gemeentelijke taak. Van 

de hiervoor genoemde industrieterreinen, behoudens de Nijverwaard, zijn zonebewaking 

rekenmodellen beschikbaar en zijn zonebeheersplannen vastgesteld. Er is een goedgekeurd 

actualisatieplan voor de regio Drechtsteden. 

Bodem 
Doelstellingen

- Het realiseren, behouden en stimuleren van een duurzame bodemkwaliteit en duurzaam 

gebruik van de ondergrond

- Uit Nationaal Milieubeleidsplan 3: In het jaar 2030 dient de geïnventariseerde werkvoorraad

 (potentieel) ernstige bodemverontreinigingen gesaneerd dan wel beheerst te zijn

- 2015: alle locaties met gezondheidsrisico’s zijn aangepakt (gesaneerd of beheerst)

- 2015: alle locaties met ecologische of verspreidingsrisico’s zijn geïnventariseerd

Wettelijk kader

Artikel 9 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bepaalt dat in het bestemmingsplan rekening 

gehouden moet worden met de bodemkwaliteit ter plaatse. De reden hiervoor is dat eventueel 

aanwezige bodemverontreiniging van groot belang kan zijn voor de keuze van bepaalde 

bestemmingen en/of voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. De bodemtoets moet 

worden uitgevoerd bij het wijzigen of opstellen van een bestemmingsplan of projectbesluit.

Bodemkwaliteitskaart 

Het grondgebied van de gemeente Sliedrecht maakt onderdeel uit van de bodemkwaliteitskaart 

Drechtsteden. Uit deze kaart blijkt dat de diffuse bodemkwaliteit van het gemeentelijk 

grondgebied maximaal licht verhoogde gehalten kent. In het bebouwde gebied gaat het met 

name om de zware metalen en polycyclische aromaten (pak). In het buitengebied gaat het om 

koper en nikkel in de bovengrond, de ondergrond is schoon. 

Bodeminformatiesysteem

Voor het actief bodembeheer beschikt de gemeente in regionaal verband over een actueel 

geografisch bodeminformatiesysteem.  Binnen het grondgebied van de gemeente zijn circa 100 

bekende gevallen van ernstige bodemverontreiniging aanwezig. In 2010 is in regionaal verband 

op elf Sliedrechtse locaties nader oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd. Hieruit is gebleken 

dat Sliedrecht geen verontreinigde bodemlocaties meer telt die een humaan risico vormen. Eén 

van deze locaties werd nog wel als zodanig aangemerkt, maar is inmiddels gesaneerd.  Kortom 

voor al deze locaties geldt dat deze eerst gesaneerd behoeven te worden, wanneer daar een 

aanleiding toe is, bijvoorbeeld bij herinrichtingsplannen op de locatie. 
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Daarnaast zijn er circa 350 potentieel verontreinigde locaties bekend. Of hier daadwerkelijk 

sprake is van een bodemverontreiniging zal bodemonderzoek moeten uitwijzen. Ook hier geldt 

dat daar een aanleiding voor moet zijn, bijvoorbeeld herinrichtingsplannen op de locatie.

Bodembeheernota Zuid-Holland Zuid

Door de raad is in maart/april 2011 vastgesteld de ‘Bodembeheernota Zuid-Holland Zuid’. De 

nota bevat specifiek gebiedsgericht beleid voor het hergebruik van grond en baggerspecie als 

bodem binnen de regio Zuid-Holland Zuid. Hiermee wordt beoogd zoveel mogelijk grond- en 

baggerspecie binnen de regio Zuid-Holland Zuid als bodem te kunnen hergebruiken zonder 

daarmee het duurzaam functioneel gebruik van de bodem te belemmeren. 

Voorkomen en verminderen milieuhinder “overkant” 

In 2010 is het ‘Afsprakenkader verbetering leefomgevingskwaliteit’ geëvalueerd. In 2011 wordt 

ongewijzigd ingezet op het structureel verminderen van de milieuhinder aan de overkant en 

bij voorkeur op een vervroegde sluiting van de Derde Merwedehaven. In december 2010 zijn 

PROAV, Delta en Dordrecht overeengekomen te komen tot sluiting per 1 januari 2013. 

Na de sluiting wordt het geheel grotendeels ingericht als recreatiegebied. In de provinciale 

structuurvisie wordt de Derde Merwedehaven aangeduid als Stortplaats met overwegend 

recreatieve eindbestemming. 

Gezondheid 
Voor Sliedrecht is in 2008 op basis van de toen bestaande en beschikbare informatie over 

milieubelasting een gezondheidseffectscreening voor het gehele grondgebied van Sliedrecht 

uitgevoerd. Met de GES-methodiek is de gezondheidskwaliteit op een zodanige wijze in beeld 

gebracht dat duidelijk zichtbaar is waar de kansen en knelpunten ten aanzien van gezondheid 

in relatie tot de milieukwaliteit in de gemeente Sliedrecht liggen. Het opgestelde Gezondheids 

Effect Screening Rapport (GES ) geeft inzicht in de milieugezondheidskundige situatie van de 

gemeente Sliedrecht.

Het biedt de mogelijkheid om bij de uitwerking van nieuwbouw- en herstructureringsplannen 

en verkeerscirculatieplannen rekening te houden met de invloed van de milieubelasting op de 

gezondheid.  Het  GES biedt vanaf 2008 ter waarborging van het gezondheidsaspect de nodige 

aandachtspunten en/of randvoorwaarden voor grootschalige ruimtelijke projecten. Hiermee 

moet bij aanvang van de voorbereiding en uitwerking van deze plannen rekening worden 

gehouden. In het Lokaal Gezondheidsbeleid Gemeente Sliedrecht 2007-2011 is dit ook als 

doelstelling opgenomen. Ter bevordering van het behoud en vestiging van zorgvoorzieningen 

wordt hierin voorts gepleit voor een optimale afstemming van ruimtelijk-, zorg- en welzijnsbeleid. 

