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MEMO 
 

Voor : Gemeenteraad, fractie PRO Sliedrecht t.a.v. De heer Pauw  
 

Van : Ed Goverde 

 
Datum : 18 november 2021 

 
Betreft : Beantwoording technische vragen d.d. 4 november 2021 inzake het project 

Sliedrecht Buiten, ter voorbereiding Oordeelsvormende Vergadering 23 november 

agendapunt 11 Sliedrecht Buiten 

 
  
 

Gestelde vragen: 
 

1. Kunnen wij in een document ( a4) dit kader of deze kaders ontvangen. Wij zijn helaas niet in 

staat deze voor ons helder uit de verbeeldingen uit de bijlage te halen zoals u vraagt.  
 

2. In het begeleidende raadsvoorstel staat aangeven dat "Vaststelling kaders Sliedrecht Buiten & 
Stationspark 3 (20 juni 2017)." . Graag ontvangen hetzelfde soort overzicht van de vastgestelde 

kaders uit dit besluit.  

 
In beslispunt 6. uit 2017 staat wel aangegeven dat randvoorwaarde uit bijlage 4 zijn vastgesteld. 

Wellicht zijn de randvoorwaarde en de kaders hetzelfde ? U stelt immers in het raadsvoorstel dat 
"Op dit moment kent het project Sliedrecht Buiten kaders voor een verticale variant. "  

 
3. In het begeleidende raadsvoorstel staat aangeven onder 1.4 dat de provincie kaders heeft 

meegegeven. Gaarne ontvangen wij hiervan een overzicht.  

 
4. Kunnen wij een overzicht krijgen van alle door de gemeenteraad van Sliedrecht goedgekeurde 

kredieten aan gaande verticale variant.   
 

Hieronder antwoord op uw vragen: 

 
1. Kunnen wij in een document ( a4) dit kader of deze kaders ontvangen. Wij zijn helaas niet in 
staat deze voor ons helder uit de verbeeldingen uit de bijlage te halen zoals u vraagt. 
 
Het is zeker mogelijk om dit te verduidelijken. Het kader dat het college voorstelt is als volgt: 

Zoveel mogelijk vasthouden aan bestaande kaders die de raad eerder heeft vastgesteld in 2017 
(verticale variant) voor zover redelijkerwijs ook mogelijk en uitvoerbaar voor de horizontale 

variant.  
 

Voorstel herziening kaders op de volgende onderdelen: 
a. Ruimtelijke inpassing van de horizontale variant in plaats van de verticale variant conform 

verbeeldingen in bijlage 1 van het raadsvoorstel. 

 
Voor Sliedrecht Buiten, het sportcomplex: 

b. Toevoeging tennisvereniging SLTC aan Sliedrecht Buiten. 
c. Toevoeging rotonde en verbindingsroutes voor auto, fiets en voetgangers. 

d. Wandel- en recreatiegebied niet geconcentreerd in een deelgebied (zoals in de verticale 

variant), maar meer uitlijnen rondom het sportcomplex en betere aansluiting op routes conform 
de Omgevingsvisie en Koers 2030.  

e. Toevoegen multifunctioneel sportcomplex, stimuleren dubbelgebruik van gebouwen, velden en 
voorzieningen waar mogelijk. 

f. Waterberging is reeds gerealiseerd. 
 

Voor Stationspark 3: 
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g. Toevoegen van de huidige locatie van de tennisvereniging aan het uitgeefbare gebied voor 

Stationspark 3. 

h. Verwijderen rotonde (verkeerskundig ongewenst, tevens kostenbesparend). 
i. Aanbrengen van meer groen. 

j. Aanpassen ontsluitingsroutes. Onder andere toevoegen noodroute voor de hulpdiensten (met 
paaltjes) en verbindingsbrug voor voetgangers naar bedrijvigheid verder naar het Oosten toe. 

