
Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd 
tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 9 maart 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: B.C.M. Stam / P.H. Sleeking

OPENING
1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda

2 Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van 3 maart 2021

3 Vragen aan het College

AGENDADEEL: NIEUWE BEHANDELVOORSTELLEN
4 Regionale Agenda Laadinfrastructuur

Toelichting:
U wordt voorgesteld deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te 
sturen. Komend najaar wordt de raad ter vaststelling een integrale visie 
laadinfrastructuur voorgelegd.

5 Raadsinformatiebrief Stand van zaken processen voormalig BelthurePark

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

6 Artikel 40 vragen RvO van de fracties GroenLinks, PvdA en CDA over 
geluidshinder Crayensteynstraat

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

7 Antwoordbrief aanvullende artikel 40-vragen GroenLinks inzake houtstook

Toelichting:
U wordt voorgesteld deze antwoordbrief aan te houden totdat de aanvullende 
artikel 40-vragen van het CDA over hetzelfde onderwerp ook zijn beantwoord.

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



Toelichting:
U wordt voorgesteld deze antwoordbrief aan te houden totdat de aanvullende 
artikel 40-vragen van het CDA over dit onderwerp ook zijn beantwoord.

9 Antwoordbrief college van de brief over onterechte bomenkap in 
winkelcentrum de Bieshof Stadspolders

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

10 Antwoordbrief college op het Rapport parkeren aan de Iroko

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

11 Brief van platform Spoor en geluid inzake bezwaar op besluit betreffende 
handhavingsverzoek bestemmingsplan Reeland emplacementsvergunning

Toelichting:
U wordt voorgesteld deze afschriftbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
GroenLinks, PvdA en CDA hebben inmiddels ook artikel 40-vragen gesteld over 
dit dossier. Beantwoording daarvan volgt nog.

12 Brief van stichting Leefwerf de Biesbosch inzake realisatie vijf ligplaatsen op 
het Wantij voor uitbreiding Binnenvaartmuseum

Toelichting:
Naar aanleiding van deze brief heeft Gewoon Dordt in de commissie van 3 
maart mondelinge vragen gesteld. De portefeuillehouder heeft toen 
aangegeven deze binnen 2 weken nader schriftelijk te beantwoorden. U wordt 
voorgesteld voorliggende brief van de stichting aan te houden tot die 
beantwoording van de door Gewoon Dordt gestelde vragen is ontvangen.

13 Brief van LTO Noord en KAVB inzake NLDelta

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

14 Brief aan gemeenteraad inzake kosten ophalen grof afval

Toelichting:
U wordt voorgesteld de griffie de brief te laten beantwoorden met daarin een 
verwijzing naar het vastgestelde grondstoffenplan en het door de raad 
verworpen amendement 'Geen achterstelling van mensen zonder auto' van SP 
en VSP.

OVERIG AGENDADEEL
15 Termijnagenda commissie Fysiek

STUKKEN TER BESPREKING
16 Visie Staart (afhandeling motie Natuurlijke Wantijoevers) OUD

Toelichting:
Dit agendapunt wordt besproken in combinatie met de agendapunten 
17 en 18.



Deze raadsinformatiebrief is ter bespreking geagendeerd op verzoek van 
GroenLinks en ChristenUnie-SGP met de volgende politieke vragen:

 Is de aangegeven richting de meest gewenste? (GroenLinks)
 Is de motie Natuurlijke Wantijoevers hiermee in voldoende mate 

uitgevoerd? (GroenLinks)
 Willen we als stad daadwerkelijk investeren in meer verbinding tussen 

de Sliedrechtse Biesbosch en Stadspolders? En voegt het beter 
toegankelijk maken van deze gebiedsdelen leefkwaliteit aan de stad 
toe? (ChristenUnie-SGP)

17 Raadsinformatiebrief Beantwoorden vragen RIB Visie Staart (motie Natuurlijke 
Wantijoevers)

Toelichting:
Dit agendapunt wordt besproken in combinatie met de agendapunten 
16 en 18.

18 Vaststellen bestemmingsplan 1e Herziening Stadswerven, locatie Woongebied 
deelgebieden 2, 4, 6 en 7

Toelichting:
Dit agendapunt wordt besproken in combinatie met de agendapunten 
16 en 17.

Deze raadsinformatiebrief is ter bespreking geagendeerd op verzoek van 
GroenLinks en ChristenUnie-SGP met de volgende politieke vragen:

 Is de bebouwing van de landtong nog opportuun en het verwijderen 
van natuur/bomen gewenst, gezien 1) het geringe aantal resterende 
woningen, gezien 2) de behoefte van onder meer bewoners aan 
handhaving van groen, en gezien 3) de eerdere toezegging van het 
college om ook de ecologische ontwikkeling rondom Stadswerven in de 
binnenkort te verschijnen visie op de Wantijoevers mee te nemen? 
(GroenLinks)

 Is er in het huidige voorstel voldoende aandacht geschonken aan het 
verminderen van het aantal geluid belaste nieuwbouwwoningen of het 
compenseren van geluidsbelasting op een andere wijze? (ChristenUnie-
SGP)

CONSULTERENDE BESPREKING CONCEPTPROGRAMMA 
DORDWIJKZONE (GEZAMENLIJKE BESPREKING MET COMMISSIE 
SOCIAAL)
19 Conceptvisie Dordwijkzone

Toelichting:
Dit agendapunt wordt besproken in combinatie met agendapunt 
20. Het betreft een gezamenlijke consulterende bespreking van de 
commissies Fysieke Leefomgeving en Sociale Leefomgeving.

Er vindt eerst een toelichting plaats op het proces en de relatie met andere 



(sport)dossiers. Vervolgens wordt de conceptvisie nog kort toegelicht waarna 
de commissie inhoudelijk kan reageren op het proces en de inhoud van de 
conceptvisie.

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

Toelichting:
Dit agendapunt wordt besproken in combinatie met agendapunt 
19. Het betreft een gezamenlijke consulterende bespreking van de 
commissies Fysieke Leefomgeving en Sociale Leefomgeving.

TENSLOTTE
21 Rondvraag

22 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.