In 2011 heeft een actualisering plaats gevonden van de GES. Met vaststelling van het recent 

vastgestelde Lokaal gezondheidsbeleid  2012-2015 regionale versie is door de raad besloten 

nader uitwerking te geven aan de aanbevelingen aan de aanbevelingen van de geactualiseerde 

GES in het eerste kwartaal van 2013.



Structuurvisie Sliedrecht 2020 109

Bijlage 17:   Notitie Inspraak en Overleg april 2013

Sliedrecht

Ontwerp Structuurvisie Sliedrecht 2020 

Notitie inspraak en overleg

16 april 2013 

 

• Overlegreactie Gemeente Molenwaard; 

• Overlegreactie Waterschap Rivierenland;

• Overlegreactie Tablis Wonen;

• Overlegreactie Rijkswaterstaat Zuid-Holland;

• Overlegreactie Tennet.    

 

1. Inleiding

Op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) hebben burgemeester en 

wethouders van de gemeente Sliedrecht bekend gemaakt, dat zij een nieuwe structuurvisie 

voorbereiden. Een nieuwe structuurvisie, die op basis van artikel 2.1 Wet  ruimtelijke ordening 

wordt voorbereid, opgesteld en vastgesteld. In deze kennisgeving is voorts  meegedeeld 

dat om bestuurlijke en budgettaire redenen gekozen is voor een actualisering van de 

bestaande structuurvisie ‘De wèreld tusse Wengerde en ‘t waoter’  op basis van bestaande 

beleidsdocumenten en inzichten, deze ‘technische’ operatie heeft geresulteerd in de Ontwerp 

Structuurvisie Sliedrecht 2020 en de gemeenteraad op 13 november 2012 heeft besloten het 

ontwerp vrij te geven voor inspraak en vooroverleg.    

Op grond van de gemeentelijke inspraakverordening heeft de Ontwerp Structuurvisie Sliedrecht 

2020, samen met deze kennisgeving, met ingang van vrijdag 14 december 2012 zes weken 

ter inzage gelegen. Gedurende deze periode van zes weken, dus tot vrijdag 25 januari 2013, 

kon een ieder het plan op verschillende wijzen inzien. In deze periode heeft een ieder de 

mogelijkheid gekregen een reactie in te dienen op het ontwerp.  

Inspraakreacties
Er zijn geen schriftelijke inspraakreacties door ingezetenen en andere belanghebbenden 

ingediend. 

Overlegreacties
In het kader van het (voor)overleg zijn diverse overlegpartners persoonlijk in kennis gesteld van 

de terinzagelegging van de Ontwerp Structuurvisie Sliedrecht 2020 en zijn zij als overlegpartner 
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expliciet uitgenodigd hierop gedurende deze periode te reageren. In totaal hebben 5 

overlegpartners gereageerd op het ontwerp. In hoofdstuk 2 is een samenvatting gegeven van 

de ontvangen overlegreacties en zijn deze reacties van gemeentelijk commentaar voorzien. Per 

reactie is aangegeven of deze leidt tot een wijziging van het ontwerp en hoe een en ander is 

verwerkt.

2.  Overlegreacties

In het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) zijn de 

navolgende overlegpartners persoonlijk in kennis gesteld van de terinzagelegging van het 

ontwerp en expliciet in de gelegenheid gesteld hierop te reageren:

1. Provincie Zuid-Holland; 

2. Regio De Drechtsteden; 

3. Regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden; 

4. Gemeente Dordrecht; 

5. Gemeente Molenwaard;   

6. Gemeente Hardinxveld-Giessendam; 

7. Gemeente Papendrecht; 

8. Waterschap Rivierenland; 

9. Tablis Wonen; 

10. Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen;

Van de onder 5, 8 en 9 genoemde overlegpartners is een schriftelijke reactie ontvangen. 

Rijkswaterstaat Zuid-Holland en Tennet zijn niet expliciet in de gelegenheid gesteld hierop te 

reageren, maar hebben op basis van een publicatie in de Staatscourant gereageerd.

Hieronder zijn de brieven van deze instanties samengevat en van gemeentelijk commentaar 

voorzien. De volledige overlegreacties zijn in bijlage 1 opgenomen.

Gemeente Molenwaard 

Samenvatting
Duurzaamheid

1.De gemeente Molenwaard merkt op dat duurzaamheid geen leidend thema is in de Ontwerp 

Structuurvisie Sliedrecht 2020. 

2.In verband met de openheid van de polder Sliedrecht, de entree functie hiervan voor 

het  Groene Hart en het geplande recreatieve knooppunt heeft de regio Alblasserwaard en  

Vijfheerenlanden de provincie destijds verzocht de  locatie 47-3 Sliedrecht-Betuwelijn te laten 

vervallen als potentiële locatie voor windenergie. Provinciale Staten hebben  inmiddels ook 

besloten deze locatie niet langer aan te merken als geschikte locatie voor de plaatsing van 

windmolens. De gemeente Molenwaard ziet graag dat de raad zich ook in  het kader van deze 

structuurvisie uitspreekt over de plaatsing van grote windturbines in het buitengebied.       

