
Namens de voorzitter van de COMMISSIE GROTE PROJECTEN wordt u uitgenodigd tot het 
bijwonen van de openbare vergadering, die op donderdag 18 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: I Koene
Portefeuillehouder: P.H. Sleeking / M.D. Burggraaf

OPENING
1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda

2 Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van 28 januari 2021

3 Vragen aan het College

AGENDADEEL: NIEUWE BEHANDELVOORSTELLEN
4 Artikel 40 vragen RvO van de fractie SP over subsidie woningbouw

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

5 Brief van mevrouw Julianus over gebied Spoorzone Dordrecht

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

STUKKEN TER BESPREKING
6 Vaststellen ontwikkelvisie Spoorzone: van ambitie naar realisatie

Toelichting:
De bespreking gaat over de vraag of de commissie zich kan vinden in 
voorliggende ontwikkelvisie (deel 1 en 2).

7 Vaststellen deel 2 ontwikkelvisie Spoorzone Dordrecht

8 Presentatie over ontwikkelovereenkomst Middenzone Gezondheidspark

Toelichting:
Via een presentatie wordt de commissie geïnformeerd over het aangaan van 
een ontwikkelovereenkomst met Ballast waarbij op 2 punten wordt afgeweken 
van de tenderstukken die de raad in juni 2019 heeft vastgesteld. 



9 Raadsvoorstel Groeiagenda 2030 - uitvoeringsprogramma 2021 - lokale 
vaststelling opgavebladen

Toelichting:
Politieke vragen voor de bespreking zijn:

 Moet het beleid worden bijgesteld nu de uitdagingen op het gebied van 
klimaat, gezondheid en economie scherper zichtbaar worden? 
(GroenLinks) En wat zijn de gevolgen van corona? (SP)

 Hoe kijkt Dordrecht aan tegen de ontwikkelingen op gebied van 
woningbouwambitie van onze regio en hoe verhoudt zich dat met het 
standpunt van de provincie over woningbouw? (CDA)

Ook de Drechtstedensamenwerking en de financiële gevolgen kunnen worden 
meegenomen in de bespreking.

TENSLOTTE
10 Rondvraag

11 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.


