TERMIJNAGENDA COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING - versie 14-12-2020
WOENSDAG 6 JANUARI



Vaststellen geactualiseerde Welstandsnota Dordrecht (2634751) i.c.m. Jaarverslag Welstands- en Monumentencommissie 2018-2019 (2591227)
Presentatie over Woningmarktanalyse Drechtsteden 2020-2040 (RIGO-rapport)

WOENSDAG 13 JANUARI





19.00 - 19.45 uur: Evaluatie commissievergaderingen (besloten)
Raadsinformatiebrief over Revitalisering Stadspolderring (2646817)
Beschikbaar stellen van aanvullend krediet ten behoeve van project Dordtse Mijl (2642495)
Presentatie over schuifoperatie Dolderman - herontwikkeling 2e Merwedehaven (2647076)

DINSDAG 19 JANUARI


Bredere bespreking over inzet gemeentelijke instrumenten op het gebied van volkshuisvesting, met als onderliggende stukken:
- Raadsinformatiebrief met beantwoorden motie Loting 191217/M6 (2622698)
- Antwoordbrief artikel 40 vragen van fractie PvdA over invoering woonplicht nieuwbouwwoningen (2622191)



DINSDAG 2 FEBRUARI




Presentatie burgerinitiatief 'Zet Hanneken van Dordt op haar voetstuk' (2638902)
Consulterende bespreking Transformatieplan 50kV-gebouw, Oranjelaan 1

DINSDAG 9 FEBRUARI



Woningbouw Dordtwijkzone t.b.v. stadionontwikkeling Krommedijk (gezamenlijke bespreking met commissie Sociaal)
Burgerinitiatief 'Zet Hanneken van Dordt op haar voetstuk' (2638902) (inhoudelijke behandeling)
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NOG IN TE PLANNEN (vette, rode tekst is nieuwe tekst)
Nr.

Onderwerp

Agenderingsverzoek

Datum

Status

1.

Uitrol van 5G

VVD, CU-SGP

04-09-2019

Bespreking over kansen van 5G voor de stad,
ruimtelijke consequenties, bereikbaarheid in
het buitengebied en kosten voor de gemeente.
Bespreking in gezamenlijkheid met commissie
Bestuur & Middelen.
Het college bekijkt momenteel of er de
komende tijd lokaal antennebeleid opgesteld
moet worden t.b.v. de plaatsing en uitbreiding
van 5G-zendmasten. Voorstel is om, zodra dat
concreter wordt, dit een keer beeldvormend
en wellicht meningsvormend op de
commissieagenda te zetten.
Daarnaast worden in december 2020 het
nieuwe Antenneconvenant tussen operators,
Rijk en gemeenten en het onderzoeksrapport
naar de verwachte groei van het aantal
antenne-installaties 2021-2026 verwacht.

2.

Initiatiefvoorstel monumentenstatus voor het Dordtse Poldergebied
(2349042)

Beter voor Dordt

11-02-2020

Eerste bespreking heeft plaatsgevonden in
commissie 11 februari 2020. Beter voor Dordt
neemt initiatiefvoorstel mee terug naar de
tekentafel en komt met aangepast voorstel
waarvoor voldoende draagvlak is in raad.

3.

Bijpraatsessie over de recente ontwikkelingen in Wielwijk, Crabbehof
en Krispijn

Per fiets een ronde door de wijk, afsluiting
met presentatie in het Waterwiel,
Admiraalsplein 700
Planning: voorjaar 2021

4.

Jaarlijks gesprek met woningbouwcorporaties Woonbron en Trivire

Commissies Fysiek en Sociaal, aanvankelijk
gepland op 12 mei.
Planning: voorjaar 2021

5.

Geluidsnormen N3

Commissie
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24-03-2020

Bij behandeling burgerinitiatief
Dubbeldrecht is afgesproken later in bredere

zin nog te spreken over geluidsnormen rond
de N3. Voorstel is dit te agenderen zodra de
uitkomsten van de nulmeting n.a.v. de BvDmotie beschikbaar zijn. Rapportage komt
naar verwachting nog in 2020 beschikbaar.
Wellicht ook te combineren met punt 12 uit
deze tabel.
6.

