
Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd 
tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op woensdag 6 oktober 2021 zal 
plaatsvinden in Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het 
Stadskantoor, Spuiboulevard 300, 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 / M.D. Burggraaf

OPENING
1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda

2 Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van 28 september 2021

3 Vragen aan het College

AGENDADEEL: NIEUWE BEHANDELVOORSTELLEN
4 Raadsinformatiebrief actualisering uitvoering motie 181113/M43: Extra 

parkeerplaatsen Oudelandshoek

Toelichting:
U wordt voorgesteld deze raadsinformatiebrief toe te voegen aan de 
bespreking van de RIB Uitvoering motie BVD/VVD M43 extra parkeerplaatsen 
Oudelandshoek. Deze is gepland voor de commissie van 26 oktober.

5 Raadsinformatiebrief implementatie grondstoffenplan 2021-2030

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

6 Burgerinitiatief mbt overlast doorgaand verkeer Zuidendijk vanaf Patersweg

Toelichting:
U wordt voorgesteld dit burgerinitiatief niet in behandeling te nemen, maar 
deze als brief ter behandeling naar het college door te sturen. U wordt daarbij 
voorgesteld het college te vragen om een afschrift van haar reactie aan de 
initiatiefnemer.

Het ingekomen burgerinitiatief is getoetst aan de Verordening Burgerinitiatief. 
In artikel 2 lid 3 onder b. staat dat een initiatief niet geldig is als het een 
onderwerp betreft dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad. Het 
burgerinitiatief vraagt om het omleiden van het verkeer via de Laan der VN 
d.m.v. een bussluis op de Zuidendijk en het ter plaatse plaatsen van 



lawaaiflitsers. Deze zaken behoren tot de uitvoerende taak van het college.

7 Brief namens stichting Natuur- en Vogelwacht inzake recreatief gebruik en 
zonering Biesbosch 

Toelichting:
U wordt voorgesteld deze brief voor kennisgeving aan te nemen. Het college 
werkt momenteel met de andere gemeenten, provincies, en Staatsbosbeheer 
aan de nieuwe recreatieve zonering. Op donderdag 7 oktober (19.00 – 20.30 
uur) vindt op het Stadskantoor nog een bijeenkomst over dit thema plaats. 
Zie https://raad.dordrecht.nl/Evenement/2021/10/07/Bijeenkomst-
Recreatiezonering-Biesbosch.

8 Memo van wethouder Burggraaf over presentatie V&D-locatie

Toelichting:
Op 2 juni vroeg de heer Jansen (PvdA) of er in de commissie een presentatie 
kan worden gehouden over de plannen voor het oude V&D-pand. Wethouder 
Sleeking zei toe dat hij deze vraag voor zou leggen aan de eigenaar en de 
initiatiefnemer. Het ontwerp was nog wel onderwerp van veel discussie en was 
nog niet definitief. Inmiddels is het project weer een aantal stappen verder en 
kan een presentatie worden gehouden. De vraag aan de commissie is of zij 
hier (nog steeds) behoefte aan heeft. Zo ja, dan wordt dit voor november 
ingepland. Om de commissieagenda te ontlasten is het wellicht ook een 
mogelijkheid de presentatie een keer facultatief te doen voorafgaand aan een 
commissievergadering.

 

AGENDADEEL OVERIG
9 Termijnagenda commissie Fysiek

10 Overzicht Moties 

Toelichting:
De commissie wordt 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. 

11 Overzicht 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
12 Vaststellen van de routekaart Zero Emissie Zone voor stadslogistiek

Toelichting:

https://raad.dordrecht.nl/Evenement/2021/10/07/Bijeenkomst-Recreatiezonering-Biesbosch
https://raad.dordrecht.nl/Evenement/2021/10/07/Bijeenkomst-Recreatiezonering-Biesbosch


Het voorstel is op 14 september uitgebreid in de commissie besproken. De 
bespreking beperkt zich nu tot de concept moties van VVD en VSP ('Dordt 
verdient ECHTE verbetering van stadslogistiek!') en GroenLinks ('Naar 
emissieloos vervoer en transport').

13 Raadsinformatiebrief over voortgang uitwerking verkeerstructuurplan 
Spuiboulevard e.o.

Toelichting:
Bespreking aan de hand van de volgende politieke vragen:

1. Zijn er voldoende parkeerplekken voor beoogde ontwikkelingen (meer 
wonen, kantoorlocaties etc)? (VVD) 

2. Sluit de planning aan bij de diverse ontwikkelingen, zoals de sloop van 
de veemarktgarage en het realiseren van een nieuwe 
Spuihavengarage? (VVD)

3. Hoe aantrekkelijk of onaantrekkelijk willen we de (weide omgeving van) 
de Spuiboulevard (inclusief binnenstad) hebben voor bewoners en 
bezoekers met een auto en hoeveel parkeerplaatsen zijn er gewenst. 
(VVD)

14 Raadsinformatiebrief verkenning ligplaats Res Nova i.c.m. Futuro

Toelichting:
Bespreking aan de hand van de politieke vraag of het college adequaat omgaat 
met het aangenomen amendement en met de eigenaren/bewoners 
(GroenLinks). 

SLUITING
15 Rondvraag

16 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.


