
Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd 
tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 30 november 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: M.G. Stolk
Portefeuillehouder: H. van der Linden

OPENING
1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda

2 Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van 23 november 2021

3 Vragen aan het College

AGENDADEEL: NIEUWE BEHANDELVOORSTELLEN
4 Aanvraag aanvullend krediet spartelbadje Wantijpark

Toelichting:
U wordt voorgesteld dit raadsvoorstel als hamerstuk naar de raad te sturen. 
Mocht u besluiten het ter bespreking te agenderen dan zal het zo snel mogelijk 
worden geagendeerd (waarschijnlijk 14 december) i.v.m. de krappe planning 
qua uitvoering.
In de begroting 2019 stond de beleidswens voor vernieuwing van de 
spartelvijver met een kredietvraag van 950.000 euro. Zie 
https://dordrecht.begroting-2019.nl/p4276/8-spartelvijver-wantijpark. Bij 
vaststelling van de begroting 2019 is deze beleidswens gehonoreerd. In het nu 
voorliggende raadsvoorstel wordt overigens gesproken over 'het eerdere 
krediet van € 962.285,-.' Het kleine verschil van € 12.285,- met het in 2019 
verleende krediet zit 'm in jaarlijkse indexering van kredieten. 

5 Raadsinformatiebrief terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 8e herziening 
Schil, locatie Huis van Stad en Regio

Toelichting:
U wordt voorgesteld deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te 
sturen. Het bestemmingsplan wordt na afloop van de zienswijzetermijn ter 
vaststelling aan de raad aangeboden.

6 Antwoordbrief college aan KNNV Drechtsteden inzake ecocide op microflora en 
fauna

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

https://dordrecht.begroting-2019.nl/p4276/8-spartelvijver-wantijpark


7 Antwoordbrief aan AVR Afvalverwerking inzake zorgen  over afvalverwerker 
HVC

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

OVERIG AGENDADEEL
8 Termijnagenda commissie Fysiek

SPREKERSPLEIN
9 Vaststellen bestemmingsplan 5e herziening Schil, locatie Oranjepark

Toelichting:
Indieners van zienswijzen zijn uitgenodigd hun zienswijze in de commissie toe 
te lichten. Na het sprekersplein is het aan de commissie om te bepalen of zij 
het bestemmingsplan nog inhoudelijk in de commissie wil bespreken of dat het 
gelijk als hamerstuk naar de raad kan.

BREDE THEMABESPREKING 'GELUID'
10 Beantwoorden artikel 40-vragen GroenLinks en CU/SGP Geluid

Toelichting:
De agendapunten 10, 11 en 12 worden gezamenlijk besproken.

11 Beantwoorden artikel 40-vragen VVD Dordtse VVD wil lawaaiflitsers

Toelichting:
De agendapunten 10, 11 en 12 worden gezamenlijk besproken.

12 Beantwoorden motie 200415/M1 'meting geluidsoverlast N3' (fase 1)

Toelichting:
De agendapunten 10, 11 en 12 worden gezamenlijk besproken.

OVERIG BESPREEKPUNT
13 Vaststellen beleidskader Integrale laadvisie Dordrecht

Toelichting:
Bespreking aan de hand van de politieke vraag: Toont deze beleidsvisie wel 
voldoende ambitie? 

SLUITING
14 Rondvraag

15 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.


