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Aan

de heer F.B.L. van der Meer
van fractie GroenLinks

p/a raadsgriffie@dordrecht.nl

Datum 15 februari 2022

Ons kenmerk 2022-

NIET invullen, dit wordt NA collegebesluitvorming toekend

Bijlage(n) <<AANTAL INVULLEN>> of regel verwijderen

Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake groenblauwplan

Geachte heer Van der Meer,

Bij brief van 19 januari 2022, ingekomen op 20 januari 2022, heeft u op grond van 
artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens de 
fractie GroenLinks een vraag gesteld inzake groenblauwplan.
Wij beantwoorden uw vraag als volgt.

Vraag 1. Bent u bereid om concrete voorstellen voor de samenstelling van de 
adviescommissie te doen en deze voorstellen met de Raad te delen 
zodat deze daar eventueel op kan reageren?

Antwoord We zijn graag bereid om concrete voorstellen te doen maar dat lijkt 
ons nu nog te vroeg. Deze voorstellen willen we graag laten passen binnen de 
wensen die er zijn rond de Omgevingswet. Op dit moment werken we aan de 
beleidsregel 40% groenblauw. We komen nog dit jaar met een raadsvoorstel voor 
een juridische regeling hierover die moet landen in het omgevingsplan. Daarnaast 
wordt er een adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit ingesteld met een burgerlid. 
Dat is de huidige commissie Welstand, die mag onder de Omgevingswet adviseren 
over groenblauw. Op basis van de verordening Commissie Ruimtelijke Kwaliteit die 
op dit moment naar de raad wordt gestuurd krijgt de raad een belangrijke stem in 
de benoeming van de leden van de commissie en dus ook de mogelijkheid een 
burgerlid of een deskundige groenblauw te benoemen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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