Wonen  

3.De gemeente Molenwaard wijst op het risico van concurrentie die bij overprogrammering  kan 
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optreden van het woningbouwprogramma van de omliggende gemeenten. Zij vindt afstemming 

hierover zeer gewenst, niet alleen binnen de regio Drechtsteden, maar ook met  de regio 

Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Natuur, water, cultuurhistorie en landschapsbeleving  

4.De gemeente Molenwaard gaat ervan uit dat het Recreatief Knooppunt Sliedrecht, in  

samenhang met de andere grondgebiedgemeenten, conform de uitgangspunten van de 

Transformatievisie Merwedezone en Visie Zuidrand Groene Hart wordt ontwikkeld.

Zij vraag hierbij voorts extra aandacht voor de bereikbaarheid van het knooppunt en voor  het 

realiseren van verbindingen voor langzaam verkeer met het knooppunt Alblaserbos en  en de 

Alblasserpoort   

Verkeer en bereikbaarheid  

5.In het kader van het uitplaatsen van de sportvelden en het invullen van de vrijkomende  

gronden met bedrijven en/of kantoren vraagt de gemeente Molenwaard extra aandacht  voor 

het kruispunt Sportlaan- Provinciale weg N482.

Beantwoording
Duurzaamheid

1. In paragraaf 7.4 worden in het kader van uitvoerbaarheid de (wettelijke) kaders 

rondom milieu en waarden gegeven. Iedere ontwikkeling, zowel in project- als beleidsmatig 

opzicht, wordt mede getoetst aan het Milieubeleidsplan  Drechtsteden 2011-2015 en het 

Milieubeleidsplan Sliedrecht 2012-2015. In het regionale en lokale  milieubeleidsplan vormt 

duurzaamheid de rode draad. De reactie wordt voor kennisgeving  aangenomen.   

2. In de door de raad op 27 maart 2012 vastgestelde ‘Motie Windmolens op het grondgebied  

van Sliedrecht’ werd burgmeester en wethouders verzocht Gedeputeerde Staten mede 

te  delen dat de gemeente  Sliedrecht een bijdrage aan de vermindering van CO2-uitstoot 

wil  leveren door medewerking te verlenen aan de plaatsing van drie windmolens op locatie 

47-3 op  grondgebied van de gemeente Sliedrecht. In het (Ontwerp)Besluit  Studielocaties 

Windenergie Nationale Landschappen van 25 april 2012 werd Provinciale Staten van Zuid-

Holland door Gedeputeerde Staten in lijn met deze motie voorgesteld de  beleidsmatige 

status voor de locatie 47-3 Sliedrecht-Betuwelijn van studielocatie in  gewenste locatie 

te veranderen. Op 25 april 2012 werd in afwijking hiervan door  Provinciale Staten een 

amendement aangenomen met als strekking de locatie 47-3  Sliedrecht-Betuwelijn volledig 

te schrappen. In lijn hiermee werd deze locatie vervolgens  op kaart 15 behorend bij de 

Ontwerp Actualisering 2012 Provinciale Structuurvisie en  Verordening ruimte ook niet 

meer aangeduid als ‘Locatie windenergie’. Vanaf vrijdag 7  september 2012 tot en  met 

donderdag 4 oktober 2012 lag de Ontwerp Actualisering 2012 Provinciale Structuurvisie en 

Verordening Ruimte ter inzage en bestond de 

mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Namens de raad is toen een zienswijze ingediend 

met als strekking de locatie 47-3  Sliedrecht-Betuwelijn alsnog op kaart 15 als ‘Locatie 

windenergie’ aan te duiden.  

Op 30 januari 2013 hebben Provinciale Staten het verzoek van  de gemeenteraad 

verworpen en is bij het vaststellen van de ‘Actualisering 2012 Provinciale  Structuurvisie 

en Verordening  Ruimte’ besloten kaart 15 ongewijzigd te handhaven  en locatie 47-3 
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Sliedrecht-Betuwelijn hierop niet alsnog toe te voegen als ‘Locatie  windenergie’. In artikel 

10 van de Verordening Ruimte is voorts aanvullend bepaald dat een  bestemmingsplan 

voor gronden buiten de op kaart 15 aangegeven locaties voor  windenergie, geen 

bestemmingen bevat die de plaatsing van windturbines met een  vermogen van meer dan 

30 kW mogelijk maakt.   

Wonen  

3. Onderzoekcentrum Drechtsteden heeft in opdracht van de gemeente een actualisatie 

van  het onderzoek verricht dat ten grondslag lag aan de Woonvisie Sliedrecht. De 

factsheets ` ‘Informatie Woonvisie Sliedrecht’ en de bij de facsheets behorende tabellen 

geven een  overzicht van de geactualiseerde informatie per 1-1-2010. Het gaat daarbij 

over de  informatie die het OCD ten behoeve van de Woonvisie Sliedrecht destijds heeft  

aangeleverd. Het betreft informatie over inwoners, woningvoorraad, bewoning,  beoordeling 

van de kwaliteit van woningen, woonomgeving en voorzieningen,  woonwensen en de 

woningbehoefte. Hieruit blijkt dat de ambities en hoofdlijnen voor het  lokale woonbeleid 

gegeven in de lokale woonvisie nog steeds actueel zijn. De factsheets  maken onderdeel 

uit van de Structuurvisie Sliedrecht 2020, die door de raad is vastgesteld  In 2012 is 

in opdracht van de gemeenten en woningcorporaties Drechtsteden voorts door  ABF 

Research  een woningmarktverkenning en doelgroepenanalyse uitgevoerd voor de  periode 

2010-2030.  In 2012 is mede op basis hiervan door de Drechtsteden frequent gesproken 

over de woningbouwprogrammering. In 2013 wordt bezien of dit alles op  regionaal en 

lokaal niveau tot een bijstelling van beleid  en programmering moet leiden.  

