
Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd 
tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 13 april 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. Koene
Portefeuillehouder:  M.D. Burggraaf

OPENING
1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda

2 Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van 30 maart 2021

3 Vragen aan het College

AGENDADEEL: NIEUWE BEHANDELVOORSTELLEN
4 Gebiedsvisie Biesbosch - Balanceren in de Biesbosch

Toelichting:
Voorstel is de behandeling van de Gebiedsvisie over te laten aan de commissie 
Bestuur en Middelen (B&M). Daar staat de Gebiedsvisie ook bij de ingekomen 
stukken met het behandeladvies het op 12 mei in die commissie te 
bespreken. Doel van die bespreking is om wensen, bedenkingen en 
aandachtspunten bij de visie mee te geven aan het college. Deze input wordt 
gebruikt voor het opstellen van de definitieve Gebiedsvisie. Deze wordt later 
nog ter vaststelling aan de raad aangeboden.  

De inhoud van de Gebiedsvisie raakt zowel de commissies B&M (o.a. 
toezicht/handhaving en marketing) als Fysiek (o.a. balans natuur en 
recreatie). Fysiek heeft tot het zomerreces echter nauwelijks ruimte in de 
termijnagenda voor een gezamenlijke bespreking. Commissieleden van Fysiek 
kunnen op 12 mei desgewenst natuurlijk aansluiten bij de bespreking in B&M. 
Fysiek spreekt op 12 mei over differentiatie van parkeertarieven.  

Voor de commissie B&M van 12 mei zal tevens Staatsbosbeheer worden 
uitgenodigd voor het geven van een toelichting op de recreatiezonering. Dit is 
een separaat traject naast de Gebiedsvisie, waarover de raad door 
Staatsbosbeheer wordt geïnformeerd.

De Gebiedsvisie is op 29 maart oriënterend besproken in de gemeente Altena 
en wordt 20 mei opiniërend besproken in de gemeente Drimmelen. Vanuit 
Drimmelen is de vraag gesteld om ter voorbereiding op de bespreking in mei 
een avond te plannen waarop de raadsleden van de drie gemeenten met 



elkaar in overleg kunnen treden over de Gebiedsvisie en de recreatiezonering. 
Een brief hierover van de gemeenteraad van Drimmelen ontvangt u naar 
verwachting vrijdag 9 april. De vraag is of u daar ook behoefte aan heeft. 
Indien deze behoefte wordt gedeeld, zal de griffie een bijeenkomst inplannen 
voor de drie raden, voorstel is: 21 april 19.00 uur.

5 Raadsinformatiebrief over benoemen openbare ruimte voormalig terrein 
ziekenhuis Refaja

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

6 Raadsinformatiebrief afwegingskader planontwikkeling 50 kV

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

De centrale vraag bij de consulterende bespreking op 3 maart was of er niet 
nog iets meer aan het ontwerp kon worden geschaafd en hoe met 
aanpassingen toch een rendabel plan kon worden gemaakt. In het 
afwegingskader bij de RIB gaat het college op diverse aangedragen 
aanpassingen in met als conclusie dat het plan zoals het er lag de steun van 
het college heeft. 

Het plan komt later sowieso bij de raad terug via een 
bestemmingsplanwijziging. Het is nu aan de commissie om dat voorstel af te 
wachten en de RIB ter kennisname naar de raad te sturen of het op dit 
moment nog een keer ter bespreking op de agenda te zetten. Uiteraard heeft 
de raad altijd het recht en de mogelijkheid de bestemmingsplanwijziging te 
zijner tijd nog te amenderen, maar als u de RIB nu ter kennisname naar de 
raad stuurt geeft u wel het signaal af dat u positief staat tegenover het plan en 
de bestemmingsplanwijziging,

