
Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd 
tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 30 maart 2021 zal 
plaatsvinden via digitaal vergaderen met Microsoft Teams, aanvang 20.00 uur.

De vergadering wordt indien mogelijk publiekelijk uitgezonden via internet en/of kan 
worden teruggekeken via https://dordrecht.raadsinformatie.nl

De Commissiegriffier,
M. den Boer

Voorzitter: I.C.G. Klein-Hendriks
Portefeuillehouder: P.H. Sleeking / H. van der Linden

OPENING
1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda

2 Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van 16 maart 2021

3 Vragen aan het College

AGENDADEEL: NIEUWE BEHANDELVOORSTELLEN
4 Actualiseren bomenlijst en aanpassing bebouwde komgrens Wet 

natuurbescherming

Toelichting:
U wordt voorgesteld dit raadsvoorstel als hamerstuk naar de raad te sturen.

5 Betalen per minuut in de parkeergarage en Differentiatie parkeertarieven

Toelichting:
U wordt voorgesteld dit raadsvoorstel ter bespreking in de commissie te 
agenderen voorafgegaan door een technische sessie waarin technische vragen 
aan betrokken ambtenaren kunnen worden gesteld. 
Eigenlijk wacht de commissie al heel lang op een stuk aan de hand waarvan zij 
een wat fundamenteler debat kan voeren over parkeren en parkeertarieven. 
Voorliggende raadsvoorstel biedt daar voldoende munitie voor. Daarom het 
behandelvoorstel om het ter bespreking te agenderen. Daarnaast geeft het 
raadsvoorstel ook invulling aan eerder gedane toezeggingen van de 
portefeuillehouder.
De eerder door de commissie voor bespreking geagendeerde Antwoordbrief 
artikel 40-vragen GroenLinks over Parkeren Indische en Vogelbuurt wordt aan 
die bespreking toegevoegd.

6 Woningbouwontwikkeling bij voetbalstadion FC Dordrecht

Toelichting:
U wordt voorgesteld op dit moment kennis van het raadsvoorstel te nemen. De 
inhoud van het voorstel kunt u desgewenst betrekken bij de behandeling van 
de Omgevingsvisie in de commissie van 13 april. Woningbouw in de 



Dordwijkzone komt terug op pagina 154 van de Omgevingsvisie. Verder is 
eerder afgesproken dat de commissie Sociale Leefomgeving leidend is in het 
dossier 'stadionontwikkeling Krommedijk.' Het raadsvoorstel staat ook bij die 
commissie bij de nieuwe behandelvoorstellen. 

7 Raadsinformatiebrief Project Tiny Houses Crabbehof.

Toelichting:
U wordt voorgesteld deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te 
sturen. 

In de bijlage bij de RIB is een evaluatie toegevoegd waarin wordt aangegeven 
dat de leerpunten uit dit proces worden meegenomen in locatieonderzoek voor 
andere tiny houses. Vereniging Tiny Houses Crabbehof heeft haar input voor 
de evaluatie nog via een aparte brief aangeleverd (zie bijlage bij de stukken). 
In de laatste alinea van de brief doen zij de raad ook een verzoek. Dat zou 
voor uw commissie reden kunnen zijn de RIB ter bespreking te agenderen. U 
kunt er ook voor kiezen er eerst nog technische of artikel 40-vragen over te 
stellen en de RIB aan te houden totdat die vragen zijn beantwoord. Dat ontlast 
wellicht ook de volle termijnagenda voor de komende maanden.

De wethouder gaf in oktober ook aan dat het college binnen een half jaar 
vervolgstappen zou nemen en dan met suggesties voor binnenstedelijke 
locaties zou komen. Dat betekent dat het college u daar uiterlijk eind april 
over zou moeten informeren. In de raadsvergadering van 23 maart gaf de 
wethouder ook aan momenteel met één concrete locatie bezig te zijn en de 
raad daar nog over te zullen informeren.

8 Raadsinformatiebrief aanpassing kruising Singel - Johan de Wittstraat - 
Stationsweg

Toelichting:
U wordt voorgesteld deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te 
sturen. De verkeersmaatregel wordt genomen ter uitvoering en verdere 
uitwerking van het in april 2020 door de raad vastgestelde 
Verkeersstructuurplan Spuiboulevard.

9 Raadsinformatiebrief beantwoorden motie 201110/M12A: Veilig naar de 
overkant

Toelichting:
U wordt voorgesteld deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te 
sturen. Het al dan niet als afgehandeld beschouwen van de motie verloopt via 
het overzicht stand van zaken moties.