Met dit doel willen we hierover ook lokaal met onze partners, te weten Tablis Wonen en  

nader aan te wijzen lokaal actieve makelaars, banken en bouwers/projectontwikkelaars 

in  2013 een werkbijeenkomst beleggen. Indien hierover meer bekend is, zullen wij u  

hierover separaat informeren. We zullen tenslotte ook uw wens om één en ander ook af te  

stemmen met de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden aan de Drechtsteden   kenbaar 

maken. De reactie leidt niet tot een wijziging van de structuurvisie.    

Natuur, water, cultuurhistorie en landschapsbeleving  

4. Het recreatief  knooppunt wordt in samenhang met de andere grondgebiedgemeenten,  

conform de uitgangspunten van de Transformatievisie Merwedezone en Visie Zuidrand  

Groene Hart ontwikkeld. De bereikbaarheid van het te realiseren knooppunt en het  

realiseren van verbindingen voor langzaam verkeer met het knooppunt Alblasserbos en 

de Alblasserpoort zal hierbij  extra aandacht krijgen. In 2012/2013 wordt hiervoor een 

haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd op basis waarvan de raad in 2013 moet kunnen  

beslissen wanneer en onder welke voorwaarden hiermee kan worden aangevangen. 

In het verlengde hiervan wordt in 2013 op verzoek van de gemeente door provincie 

en waterschap een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van een  

fietsverbinding ‘Stad- landverbinding’ te Sliedrecht. De reactie leidt niet tot een wijziging  

van de structuurvisie.        

Verkeer en bereikbaarheid  

5. In het kader van het uitplaatsen van de sportvelden en het invullen van de vrijkomende  

gronden met bedrijven en/of kantoren krijgt het kruispunt Sportlaan- Provinciale weg N482 

extra aandacht. De reactie leidt niet tot een wijziging van de structuurvisie.       
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Waterschap Rivierenland 

Samenvatting
Algemeen

1. Waterschap Rivierenland vindt het een duidelijke visie, waarin het belang van het water 

goed is meegenomen en verwoord. Ook Waterschap Rivierenland streeft ernaar om  het 

water een zo hoog mogelijke kwaliteit en gebruiks- en belevingswaarde te geven. Het  

plan is conform de eisen en wensen van Waterschap Rivierenland, behoudens enkele  

(tekstuele) opmerkingen.   

Planhorizon  

2. Waterschap Rivierenland merkt op dat in paragraaf 1.2 wordt aangegeven dat 10 à 15 jaar  

wordt vooruit gekeken en vraagt zich af of de planhorizon geen 2025 of 2030 moet zijn. 

Waterberging   

3. Waterschap Rivierenland verzoekt om op de structuurvisiekaart melding te maken van 

de  in het buitengebied te realiseren waterberging. Zij stelt voor de voor de ontwikkeling 

van  het recreatief knooppunt gegeven tekst als volgt te herzien ‘Ontwikkelen tot recreatief 

knooppunt inclusief te verplaatsen sportvelden en aanleg waterberging’ 

4. Waterschap Rivierenland merkt op dat in paragraaf 5, onderdeel 2, slechts gesproken  

wordt over de wateropgave in bestaand stedelijk gebied. Zij verzoekt hier aanvullend  

tevens aan te geven dat de dan nog resterende wateropgave van 8 ha waarschijnlijk 

opgelost zal moeten worden in het landelijk gebied c.q. het recreatief knooppunt. 

Waterketen  

5. Waterschap Rivierenland verzoekt om in paragraaf 5.1, Ad 2, alsnog ook de samenwerking  

in de waterketen voor gemeenten in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden samen met  

Waterschap Rivierenland te benoemen. 

Waterkwaliteit  

6. Waterschap Rivierenland verzoekt in paragraaf 5.2, Ad 2, aanvullend alsnog op te 

nemen  dat er momenteel een proef loopt voor intensief kroosruimen en het effect op het  

zuurstofgehalte in het water. Dit alles met als doel om te komen tot een verbetering van de  

waterkwaliteit. 

7. Waterschap Rivierenland ziet de volgende maatregelen als kans om de waterkwaliteit 

te  verbeteren en de belevingswaarde van het water te vergroten: het direct afvoeren van 

Maaisel, aanleg van natuurvriendelijke oevers en ruimgedimensioneerde watergangen,  

beperkte aanplant van bomen langs watergangen en bij voorkeur aan noord- en oostzijde 

op  enige afstand van de watergang. 

Samenwerking met de regio  

8. Waterschap Rivierenland mist in hoofdstuk 6 de samenwerking met de regio. Zij verzoekt 

hieraan alsnog een korte passage te wijden.
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Beantwoording
Algemeen

1. De gemeente neemt kennis van deze reactie  

Planhorizon  

2. Om bestuurlijke en budgettaire redenen is gekozen voor een actualisering van de 

bestaande  structuurvisie ‘De wèreld tusse Wengerde en ‘t waoter’  op basis van bestaande  

beleidsdocumenten en inzichten. Eén van deze beleidsdocumenten betreft bijvoorbeeld de 

Door de raad in 2011 vastgestelde Economische Visie Sliedrecht 2020. Deze ‘technische’  

operatie heeft geresulteerd in de Structuurvisie Sliedrecht 2020. Het geeft een actueel 

kader  voor de periode 2010-2020 met  een doorzicht tot circa 2025. De tekst “In de 

structuurvisie  kijken we 10 à 15 jaar vooruit tot circa 2020” in paragraaf 1.2 wordt als volgt 

gewijzigd: “In de structuurvisie kijken we vooruit tot circa 2020” .     

