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

p/a raadsgriffie@dordrecht.nl

Datum 5 juli 2022
Ons kenmerk 2022-0110181
Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake Groene Wanden

Geachte heer Van der Meer,

Bij brief van 1 juni 2022, bij ons ingekomen op 2 juni 2022, heeft u op grond
van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens de 
fractie GroenLinks vragen gesteld inzake Groene Wanden.
Wij beantwoorden uw vraag als volgt.

Vraag 1: hoe staat uw college hierin? Welke mogelijkheden ziet u voor het 
realiseren van groene wanden in onze stad? Gaat u hier nader 
onderzoek naar doen of plannen presenteren? Zo ja, wanneer?

Antwoord Vanuit de Agenda Dordrecht 2030 zijn middelen gereserveerd voor 
de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Deze middelen zijn 
primair bedoeld voor energiebesparende maatregelen voor de 
gemeentelijke panden. Bij het uitwerken van maatregelen op 
pandniveau zal waar mogelijk onderzocht worden op welke wijze de 
vergroening van de panden hieraan kan bijdragen en kan worden 
meegenomen. We komen dit jaar nog met een plan van aanpak voor 
de verduurzaming inclusief een investeringsvoorstel voor de eerste 
fase. 

Voor het vastgoed dat niet van de gemeente is, hebben wij geen 
concrete plannen. We onderzoeken op welke wijze eigenaren van 
panden gestimuleerd kunnen worden hun panden te vergroenen. Wel 
hebben we bij gebiedsontwikkelingen zoals bijvoorbeeld Amstelwijck 
Park veel aandacht voor duurzaamheid, klimaatadaptatie en groen.

Vraag 2: hoe staat uw college tegenover deze concrete opties?

Antwoord Zie de beantwoording op vraag 1.
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Vraag 3: wanneer voorziet u dat de parkeergarage verplaatst wordt en 
waarnaartoe? Is/zijn een of meer groene wand(en) na verplaatsing 
een optie en overweegt u die te benutten?

Antwoord Een eventuele verplaatsing van de parkeergarage, zoals opgenomen 
in het politiek akkoord 2022-2026, wordt onderzocht. Op dit moment 
is daar nog niets concreets over te zeggen. Ook bij dat pand zal 
aandacht zijn voor vergroening van de panden en het terugdringen 
van hittestress op het energieplein. Zodra we daar meer over weten, 
zullen we u nader informeren.

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

Pagina 2/2