Jaarlijkse informele gesprek met Qbuzz en de provincie

Commissie

09-09-2020

Vorige gesprek vond plaats op 8 januari
2020. Volgende gesprek plannen in januari
2021. Daarbij kan ook mogelijke inkrimping
als gevolg van corona worden meegenomen.
Update: Zowel Qbuzz als provincie heeft tot
op heden nog niet gereageerd op een
gespreksvoorstel van de griffie.

7.

Gesprek met de heer Van Pelt (eigenaar Pand Teerlink)

Gewoon Dordt, VVD

03-06-2020

Wordt geagendeerd zodra een fysiek
gesprek weer tot de mogelijkheden behoort.

8.

Expertisesessie goederentreinen door Dordrecht

GewoonDordt

16-09-2020

Aanleiding: mogelijke enorme stijging van
het aantal goederentreinen door Dordrecht
en het effect op externe veiligheid.
Expertisesessie met betrokken partijen zoals
ProRail en het ministerie van I&W.
De griffier zal de commissie binnenkort een
voorstel voorleggen over de inrichting van
de sessie met een bijhorende datum.

9.

Raadinformatiebrief Visie Staart (afhandeling motie Natuurlijke
Wantijoevers) (2574272)

Commissie

16-09-2020

Commissie heeft college verzocht om een
aangepaste RIB waarin college ook in gaat op
de door GroenLinks aangedragen punten en
op de reacties en visies die door
verschillende mensen en organisaties zijn
ingebracht.

10.

Verdiepingssessie visie Groenblauw Eiland van Dordrecht en
resultaten risicodialoog klimaatadaptatie

GroenLinks

30-09-2020

Naar aanleiding van de RIB over beide
onderwerpen (RIS 2618581). Agenderen
zodra er weer fysiek wordt vergaderd.
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11.

Rondetafelgesprek doorontwikkeling De Elzen

12. Antwoordbrief artikel 40-vragen van fractie VVD over lawaaiflitsers
(2646608)

Commissie

24-11-2020

N.a.v. de bespreking in de commissie van 24
november. Voorstel is dat de commissie
organiseert en deelnemers uitnodigt.
Gesprek wordt gepland zodra weer een
fysieke setting mogelijk is.

VVD

08-12-2020

De commissie besloot deze antwoordbrief
aan te houden in afwachting van
beantwoording van vragen over het thema
'geluid' in bredere zin die door GroenLinks
en ChristenUnie-SGP zijn ingediend. De
beantwoording kan te zijner tijd aanleiding
zijn voor een brede bespreking over het
thema 'geluid.'

BESTUURLIJKE PLANNER COLLEGE (versie december 2020)
Onderwerp

Soort voorstel

Kwartaal

Jaar

VVGB-procedure nieuwe vergunning voor DuPont

Raadsvoorstel

1

2021

Scenario's opstellen voor differentiatie in parkeertarieven (i.r.t. EPV)

Raadsvoorstel

4

2020

Bestemmingsplan Domela Nieuwenhuysweg

Raadsvoorstel

4

2020

Klimaatadaptatie in Dordrecht op het gebied van wateroverlast, hitte en droogte wordt ingepast
in Integraal beheer openbare ruimte. Hievoor wordt een koepelnotitie opgesteld die aantal
sectorale nota's verbindt: betreft GRP VII (gemeentelijk rioleringsplan wordt voorafgaand
separaat ingediend), Wegennota, Groenblauw Beheerplan, nota Bomenbeleid en effect van
verdichting in de stad

Startnotitie

1

2021

Bestemmingsplan en Grondexploitatie Bouwhuyslocatie

Raadsvoorstel

1

2021

Ontwikkelperspectief, haalbaarheidanalyse Oudland (OMC)

Raadsvoorstel

1

2021

Ontwikkelperspectief, haalbaarheidsanalyse Steegoversloot

Raadsvoorstel

3

2021
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Bestemmingsplan Oranjepark

Raadsvoorstel

1

2021

Omgevingsvisie

Raadsvoorstel

1

2021

Participatiebeleid

Raadsvoorstel

1

2021

Instellen gemeentelijke adviescommissie

Raadsvoorstel

2

2021

Actualisatie erfgoedverordening

Raadsvoorstel

3

2021

Adviesbevoegdheid bij afwijking omgevingsplan

Raadsvoorstel

3

2021

Delegatiebesluit

Raadsvoorstel

3

2021

Van concept RES naar Regionale Energie Strategie 1.0

Raadsvoorstel

2

2021
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