Waterberging   

3. De bij de legenda op de structuurvisiekaart voor de voor de ontwikkeling van het recreatief 

knooppunt gegeven tekst wordt als volgt herzien: ‘Ontwikkelen tot recreatief knooppunt incl. 

te verplaatsen sportvelden en aanleg waterberging’. 

4. In paragraaf 5, onderdeel 2, wordt de bestaande tekst “Er ligt nog een opgave van 1 ha”. 

Als volgt gewijzigd en aangevuld: “ Er ligt voor het bestaand stedelijk gebied nog een  

wateropgave van 1 hectare. Daarnaast ligt er voor het buitengebied ten noorden van  

Betuweroute nog een wateropgave van circa 8 hectare”.  

Waterketen  

5. In paragraaf 5.1, Ad 2, wordt de zin “In samenwerking met Waterschap Rivierenland wordt  

gezorgd voor een kwantitatief en kwalitatief goede waterhuishouding”als volgt gewijzigd: 

“In de waterketen wordt in samenwerking met Waterschap Rivierenland en de gemeenten  

in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden gezorgd voor een kwantitatief en kwalitatief 

goede waterhuishouding”.  

Waterkwaliteit 

6. In paragraaf 5.2, Ad 2, wordt aanvullend aan de 1e alinea de navolgende tekst toegevoegd: 

“Momenteel loopt er een proef voor intensief kroosruimen en het effect op het  

zuurstofgehalte in het water. Dit alles met als doel om te komen tot een verbetering van de  

waterkwaliteit”. 

7. In paragraaf 5.2, Ad 2, wordt indicatief al voldoende melding gemaakt van de maatregelen,  

die een kans bieden om de waterkwaliteit te verbeteren en de belevingswaarde van het  

water te vergroten. Paragraaf 5.3 wordt hiervoor niet aangepast. 

Samenwerking met de regio 

8. In hoofdstuk 6 , 2 De kaders op het gebied van verkeer en veiligheid, wordt aangegeven 

dat  lokaal beleid op het gebied van verkeer en vervoer- en met name het onderdeel  

bereikbaarheid-  ook onlosmakelijk verbonden is met het beleid op regionaal niveau.  

Ook in de teksten gewijd aan onze basisverantwoordelijkheid en ambities op het gebied 

van verkeer en bereikbaarheid wordt voldoende aandacht gewijd aan de samenwerking 

met de regio en het belang hiervan. Structuurvisie wordt hiervoor niet  aangepast. 
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Tablis Wonen 

Samenvatting
Algemeen

1. Tablis Wonen vindt het een verstandige en begrijpelijke keuze om de huidige structuurvisie  

te actualiseren en niet een geheel nieuw ruimtelijk kader te ontwikkelen. Tablis Wonen kan  

zich op hoofdlijnen vinden in de gemaakte beleidskeuzes. Zij geven volgens Tablis Wonen  

goed richting aan de ruimtelijke kaders waar de gemeente Sliedrecht mee te maken krijgt.  

Consistent   

2. Tablis Wonen verzoekt haar naam consistent volledig in het definitieve stuk te gebruiken. 

Peildatum  

3. Tablis Wonen merkt op dat er in hoofdstuk 2 Wonen en Woonomgeving vele bedragen 

worden genoemd. Het lijkt haar zinvol om een prijspijl in het stuk op te nemen. 

Woningbouwprogramma  

4. Tablis Wonen merkt op dat uit de tekst van paragraaf 2.1 over het woningprogramma 

volgt hierin nog geen rekening gehouden was met de herstructureringsopgave voor de  

Karekietflat. Volgens Tablis Wonen is het plan inmiddels zo ver gevorderd, dat dit plan  

alsnog kan worden meegenomen.  

Huurgrenzen  

5. Tablis Wonen merkt op dat op pagina 16 de maximale huurprijs voor sociale  huurwoningen 

ten onrechte is bepaald op € 535,--.   

Kaart eigendommen Tablis Wonen  

6. Tablis wonen vindt de opgenomen kaart onduidelijk en verzoek deze te vergroten dan wel  

op  te nemen in een bijlage. 

Geen schaarste sociale woningen     

7. Tablis Wonen merkt op dat er geen schaarste bestaat en verzoek om die reden het  

tekstgedeelte op pagina 17 ‘zonder dat er grote schaarste ontstaat’ te vervangen door  

‘zonder dat dit de sociale woningvoorraad aantast’.  

Accent op doelgroep senioren (55+)    

8. Tablis Wonen vindt dat er voldoende ‘betaalbare’ woningen beschikbaar zijn voor de  jeugd 

en startende gezinnen in Sliedrecht. Zij vindt dat het accent moet liggen bij de  doelgroep 

senioren (55+), zoals verwoord in het Portefeuilleplan Tablis Wonen.   

Koppeling inkomensgrens en huurgrens   

9. Tablis Wonen merkt op dat op pagina 19 bij de vierde bullet een verkeerde koppeling van  

inkomensgrens en huurgrens (liberalisatiegrens) gegeven wordt.  

