TERMIJNAGENDA COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING - versie 23-08-2021
DONDERDAG 2 SEPTEMBER
19.00 – 21.30 uur: Werkbezoek aan agrariërs in het buitengebied over het thema maaibeleid en biodiversiteit

WOENSDAG 8 SEPTEMBER




Zienswijze Bewonersplatform Wolwevershaven op 'Toekomstverkenning en plan Wolwevershaven'
Woningbouwontwikkeling bij voetbalstadion FC Dordrecht
Participatiebeleid Omgevingswet (onder voorbehoud van agendadeel 31 augustus)

DINSDAG 14 SEPTEMBER




Financiële afronding Nieuwe Dordtse Biesbosch
Vaststellen van de routekaart Zero Emissie Zone voor stadslogistiek
Consultatienotitie Van Welstands- en Monumentencommissie naar Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit

DINSDAG 28 SEPTEMBER


Rondetafelgesprek met Staatsbosbeheer en Waterschap Hollandse Delta over doorontwikkeling De Elzen (n.a.v. commissiebespreking 24 november 2020)
NB. Voor het gesprek volgt nog een notitie met een formele reactie van Staatsbosbeheer en Waterschap op de uitgevoerde water-, natuur- en KRW-toets.




RIB Uitvoering motie BVD/VVD M43 extra parkeerplaatsen Oudelandshoek in combinatie met Antwoordbrief college op het Rapport parkeren
aan de Iroko
RIB Verkenning ligplaats Res Nova i.c.m. Futuro

WOENSDAG 6 OKTOBER




Brede themabespreking 'Geluid'
> Antwoordbrief artikel 40-vragen van de fracties GroenLinks en ChristenUnie-SGP over Geluid
> Antwoordbrief artikel 40-vragen van fractie VVD over lawaaiflitsers (2646608)
> RIB Beantwoorden motie 200415/M1 'meting geluidsoverlast N3' (fase 1)
Beantwoording artikel 40-vragen VVD Huisvesting statushouders + Beantwoording aanvullende artikel 40-vragen VVD Huisvesting statushouders
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DINSDAG 26 OKTOBER




RIB Groenplan Stadswerven i.c.m. consultatie ontwikkelplan voor activiteiten op en rondom het water van Wantij-west

DINSDAG 23 NOVEMBER




DINSDAG 30 NOVEMBER




NOG IN TE PLANNEN (vette, rode tekst is nieuwe tekst)
Nr.

Onderwerp

Agenderingsverzoek

Datum

Status

1.

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.

2.

Bijpraatsessie over de recente ontwikkelingen in Wielwijk, Crabbehof
en Krispijn
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Per fiets een ronde door de wijk, afsluiting
met presentatie in het Waterwiel,
Admiraalsplein 700
Planning: oktober 2021

3.

Jaarlijks gesprek met woningbouwcorporaties Woonbron en Trivire

Commissies Fysiek en Sociaal.
Bijeenkomst wordt momenteel met de
corporaties voorbereid en vindt naar
verwachting op 25 november plaats. Een
eerder moment is helaas niet mogelijk in de
agenda's van de raad en de corporaties.

4.

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.

5.

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.
Er wordt door de lobbyist van de gemeente
gewerkt aan een voorstel aan de commissie
over de inrichting van de sessie met een
bijhorende datum.

6.

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.

7.

Gesprek met HVC over de toekomst van het warmtenet

Commissie

08-06-2021

Naar aanleiding van de bespreking van de
RES en de TVW.

8.

Eindverantwoording / evaluatie project Engelenburgerbrug

Commissie

29-06-2021

Het college stelt een financiële en
inhoudelijke eindverantwoording over het
project op. Deze wordt, nadat het project in
Q1 2022 helemaal is afgerond, naar de
commissie gestuurd zodat de commissie het
project met de portefeuillehouder kan
evalueren.

9.

Gesprek over communicatie met inwoners en bedrijven over de RES

GroenLinks

29-06-2021

N.a.v. de toezegging van
wethouder Van der Linden bij de
raadsbehandeling van de RES om een
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gesprek tussen commissie en college te
voeren over de communicatie
met inwoners en bedrijven over de RES.
10. Raadsinformatiebrief over Leefwerf, fase 2 in Stadswerven

Commissie

07-07-2021

Er ontbrak nog cruciale informatie om de
bespreking af te kunnen ronden. Commissie
besloot college de tijd te geven om met
meer informatie te komen. Zodra dat er is
kan het opnieuw worden geagendeerd.
Voorafgaand daaraan wellicht een besloten
technische sessie organiseren over o.a. de
juridische aspecten.

BESTUURLIJKE PLANNER COLLEGE (versie december 2020)
Onderwerp

Soort voorstel

Kwartaal

Jaar

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

Instellen gemeentelijke adviescommissie

Raadsvoorstel

2

2021

Actualisatie erfgoedverordening

Raadsvoorstel

3

2021
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Adviesbevoegdheid bij afwijking omgevingsplan

Raadsvoorstel

3

2021

Delegatiebesluit

Raadsvoorstel

3

2021
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