
AGENDERINGSVERZOEK RAADSFRACTIES 
AAN AGENDACOMMISSIE

Datum verzoek: 23-12-2022
Indienende fractie(s): CDA Dordrecht

Met steun van Groenlinks, VVD, CU/SGP, 
Gewoon Dordt, Denk, VSP, PVDD, PVV, BVD, 
FW.  

Contactpersoon per fractie: Jan van Dam Timmers en
Franciske van Vugt - Roose

Onderwerp agenderingverzoek:

Wilt u een ingekomen stuk vanuit de 
Agendacommissie agenderen? Of een 
ander onderwerp waar (nog) geen formele
stukken over zijn?

 Ingekomen stuk op agenda eerstvolgende 
Agendacommissie: 

……………………………………………………………
………

x Ander onderwerp:
 Welstandsnota 

Gewenste vorm van agendering:

Beeldvormend: fase waarin de raad zich 
laat informeren zodat zij zich daarna een 
beeld/oordeel bij een onderwerp kan 
vormen. Politiek debat vindt in deze fase 
nog niet plaats.

Oordeelsvormend: standpunten 
uitwisselen om daarna via een politiek 
debat tot een definitief standpunt te 
komen.

x Beeldvormend (en daarna)
X Oordeelsvormend

Nadere specificatie bij 'beeldvormend:'
(zie volgende pagina voor de toolbox beeldvorming)

 Technische briefing
 Hoorzitting
 Informatiemarkt 
 Gesprek
 Rondetafelgesprek
 Werkbezoek
 Kennisbijeenkomst
 Anders: 
………………………………………………...

Gewenst moment van agendering:

Is het wenselijk of noodzakelijk dat het op 
of voor een bepaald moment op de 
agenda komt? Zo ja, wanneer en waarom?

Januari 2022 

Aanleiding 
agenderingsverzoek:

Politieke wens in combinatie met een al veel 
langer door bewoners ervaren probleem. 

Doel van agendering: 
(beoogd resultaat)

Het CDA Dordrecht wil graag de 
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Agenderingsverzoek kan
worden ingediend via

raadsgriffie@dordrecht.n
l.

mailto:raadsgriffie@dordrecht.nl
mailto:raadsgriffie@dordrecht.nl


Wat wilt u bereiken met behandeling 
van het stuk of onderwerp? Welke 
(politieke) vraag of stelling moet 
centraal staan?

welstandsnota van 2020 amenderen om 
meer mogelijk te maken op het gebied 
van zonnepanelen in onze stad. We zien 
dat een deel van onze inwoners tegen een
muur van regelgeving aanloopt als zij 
proberen energie op hun dak op te 
wekken. Gezien de wensen van onze 
inwoners, de prijs van energie en de 
gemeentelijke doelstellingen rondom 
verduurzaming moet er iets gebeuren. 

Dit dossier kent veel verschillende 
opvattingen binnen de politiek en de 
samenleving. Moties (oa. 2015, 
begrotingsbehandeling nov. 2022), 
initiatiefvoorstel (2016 ingetrokken) en 
artikel 40 vragen uit het verleden hebben 
meer ruimte beoogd maar de 
welstandsnota en de strakke interpretatie 
daarvan zijn uiteindelijk leidend voor het 
beleid. 

In 2015 werd bijvoorbeeld al een motie 
van de Pvda unaniem aangenomen die als
doel had de mogelijkheden voor 
zonnepanelen in het centrum te 
vergroten. Ook andere partijen zoals de 
VVD, Groenlinks en Gewoon Dordt hebben
meermaals aangegeven meer ruimte te 
willen. 
Op 8 november j.l. heeft de raad het 
college verzocht om via de welstandsnota 
voor de EFG-woningen het mogelijk te 
maken om te kunnen isoleren en 
verduurzamen voor bijv. dubbel glas en 
zonnepanelen.

Met het op de agenda brengen van de 
welstandsnota beogen wij een 
amendement waarbij zonnepanelen in het
centrum onder soepele voorwaarden 
(tijdelijk) mogelijk gaat worden. Door ook 
een vergaande politieke vraag te stellen 
verwachten we dat we met elkaar als raad
tot een eenvoudig en eenduidig beleid 
kunnen komen voor al onze inwoners. 

Politieke vragen vanuit het CDA 
Dordrecht: 
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1. Doen zonnepanelen op niet-
monumenten afbreuk aan de 
waarden van het beschermd 
stadsgezicht in de 19e eeuwse 
Singelstructuur en/of het 
centrumgebied? 

2. Wat gaat er mis als we ook in het
centrum bij de 
vergunningverlening voor 
zonnepanelen geen 
welstandsnormen opnemen? 
Kortom: welke normen zijn nodig 
om excessen te voorkomen? 