Bijzondere woonmilieuontwikkelingen    

10 Tablis wonen vraagt om een nadere toelichting van wat er wordt bedoeld met bijzondere  

woonmilieuontwikkelingen (niches). 
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Beantwoording
Algemeen

1. De gemeente neemt kennis van de reactie. 

Consistent   

2. In het definitieve stuk wordt consistent gesproken van Tablis Wonen. 

Peildatum  

3. Onderzoekcentrum Drechtsteden heeft in opdracht van de gemeente een actualisatie van  

het onderzoek verricht dat ten grondslag lag aan de Woonvisie Sliedrecht. De factsheets 

` ‘Informatie Woonvisie Sliedrecht’ en de bij de facsheets behorende tabellen geven een  

overzicht van de geactualiseerde informatie per 1-1-2010. In hoofdstuk 2, 2 De kaders voor  

het thema  Wonen en Woonomgeving , wordt hiervan expliciet melding gemaakt. De in  

hoofdstuk 2 gegeven bedragen zijn hierop gebaseerd en geven dus het prijspeil, zoals dit 

gold per 1 januari 2010. De tekst van de 3e alinea over ‘De kaders voor  het thema  Wonen 

en Woonomgeving’ wordt als volgt gewijzigd en aangevuld: ” De factsheet ‘Informatie  

Woonvisie Sliedrecht ‘ en de bij die factsheet behorende tabellen geven de geactualiseerde  

informatie per 1-1-2010. Paragrafen 3 en 4 van dit onderdeel (situatie en trends) gaan  

hierop verder in.        

Woningbouwprogramma  

4. De tekst van paragraaf 2.1 over het woningprogramma wordt aangepast. De 

desbetreffende   zin wordt als volgt: “In het woningbouwprogramma wordt nog geen 

rekening gehouden  met de in deze periode voorziene herstructureringsopgave voor de 

Staatsliedenbuurt”.  

In bijlage 11 Woningbouwprogramma 2020-2020 wordt ‘Karekietflat’ aangeduid als  een 

plan in ontwikkeling.  

Huurgrenzen  

5. Op pagina 16 is de maximale huurprijs voor sociale huurwoningen ten onrechte bepaald op 

€ 535,--. De desbetreffende tekst wordt als volgt gewijzigd:  

“(maximale huurprijs 681,- euro per 01-01-2013)”        

Kaart eigendommen Tablis Wonen  

6. In deze structuurvisie kunt u eenvoudig uw weg door de verschillende onderwerpen vinden. 

De in de structuurvisie opgenomen kaarten, zijn in PDF uit te vergroten. De structuurvisie  

behoeft niet te worden herzien voor het kunnen vergroten van de op pagina 17 opgenomen  

kaart ‘Eigendommen Tablis in Sliedrecht. De naam van de kaart wordt als volgt 

 herzien: Eigendommen Tablis Wonen in Sliedrecht. 

Geen schaarste sociale woningen    

7. Op pagina 17 wordt het tekstgedeelte “zonder dat er grote schaarste ontstaat” als volgt  

gewijzigd: “zonder dat dit de sociale woningvoorraad aantast”.      

Accent op doelgroep senioren (55+)   

8. Wij zien het als een basisverantwoordelijkheid op het gebied van wonen om in te  spelen 

op de demografische trends en het leggen van de juiste accententen. In paragraaf  2.1 

wordt in dat kader met name ook specifiek aandacht besteed aan de in de periode tot  2025 

voorziene toename van het aantal ouderen c.q. oudere huishoudens en wat dit vraagt  

voor de bestaande en toekomstige woningvoorraad. Structuurvisie wordt op dit punt niet  



Structuurvisie Sliedrecht 2020 117

gewijzigd.   

Koppeling inkomensgrens en huurgrens   

9. Op pagina 19 bij de vierde bullet worden de huurprijs (liberalisatiegrens) en inkomensgrens 

niet correct weergegeven. De desbetreffende tekst wordt als volgt gewijzigd: 

“het realiseren van huurwoningen met een huurprijs van 681,- euro, hierdoor kunnen ook  

de mensen met een hoger inkomen dan 34.229,- euro doorstromen naar een andere /

betere/grotere woning (huurprijs - en inkomensgrens per 01-01-2013”.   

Bijzondere woonmilieuontwikkelingen    

10. In hoofdstuk 2.2, Ad 4, wordt voor een nadere toelichting van wat er wordt bedoeld met  

bijzondere woonmilieuontwikkelingen (niches) de hiervoor bij de tweede bullet  gegeven  

tekst als volgt herzien:  

“bijzondere woonmilieuontwikkelingen (‘niches’) op inbreidings-/herontwikkelingslocaties: 

woningtypen en kleinschalige woonmilieus die een verrijking vormen van het aanbod in 

Sliedrecht, waarbij gedacht kan worden aan woon-werkeenheden, woongemeenschappen/-

groepen, kangaroo-woningen eventueel met zorg op afroep, beschermd wonen, atelier 

wonen, water-woningen en woningen met een hoge duurzaamheidsambitie.  Op een 

moment dat op een locatie dynamiek mogelijk of wenselijk is, kan door de initiatiefnemer 

onderzocht worden wat een op dat moment interessante ‘niche’ is.“      

Rijkswaterstaat Zuid-Holland

Samenvatting
Algemeen

1. Rijkswaterstaat is wegbeheerder van de Rijksweg A15 en ziet toe op een vlotte en veilige  

doorstroming van het verkeer. Rijkswaterstaat is daarnaast water- en vaarwegbeheerder  

van de Beneden Merwede en ziet op een veilige en ongehinderde afvoer van water en op  

een vlotte en veilige doorstroming van het scheepvaartverkeer. 