7 Artikel 40 vragen van het CDA over de  Auto te Gaststraat Nassauweg e.o.

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

8 Antwoordbrief vervolg artikel 40-vragen PvdA VSP GL SP PVV Rioolkast 
Hazelaarlaan (reeks 3)

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

9 Antwoordbrief artikel 40-vragen GL, PvdA+CDA Geluidshinder 
Crayensteynstraat

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



10 Antwoordbrief artikel 40-vragen van de fractie CDA over Houtstook – houtrook 
- luchtkwaliteit

Toelichting:
U wordt voorgesteld de antwoordbrief alsnog voor kennisgeving aan te nemen. 
Op 9 maart besloot de commissie deze antwoordbrief aan te houden totdat de 
aanvullende artikel 40-vragen van het CDA zijn beantwoord. Dat is inmiddels 
gebeurd.

11 Antwoordbrief artikel 40-vervolgvragen van het CDA op beantwoording artikel 
40-vragen inzake houtstook – houtrook – luchtkwaliteit

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

Ten aanzien van wat de gemeente kan doen op dit thema wijs ik u graag op 
het Informatiepunt Leefomgeving, zie: https://iplo.nl/thema/lucht/regels-
houtstook-vanuit-woningen/  Daar wordt aangeven dat gemeenten regels in 
het Omgevingsplan kunnen opnemen over het gebruik van houtkachels. 
Daarnaast kunnen gemeenten in de Omgevingsvisie beleid en ambities voor 
houtstook opnemen en in een programma maatregelen vastleggen. 
Luchtkwaliteit wordt in de Dordtse Omgevingsvisie behandeld in hoofdstuk 
4.3.2 (pagina 74 en 75).

12 Antwoordbrief aanvullende artikel 40-vragen GroenLinks inzake houtstook

Toelichting:
U wordt voorgesteld de antwoordbrief alsnog voor kennisgeving aan te nemen. 
Op 9 maart besloot de commissie deze antwoordbrief aan te houden totdat de 
aanvullende artikel 40-vragen van het CDA zijn beantwoord. Dat is inmiddels 
gebeurd.

Ten aanzien van wat de gemeente kan doen op dit thema wijs ik u graag op 
het Informatiepunt Leefomgeving, zie: https://iplo.nl/thema/lucht/regels-
houtstook-vanuit-woningen/  Daar wordt aangeven dat gemeenten regels in 
het Omgevingsplan kunnen opnemen over het gebruik van houtkachels. 
Daarnaast kunnen gemeenten in de Omgevingsvisie beleid en ambities voor 
houtstook opnemen en in een programma maatregelen vastleggen. 
Luchtkwaliteit wordt in de Dordtse Omgevingsvisie behandeld in hoofdstuk 
4.3.2 (pagina 74 en 75).

13 Antwoordbrief aan mevrouw Girmscheid over bomen aan de Stadspoldering

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

14 Antwoordbrief aan Stichting Park Merwestein over herbestemming Berckepad 
9 'het Werfje' 

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

15 Brief van de heer Janssen over betaalbare huisvesting voor jongeren in 

https://iplo.nl/thema/lucht/regels-houtstook-vanuit-woningen/
https://iplo.nl/thema/lucht/regels-houtstook-vanuit-woningen/
https://iplo.nl/thema/lucht/regels-houtstook-vanuit-woningen/
https://iplo.nl/thema/lucht/regels-houtstook-vanuit-woningen/


Dordrecht

Toelichting:
U wordt voorgesteld deze brief voor kennisgeving aan te nemen. Huisvesting 
voor jongeren is reeds onderdeel van de brede bespreking over de Dordtse 
woningmarkt die op 20 april in de commissie wordt vervolgd.

16 Afschriftbrief van stichting Leefwerf de Biesbosch over Fase 2 Leefwerf de 
Biesbosch aanpassing kades

Toelichting:
U wordt voorgesteld deze afschriftbrief voor kennisgeving aan te nemen.

AGENDADEEL OVERIG
17 Termijnagenda commissie Fysieke Leefomgeving

STUKKEN TER BESPREKING
18 Vaststellen Omgevingsvisie Dordrecht 1.0

TENSLOTTE
19 Rondvraag

20 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.