10 Raadsinformatiebrief beantwoorden motie 201110/M3A: 30 in z'n drie en 
afhandelen toezegging 201110/T6.

Toelichting:
U wordt voorgesteld deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te 
sturen. Het betreft een tussenbericht over de uitvoering van de motie. Deze 
uitvoering loopt momenteel nog. In juni 2021 volgt een raadvoorstel over de 
uitkomsten van het 2e deel van het onderzoek en wordt de motie in zijn 
geheel beantwoord. 



11 Raadsinformatiebrief ontwerpbestemmingsplan Van Kinsbergenstraat

Toelichting:
U wordt voorgesteld deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te 
sturen.

12 Artikel 40 vragen RvO van de fractie PvdA over Rioolkast-3

Toelichting:
U wordt voorgesteld kennis te nemen van de gestelde vragen in afwachting 
van beantwoording door het college.

13 Beantwoorden artikel 40-vragen VSP De Molen Kijck over den Dijck

Toelichting:
U wordt voorgesteld de antwoordbrief voor kennisgeving aan te nemen.

14 Brief van stichting Leefwerf de Biesbosch inzake realisatie vijf ligplaatsen op 
het Wantij voor uitbreiding Binnenvaartmuseum

Toelichting:
U wordt voorgesteld voorliggende brief alsnog voor kennisgeving aan te 
nemen. Op 9 maart besloot u de de brief aan te houden tot de beantwoording 
van de door Gewoon Dordt gestelde vragen was ontvangen. Deze 
beantwoording is nu aan de stukken toegevoegd.

15 Beantwoording college  op de brief over groeihaast en leefbaarheid

Toelichting:
U wordt voorgesteld het afschrift van deze antwoordbrief voor kennisgeving 
aan te nemen.

16 Bewoners enquête aanpak parkeerdruk

Toelichting:
U wordt voorgesteld deze afschriftbrief voor kennisgeving aan te nemen. De 
portefeuillehouder heeft eerder al toegezegd de resultaten van de enquête met 
de commissie te delen. Met deze afschriftbrief bent u er van op de hoogte dat 
de enquête is gestart.

17 Energie samen: gemeentelijke beleidskaders voor lokaal eigendom, 
participatie en ruimtelijke inpassing bij zonne- en windprojeccten

Toelichting:
U wordt voorgesteld kennis te nemen van de brochure van 'Energie samen'.

OVERIG AGENDADEEL
18 Termijnagenda commissie Fysiek

19 Overzicht  stand van zaken Moties 

Toelichting:
De vraag aan de commissie is of zij het eens is met het afvoeren van de 
moties waarbij "afvoeren" wordt voorgesteld. Verder wordt de commissie 



gevraagd kennis te nemen van het overzicht. Verdere vragen over de stand 
van zaken van afzonderlijke moties kunnen per email bij de griffie worden 
ingediend. 

20 Overzicht stand van zaken Toezeggingen

Toelichting:
De vraag aan de commissie is of zij het eens is met het afvoeren van de 
toezeggingen waarbij "afvoeren" wordt voorgesteld. Verder wordt de 
commissie gevraagd kennis te nemen van het overzicht. Verdere vragen over 
de stand van zaken van afzonderlijke toezeggingen kunnen per email bij de 
griffie worden ingediend. 

STUKKEN TER BESPREKING
21 Sprekersplein Omgevingsvisie Dordrecht 1.0

Toelichting:
Indieners van zienswijzen op de Omgevingsvisie 1.0 kunnen hun zienswijze in 
de commissie nader toelichten en eventuele vragen vanuit de commissie 
beantwoorden. Inhoudelijke commissiebehandeling van de Omgevingsvisie 1.0 
staat gepland voor 13 april.
De Omgevingsvisie zelf plus bijlagen vindt u bij de commissievergadering van 
16 maart 2021 (agendapunt 4).

22 Stand van zaken Transitievisie Warmte 2021 

Toelichting:
De commissie wordt via een presentatie bijgepraat over de stand van zaken 
van de Transitievisie Warmte 2021. De commissie kan ook reflecteren op het 
proces. De planning is dat de Transitievisie in juni tegelijkertijd met de RES 
1.0 ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden.

23 Beantwoorden artikel 40-vragen VSP Qbuzz/stadsvervoer in Dordrecht

Toelichting:
Ter bespreking geagendeerd met de volgende politieke vragen:

 Vinden wij het wenselijk dat een groot deel van Krispijn zonder 
busverbinding zit? (VSP)

 Waarom is er zoveel geld geïnvesteerd in nieuwe bushaltes als deze 
haltes volledig komen te vervallen? (Beter voor Dordt)

 Is het niet mogelijk om lijn 3 of 4 toch door die straat te laten rijden? 
(Beter voor Dordt)

TENSLOTTE
24 Rondvraag

25 Sluiting

Privacy:
De vergadering wordt live uitgezonden op internet en is later ook terug te kijken. Het 



uitzenden van een openbare raads- of commissievergadering via internet is conform de 
privacywetgeving.