Verbreding A15    

2. Rijkswaterstaat is van mening dat de A15 spoedig verbreed moet worden tot twee keer 

drie  rijstroken. Zij stelt echter vast dat naar verwachting de verbreding van de A15 geen  

prioriteit zal (kunnen) hebben.  

Aanleg turborotonde afslag Sliedrecht-west  

3. Rijkswaterstaat wijst erop dat de discussie tussen Rijkswaterstaat en de gemeente over de 

aanleg van turborotonde nog niet is afgerond. Op korte termijn wordt hierover een principe  

uitspraak verwacht.
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Beantwoording
Algemeen

1. De gemeente neemt kennis van deze reactie. 

Verbreding A15   

2. De gemeente neemt kennis van deze reactie.  

Aanleg turborotonde afslag Sliedrecht-west  

3. De gemeente neemt kennis van deze reactie.

Tennet

Samenvatting
Algemeen

1. Tennet transporteert elektriciteit met een spanningsniveau van 110.000 Volt en hoger en  

beheert het hierbij behorende netwerk. Dit netwerk is als vitale infrastructuur aangemerkt 

en wordt om die reden bewaakt, beheerd en onderhouden.Elektriciteitswerken op 

Sliedrechts grondgebied    

2. Op het grondgebied van de gemeente Sliedrecht bevinden zich diverse lijngedeelten 

van  bestaande 380 kV- en 150 kV-verbindingen. Tennet gaat er vanuit dat de gemeente  

Sliedrecht bij haar plannen met een ongestoorde handhaving van hun bestaande  

elektriciteitswerken rekening wordt gehouden. Wijzigingen voor rekening opdrachtgever  

3. Ingeval van wijzigingen wordt de gemeente verzocht hierover tijdig in overleg met Tennet te 

treden. Tennet stelt zich hierbij op het standpunt dat de hiervoor intern en extern te  maken 

kosten volledig door de opdrachtgever worden gedragen.   

Onderhouds- en herstelwerkzaamheden  

4. Tennet wijst erop dat het bij het uitvoeren van onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan  

de bovengrondse hoogspanningsverbindingen noodzakelijk kan zijn om rondom de mast en  

onder de traversen (de ‘zij-armen’) te beschikken over voldoende vrije werkruimte.  

Bij een  verdere en/of gewijzigde uitwerking van het gebied verzoekt Tennet op voorhand  

rekening te houden met een vrije werkruimte rondom de masten van 50 bij 50 meter. 

Geen verhoogde mensenconcentraties onder hoogspanningsverbindingen 

5. Tennet is in het algemeen geen voorstander om gronden onder een  

hoogspanningsverbinding aan te wenden voor doeleinden die gepaard gaan met  een 

verhoogde mensenconcentratie. Tennet beseft overigens dat zij het op grond van de 

normen  die gelden voor de elektrische veiligheid niet kan verbieden.

       

Beantwoording
Algemeen

1. De gemeente neemt kennis van deze reactie. 

Elektriciteitswerken op Sliedrechts grondgebied    

2. De structuurvisie bindt alleen de gemeente, die de structuurvisie vaststelt, het geeft richting  

aan het handelen van ons gemeentebestuur en aan het handelen van de medewerkers. 

Er is  geen sprake van een rechtstreeks bindende werking naar burgers en andere partijen 

in de  samenleving, zoals wel het geval is met een bestemmingsplan. In het kader van 
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de  actualisatieplicht recent vastgestelde en nog uiterlijk voor 1 juli 2013 vast te stellen 

bestemmingsplannen is en wordt  rekening gehouden met een ongestoorde handhaving 

van  de bestaande elektriciteitswerken. De structuurvisie wordt hiervoor niet aangepast.  

Wijzigingen voor rekening opdrachtgever  

3. De gemeente neemt kennis van de reactie. 

Onderhouds- en herstelwerkzaamheden 

4. De gemeente neemt kennis van de reactie. 

Geen verhoogde mensenconcentraties onder hoogspanningsverbindingen 

5. De gemeente is met Tennet in het algemeen geen voorstander om gronden onder een  

hoogspanningsverbinding aan te wenden voor doeleinden die gepaard gaan met een 

verhoogde mensenconcentratie. De structuurvisie wordt hiervoor niet aangepast.   

Bijlage  Overlegreacties
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Bijlage 18:   Overzicht van wijzigingen en aanpassingen

Wijzigingen als gevolg van inspraak- en overlegreacties
• Op verzoek van Tablis Wonen, wordt in de gehele structuurvisie consistent gesproken 

over Tablis Wonen, in plaats van over Tablis. Dit heeft op 1 onderdeel tot een aanpassing 

geleidt: hoofdstuk 2, paragraaf 1, onderdeel 1. Daarnaast is ook de titel van de kaart 

in hoofdstuk 2, paragraaf 1, onderdeel 1 aangepast: ‘Eigendommen Tablis Wonen in 

Sliedrecht’.

• Hoofdstuk 2, onderdeel 2, 3e alinea, 4e en 5e zin, is als volgt aangepast: De 

Factsheet ‘Informatie Woonvisie Sliedrecht’ en de bij de factsheet behorende tabellen 

geven de geactualiseerde informatie per 1-1-201. Paragrafen 3 en 4 van dit onderdeel 

(situatie en trends) gaan hierop verder in.

• Hoofdstuk 2, paragraaf 1, onderdeel 1, de 4e zin is als volgt gewijzigd: In het 

woningbouwprogramma wordt nog geen rekening gehouden met de in deze periode 

voorziene herstructureringsopgave voor de Staatsliedenbuurt.