Overige informatie en evt. 
bijlagen:

1. Welstandsnota
2. Motie uit 2015
3. Bespreking en informatie uit 2015
4. Krantenartikel dec. Jl.
https://www.ad.nl/dordrecht/energieprijs-door-het-
dak-maar-strenge-regels-voor-zonnepanelen-in-
centrum-niet-meer-te-verkopen~a12d178f/
5. Rijnmond artikel 2015
https://www.rijnmond.nl/nieuws/135263/dordtse-
partijen-willen-af-van-pietluttig-welstandsbeleid
6. Motie M11 verduurzaming van woningen in 

Dordrecht met lage energie labels; raad 8-11-
2022
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Wat? Waarom en hoe? Met wie?

Technische briefing Extra technische toelichting krijgen op bijv. 
de achtergronden bij of de afgewogen 
varianten in een specifiek raadsvoorstel, RIB
of ander stuk van het college d.m.v. 
bijvoorbeeld een presentatie en door 
verhelderende vragen te stellen.

Betrokken ambtenaren en/of 
portefeuillehouder(s)

Hoorzitting Meer te weten komen over hoe 
belanghebbenden tegen een specifiek  
raadsvoorstel aankijken door in een formele 
setting te luisteren en verhelderende vragen
te stellen. Eventueel op locatie.

Belanghebbende inwoners, 
organisaties en bedrijven bij een 
specifiek raadsvoorstel zoals 
indieners van zienswijzen op een 
bestemmingsplan (voorheen: 
sprekersplein).

Informatiemarkt Meer te weten komen over hoe 
belanghebbenden tegen een specifiek 
onderwerp of voorstel aankijken door in een
informelere setting (zoals een marktsetting)
te luisteren en verhelderende vragen te 
stellen.

Belanghebbende inwoners, 
organisaties en bedrijven bij een 
specifiek onderwerp of voorstel.

Gesprek Met behulp van externen een completer 
beeld over een onderwerp of voorstel 
krijgen door vragen te stellen, informatie en
argumenten uit te wisselen en daarover in 
gesprek te gaan. Eventueel op locatie.

Met een beperkt aantal 
specifieke externe partijen 
(inwoners, organisaties, 
bedrijven).

Rondetafelgesprek Met behulp van externen vanuit meerdere 
invalshoeken een breder en completer beeld
over een onderwerp of voorstel krijgen door 
vragen te stellen, informatie en argumenten
uit te wisselen en daarover in gesprek te 
gaan. Eventueel op locatie.

Met meerdere specifieke externe 
partijen (inwoners, organisaties, 
bedrijven) vanuit verschillende 
invalshoeken.

Werkbezoek Ter plaatse een concreet beeld krijgen bij de
situatie of ideeën opdoen door te kijken, te 
luisteren en vragen te stellen.

Inwoners, organisaties en/of 
bedrijven .

Kennisbijeenkomst De (algemene) kennis over een bepaald 
onderwerp vergroten d.m.v. bijvoorbeeld 
een presentatie en verhelderende vragen te
stellen. Eventueel op locatie.

Externe deskundigen en/of 
betrokken ambtenaren.

Deze toolbox is een levend document dat op basis van opgedane ervaringen 
en nieuwe ideeën wordt aangepast en aangevuld. 

1. Welstandsnota 2020
2. Motie uit 2015 - Pietluttigheden

Pagina 4 van 5

Toolbox beeldvorming gemeenteraad
Hoe kan de raad in de beeldvormende fase haar informatiepositie versterken?



https://www.dordrecht.nl/pls/idad/!mozEgemMbScherm1.toonDossier?
F_DOS_VOLGNR=2081745&F_HEADTITLE=2081745%20-%20Raadsinformatiebrief%20inzake%20motie
%20%27Pietluttigheden%27%20en%20Beeldkwaliteitsplan
%20Zeehaven&F_DOSSIERTYPE=Raadsinformatiebrief
3. Bespreking en informatie uit 2015
4. https://www.dordrecht.nl/pls/idad/!mozEgemMbScherm1.toonDossier?  

F_DOS_VOLGNR=1655852&F_TAB=DOC&F_NOCACHE=18162350&F_TERUGKEERNAAM=&F_TERUGKEERURL=

5. Krantenartikel dec. Jl.
https://www.ad.nl/dordrecht/energieprijs-door-het-dak-maar-strenge-regels-voor-zonnepanelen-in-
centrum-niet-meer-te-verkopen~a12d178f/
6. Rijnmond artikel 2015
https://www.rijnmond.nl/nieuws/135263/dordtse-partijen-willen-af-van-pietluttig-welstandsbeleid
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