
Namens de voorzitter van de COMMISSIE GROTE PROJECTEN wordt u uitgenodigd tot het 
bijwonen van de openbare vergadering, die op woensdag 30 juni 2021 zal plaatsvinden in 
Vergaderzaal 1 - Johan de Witt 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: I Koene
Portefeuillehouder: M.D. Burggraaf / P.H. Sleeking

OPENING
1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda

2 Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van 20 mei 2021

3 Vragen aan het College

NIEUWE BEHANDELVOORSTELLEN
4 Raadsinformatiebrief terugkoppeling Trivire en Ballast Nedam inzake sociale 

woningbouw Gezondheidspark

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

5 Raadsinformatiebrief over beantwoorden motie 201110/M17: Sneller meer 
huurwoningen

Toelichting:
U wordt voorgesteld deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te 
sturen. De informatie kunt u desgewenst ook betrekken bij de bespreking van 
de Monitor Bouwende Stad per 1 april 2021.

6 Brief van de heer Claessen inzake schade die ontstaat door jarenlange 
voortsleping project Spoorzone Maasterras

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

7 Brief van Raad van State van (28 mei) met afschriftbrief van de heer Schaap 
inzake bp Gezondheidspark West/Middenzone

Toelichting:
U wordt voorgesteld deze brief voor kennisgeving aan te nemen. Het beroep is 
in behandeling bij de Raad van State.



8 Brief van Raad van State van (9 juni) met afschriftbrief van de heer Schaap 
inzake bp Gezondheidspark West/Middenzone

Toelichting:
U wordt voorgesteld deze brief voor kennisgeving aan te nemen. Het beroep is 
in behandeling bij de Raad van State.

STUKKEN TER BESPREKING
9 Voortgang project Huis van Stad en Regio (april 2021)

Toelichting:
De agendapunten 9, 10 en 11 worden gezamenlijk besproken.

10 Voortgang proces nieuwbouw Huis van Stad en Regio (juni 2021)

Toelichting:
De agendapunten 9, 10 en 11 worden gezamenlijk besproken.

11 Invulling additioneel volume Huis van Stad en Regio

Toelichting:
De agendapunten 9, 10 en 11 worden gezamenlijk besproken.

12 Aankopen twee percelen aan de Weeskinderendijk van Stellebos Onroerend 
Goed BV (Indofin)

Toelichting:
De vraag is of de commissie dit voorstel wil bespreken of wellicht zonder 
bespreking gelijk als hamerstuk naar de raad kan sturen. 

13 Beschikbaar stellen van krediet en vaststellen Grondexploitatie kavel 2F  
Leerpark

Toelichting:
De vraag is of de commissie dit voorstel wil bespreken of wellicht zonder 
bespreking gelijk als hamerstuk naar de raad kan sturen. 

14 Memo voortgangsmonitor bouwende stad per 1 april 2021 

Toelichting:
De voortgangsmonitor wordt kort toegelicht door Anne Wouters 
(procesmanager Bouwende Stad) waarna er gelegenheid is voor vragen vanuit 
de commissie. Vervolgens wordt de stand van zaken van de 
gebiedsontwikkeling Stadswerven extra uitgelicht door Gerda van Oost 
(projectmanager). Ook na die toelichting is er ruimte voor vragen.

 

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.


