
Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd 
tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 14 december 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: O. Soy
Portefeuillehouder: H. van der Linden / M.D. Burggraaf

OPENING
1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda

2 Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van 30 november 2021

3 Vragen aan het College

4 Insprekers over niet-geagendeerde onderwerpen

AGENDADEEL: NIEUWE BEHANDELVOORSTELLEN
5 Aanpassen bebouwde komgrens Wet natuurbescherming

Toelichting:
U wordt voorgesteld dit raadsvoorstel als hamerstuk naar de raad te sturen. 
Bij behandeling van het raadsvoorstel Bomenlijst 2020 en aanpassing van de 
bebouwde komgrens Wet natuurbescherming op 22 juni 2021 is de toezegging 
gedaan om de aanpassing van de komgrens Wnb eerst in inspraak te brengen. 
Naar aanleiding van deze toezegging is het deel over de komgrens Wnb uit het 
raadsvoorstel Bomenlijst 2020 geamendeerd. Vervolgens is de voorgenomen 
aanpassing van de komgrens Wnb via de inspraakprocedure opengesteld voor 
het indienen van zienswijzen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. 

6 Groenblauwe schoolpleinen

Toelichting:
U wordt voorgesteld dit raadsvoorstel als hamerstuk naar de raad te sturen. In 
feite is het een technisch juridisch raadsvoorstel, namelijk het vastleggen van 
de spelregels voor financiering in een wijziging van de Verordening materiële 
financiële gelijkstelling onderwijs. Het college stelt jaarlijks voor 31 december 
een subsidieplafond vast voor het volgende kalenderjaar.
Dit voorstel geeft echter ook invulling aan de op 13 juli 2021 aangenomen 
motie Alle Dordtse schoolpleinen groen! (aan de stukken toegevoegd). Er zit 
dus ook een inhoudelijke component in. U wordt daarom tevens voorgesteld 
deze motie als afgehandeld te beschouwen. 



7 Raadsinformatiebrief raamwerk monitoren en volgen Agenda 2030

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

8 Raadsinformatiebrief woningbouw en voetbalstadion in Dordwijkzone

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

9 Raadsinformatiebrief benoemen openbare ruimte Amstelwijck Midden

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

10 Raadsinformatiebrief terinzagelegging ontwerp uitwerkingsplan 
'Rogamlocatie2'

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

11 Raadsinformatiebrief over voortgang uitwerking verkeerstructuurplan 
Spuiboulevard e.o.

Toelichting:
U wordt voorgesteld deze raadsinformatiebrief alsnog ter kennisname naar de 
raad te sturen. 
Op 6 oktober dit jaar werd dit bespreekpunt van de commissieagenda gehaald 
omdat de aangedragen politieke vragen volgens de commissie te technisch 
van aard waren. Er lagen toen overigens alleen politieke vragen van de VVD 
voor de bespreking. De VVD heeft vervolgens nog schriftelijke vragen gesteld. 
De beantwoording daarvan is aan de stukken toegevoegd. Afspraak was dat de 
raadsinformatiebrief plus beantwoording van de vragen van de VVD opnieuw 
bij de nieuwe behandelvoorstellen terug zouden komen zodat de commissie 
dan opnieuw een afweging kan maken het wel of niet ter bespreking te 
agenderen.

12 Memo over vervangen asfaltlagen Krispijnseweg

Toelichting:
U wordt voorgesteld gebruik te maken van het aanbod van het college en de 
griffie te verzoeken voorafgaand aan een van de commissievergaderingen in 
januari een facultatieve technische sessie in te plannen.

13 Artikel 40 vragen RvO van fractie VVD Dordtse straten verdienen maatwerk, 
geen eenheidsworst (n.a.v. RV afhandelen motie 201110-M3A)

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



samen met de eerdere artikel 40-vragen van GroenLinks wordt er conform 
afspraak eerst een technische sessie georganiseerd. De technische sessie staat 
voorlopig voor 18 januari gepland. Daarna komt het raadsvoorstel over de 
afhandeling van de motie 30 in z'n drie opnieuw bij de nieuwe 
behandelvoorstellen zodat de commissie op dat moment op basis van alle 
verzamelde informatie kan bepalen of zij het raadsvoorstel nog in de 
commissie wil bespreken.

14 Beantwoorden artikel 40-vragen VVD Harder aan de slag voor flitspalen!

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

15 Beantwoorden artikel 40-vragen VSP Rotonde op de kruising Leeuwstraat-
Copernicusweg en de fietsroute Zuidendijk

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

16 Beantwoorden artikel 39-vragen CDA Het Reewegpark

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

17 Brief van mevrouw Groeneveld over plastic container en Dordt Centraal

Toelichting:
U wordt voorgesteld deze brief ter beantwoording door te geleiden naar het 
college.

18 Antwoordbrief aan AVR Afvalverwerking inzake zorgen  over afvalverwerker 
HVC (incl. brief HVC gericht aan AVR)

Toelichting:
U wordt voorgesteld de antwoordbrief alsnog voor kennisgeving aan te nemen. 
Op 30 november hield de commissie deze brief aan omdat de brief van HVC 
aan AVR, waarnaar in de antwoordbrief wordt verwezen, ontbrak. De brief van 
HVC aan AVR d.d.30 juli jl. is inmiddels aan de stukken toegevoegd.

19 Zienswijze G.J. Grundlehner ontwerpbestemmingsplan 12e herziening 
Dubbeldam, locatie Oudland

Toelichting:
U wordt voorgesteld deze zienswijze in handen te stellen van het college, 
zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende 
bestemmingsplan.

AGENDADEEL OVERIG
20 Termijnagenda commissie Fysiek

21 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. 

22 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. 

SPREKERSPLEIN
23 Vaststellen bestemmingsplan 7e herziening Schil, locatie Crownpoint

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.

STUKKEN TER BESPREKING
24 Beantwoorden artikel 40-vragen GroenLinks en CU/SGP Geluid

Toelichting:
De agendapunten 24, 25 en 26 worden gezamenlijk besproken. Het betreft 
een vervolg van de bespreking in de commissie van 30 november en beperkt 
zich tot eventuele concept moties.

25 Beantwoorden artikel 40-vragen VVD Dordtse VVD wil lawaaiflitsers

Toelichting:
De agendapunten 24, 25 en 26 worden gezamenlijk besproken. Het betreft 
een vervolg van de bespreking in de commissie van 30 november en beperkt 
zich tot eventuele concept moties.

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

Toelichting:
De agendapunten 24, 25 en 26 worden gezamenlijk besproken. Het betreft 
een vervolg van de bespreking in de commissie van 30 november en beperkt 
zich tot eventuele concept moties.

27 Vaststellen beleidskader Integrale laadvisie Dordrecht

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

28 Raadsinformatiebrief Coronamaatregelen (7 december 2021)

Toelichting:
Conform presidiumbesluit behandelen de commissies 
de raadsinformatiebrieven over corona. Deze brieven zijn in principe geen 
bespreekpunten, maar besloten is deze update wel op voorhand te agenderen 



als bespreekstuk om spoedige behandeling mogelijk te maken. Fracties 
worden verzocht een eventuele bespreekwens vooraf per mail kenbaar te 
maken. 

SLUITING
29 Rondvraag

30 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.