• Hoofdstuk 2, paragraaf 1, onderdeel 1, in de alinea over ‘een toereikend aantal 

woningen in de sociale sector van voldoende kwaliteit’, is de passage over de maximale 

huurprijs voor sociale huurwoningen als volgt gewijzigd: (maximale huurprijs 681,- euro per 

01-01-2013).

• Hoofdstuk 2, paragraaf 1, onderdeel 1, alinea direct onder de kaart, hierin is de 

2e  zin als volgt gewijzigd: Hierdoor zijn er ook mogelijkheden voor de corporatie Tablis 

Wonen om delen van de voorraad te vernieuwen en/of te verkopen, zonder dat dit de 

sociale woningvoorraad aantast’.

• Hoofdstuk 2, paragraaf 2, onderdeel 3, hier is bij het 4e opsommingsteken de 

tekst als volgt gewijzigd: het realiseren van huurwoningen met een huurprijs van 681,- euro, 

hierdoor kunnen ook de mensen met een hoger inkomen dan 

34.229,- euro doorstromen naar een andere / betere / grotere woning (huurprijs- en 

inkomensgrens per –1-01-2013)’.

• Hoofdstuk 2, paragraaf 2, onderdeel 4, bij het 2e opsommingsteken, is de tekst 

als volgt aangevuld: ‘bijzondere woonmilieuontwikkelingen (‘niches’) op inbrei- dings-/

herontwikkelingslocaties: woningtypen en kleinschalige woonmilieus die een verrijking 

vormen van het aanbod in Sliedrecht, waarbij gedacht kan wor- den aan woon-

werkeenheden, woongemeenschappen/-groepen, kangaroo- woningen eventueel met zorg 

op afroep, beschermd wonen, atelier wonen, waterwoningen en woningen met een hoge 

duurzaamheidsambitie. Op een moment dat op een locatie dynamiek mogelijk of wenselijk 

is, kan door de initia- tiefnemer onderzocht worden wat een op dat moment interessante 

‘niche’ is’.

• Als gevolg van de reactie van het Waterschap Rivierenland, is de beschrijving van het 

recreatief knooppunt in de legenda van de Structuurvisiekaart als volgt aangepast: 

toegevoegd is dat er ook waterberging aangelegd wordt, waardoor de omschrijving nu  

luidt ‘Ontwikkelen tot recreatief knooppunt inclusief te ver- plaatsen sportvelden en aanleg 

waterberging’.
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• Hoofdstuk 5 inleidende paragraaf, onderdeel 2, 4e  alinea: de laatste zin is als 

volgt gewijzigd en aangevuld: Er ligt voor het bestaand stedelijk gebied nog een 

wateropgave van 1 hectare. Daarnaast ligt er voor het buitengebied ten noor- den van de 

Betuweroute nog een wateropgave van circa 8 hectare.

• In hoofdstuk 5, paragraaf 1, onderdeel 2, is de laatste zin gewijzigd: In de waterketen wordt 

in samenwerking met Waterschap Rivierenland en de gemeen- ten in de Alblasserwaard en 

Vijfheerenlanden gezorgd voor een kwantitatief en kwalitatief goede waterhuishouding.

• In hoofdstuk 5, paragraaf 2, onderdeel 2: in aanvulling op de eerste alinea is de 

volgende tekst opgenomen: ‘Momenteel loopt er een proef voor intensief kroos- ruimen en 

het effect op het zuurstofgehalte in het water. Dit alles met als doel om te komen tot een 

verbetering van de waterkwaliteit. ‘

Ambtshalve wijzigingen
• In hoofdstuk 3, paragraaf 2, onder punt 5, is de zin ‘Het jeugdbeleid is verankerd in 

de Integrale Beleidsnota Jeugd (in)begrepen. In 2012 wordt dit beleid herijkt’ als volgt 

gewijzigd: ‘Het jeugdbeleid is verankerd in de Integrale Beleidsnota Jeugd (in)begrepen. In 

2013 wordt dit beleid herijkt’.

• In verband met het dynamische gehalte van de projectenlijsten en de eveneens 

dynamische status van de projecten daarop, zijn de oorspronkelijk in ‘paragraaf 

7.3 Financiële instrumenten’ opgenomen projectopsommingen niet meer ver- meld. 

De projectenlijsten per programma, zijn opgenomen in de bijlagen. Bij de cyclische 

herziening van de structuurvisie, worden zonodig ook de projectenlijs- ten in de bijlagen 

geactualiseerd. In de Structuurvisie Sliedrecht 2020 wordt de projectenkaart  ‘Projecten 

Gemeente Sliedrecht 2013-2020’ van januari 2013 als vertrekpunt gehanteerd. Deze 

geactualiseerde projectenkaart is opgenomen in paragraaf 7.3.

• De betreffende bijlagen waaraan bij voorgaande wijziging gerefereerd wordt, 

betreffen de projectenlijsten in de bijlagen 11 tot en met 15. Deze bijlagen zijn 

geactualiseerd naar de stand van zaken per 1 januari  2013. Ook de daarbij be- horende 

kaarten zijn in deze bijlagen geactualiseerd opgenomen, toegesneden 

op de projectenlijsten.

• Aan hoofdstuk 7 is een paragraaf 7.5 ‘Uitvoerbaarheid: maatschappelijke  haal  baarheid’ 

toegevoegd, met daarin opgenomen de resultaten  van de periode van inspraak en overleg 

rondom de ontwerp-structuurvisie.


