
Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd 
tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 9 februari 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: H. van der Linden

OPENING
1 Gesprek over duurzame opwek van energie met zon en wind langs de A16 (als 

onderdeel van de 2e participatieronde RES 1.0)

Toelichting:
De commissie gaat in gesprek met het Regieteam Drechtsteden over de 
duurzame opwek van energie met zon en wind in het zoekgebied langs de 
A16. Het gesprek start plenair met andere gemeenteraden waarin inzicht 
wordt gegeven in de planning, aanpak en inzichten tot dusver. Daarna volgt 
voor iedere gemeente een eigen deelsessie, waarin de commissie via een 
interactieve werkwijze kan reageren op opstellingsscenario's voor 
zonnepanelen en windmolens. Dit als onderdeel van de 2e participatieronde 
voor de Regionale Energiestrategie 1.0.

2 Opening, mededelingen en vaststellen agenda

3 Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van 3 februari 2021

4 Vragen aan het College

STUKKEN TER BESPREKING
5 Raadsinformatiebrief Corona maatregelen (12 januari 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.

AGENDADEEL: NIEUWE BEHANDELVOORSTELLEN
6 Beantwoorden motie 200415/M1 'meting geluidsoverlast N3' (fase 1)

Toelichting:



U wordt voorgesteld deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te 
sturen. In de raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd over de resultaten 
van de nulmeting. De resultaten waar u echt iets mee kunt zijn natuurlijk die 
van de volgende meting die na afronding van de N3-werkzaamheden 
plaatsvindt. Dan kunt u de effecten van de geluidsmaatregelen zoals 
dubbellaags ZOAB, de vergroening van de geluidschermen en de aanplant van 
bomen beoordelen.
Overigens vindt dit voorjaar op initiatief van uw commissie nog een algemene 
bespreking over het thema 'geluid' plaats. U kunt de raadsinformatiebrief daar 
desgewenst ook als stuk aan toevoegen.

7 Aanvullende artikel 40-vragen RVO van de fractie CDA over Houtstook – 
houtrook - luchtkwaliteit -

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

8 Beantwoording vragen n.a.v. presentatie Dordwijkzone in commissie Fysiek

Toelichting:
U wordt voorgesteld kennis te nemen van de beantwoording van de vragen. U 
wordt tevens verzocht aan te geven of u nog een consulterende bespreking 
over de Dordwijkzone wenst, of u schriftelijk wilt reageren of dat de 
beantwoording van de vragen voor nu afdoende is.
Daarbij is het goed om aan te geven dat de raad de komende maanden 
separaat nog keuzes gaat maken t.a.v. het stadion, de sportparken en 
eventuele woningbouw in de Dordwijkzone. Dat vindt plaats via afzonderlijke 
raadsvoorstellen over de stadionontwikkeling, de Sportparkenvisie en de 
Omgevingsvisie. Deze keuzes worden daarna verwerkt in de ruimtelijke visie 
en het strategisch uitvoeringprogramma voor de Dordwijkzone. Deze worden 
na de zomer aan de raad aangeboden. Het stadion, de sportparken en 
eventuele woningbouw worden nu dus nog niet meegenomen in de 
maatschappelijke businesscase en hoeven in dat kader nu dus niet te worden 
bediscussieerd in de commissie. De businesscase kan daar later op basis van 
raadsbesluiten eventueel nog op worden aangepast. 

9 Brief van mevrouw Girmscheid inzake kappen platanen in Stadspolders

Toelichting:
U wordt voorgesteld deze brief voor kennisgeving aan te nemen. De 
Stadspolderring is reeds besproken in de commissie van 3 februari.

10 Brief van Stichting het Wantij inzake koers verleggen Stadswerven 
natuurgebied

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

OVERIG AGENDADEEL
11 Termijnagenda commissie Fysieke Leefomgeving

SLUITING



12 Rondvraag

13 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.