 

Opgemerkt hebbende dat het in dit stadium om voorlopige schetsen gaat en in de verdere 
uitwerking nog nieuwe aandachtspunten naar voren kunnen komen. 

 
2. In het begeleidende raadsvoorstel staat aangeven dat "Vaststelling kaders Sliedrecht Buiten & 
Stationspark 3 (20 juni 2017)." . Graag ontvangen hetzelfde soort overzicht van de vastgestelde 
kaders uit dit besluit. In beslispunt 6. uit 2017 staat wel aangegeven dat randvoorwaarde uit 
bijlage 4 zijn vastgesteld. Wellicht zijn de randvoorwaarde en de kaders hetzelfde ? U stelt 
immers in het raadsvoorstel dat "Op dit moment kent het project Sliedrecht Buiten kaders voor 
een verticale variant."  
 
Met randvoorwaarden en kaders wordt hier inderdaad hetzelfde bedoeld. Bijgevoegd de kaders 

zoals door u gevraagd (raadsbesluit, notitie, stedenbouwkundig plan).  

 
3. In het begeleidende raadsvoorstel staat aangeven onder 1.4 dat de provincie kaders heeft 
meegegeven. Gaarne ontvangen wij hiervan een overzicht.  

 
Naast de algemeen geldende instructieregels (bv. ruimtelijke kwaliteit) uit de 
Omgevingsverordening gaat het om kaders uit het Omgevingsprogramma, specifiek de 

actualisering van het programma Ruimte van de Provincie ZH 2016 (bijgevoegd): 
 
"Recreatief knooppunt Sliedrecht De Merwedezone biedt een ontwikkelingskader voor het 

regiopark met recreatieve knooppunten. Ten behoeve van het recreatief knooppunt Sliedrecht 
moeten sportvelden worden uitgeplaatst van een bedrijventerrein naar een locatie buiten 

bestaand stads- en dorpsgebied. De uitplaatsing van de sportvelden moet plaatsvinden in 

combinatie met de knooppuntontwikkeling Sliedrecht. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van het 
regiopark moet zijn dat de verrommeling wordt tegengegaan, dat de agrarische bedrijfsvoering 

wordt gerespecteerd en dat de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied 
worden behouden en versterkt." 

 

Verder is het gebied begrensd – maar niet gespecificeerd - tot maximaal 20 hectare. Dit komt 
voort uit de drie hectare kaart uit de Omgevingsverordening. Specifiek bijlage X, tabel 4. Kaart 19 

in de verordening: https://bit.ly/3wFidIi 
  

4. Kunnen wij een overzicht krijgen van alle door de gemeenteraad van Sliedrecht goedgekeurde 
kredieten aan gaande verticale variant.   
 

Bij goedkeuring van de jaarrekening 2020 door gemeenteraad is ook de grondexploitatie van 
Sliedrecht Buiten / Stationspark 3 vastgesteld. Dit was de grondexploitatie ten behoeve van de 

verticale variant. Alle in deze grondexploitatie opgenomen budget voor kosten en opbrengsten 
zijn daarmee dus goedgekeurd. Op deze bijlage (BIJLAGE 5) ligt geheimhouding conform het 

raadsvoorstel Actualisatie GREX Sliedrecht Buiten + Stationspark 3. De bijlage ligt vanaf maandag 

22 november 2021 – 12.00 uur ter inzage bij de griffie.  
 

Bijlagen: 
1. (170620) Raadsbesluit recreatief knooppunt in combinatie met Stationspark 3 

2. (2016-06-22) Notitie Recreatief Knooppunt Sliedrecht  
3. (2017 02 08) Rapportage Recreatief Knooppunt Sliedrecht 

4. (2021 11 12) Programmaruimte actualisering 2016 provincie Zuid Holland 

5. GEHEIM. (2021 11 12) Samenvatting grondexploitatie Sliedrecht Buiten Stationspark 3 
jaarrekening 2020 (ter inzage) 


