
De COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING DORDRECHT van de gemeente DORDRECHT ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 9 maart 2021   inzake 
Vaststellen Omgevingsvisie Dordrecht 1.0;

gelet op artikel 160, lid 1 onder b Gemeentewet; Hoofdstuk 4 Participatie- en Inspraakverordening 
Dordrecht; de artikelen 16:23 en 16:26 van de (ontwerp) Omgevingswet; afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht; artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro);

overwegende dat: 
 de Omgevingswet naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2022 in werking treedt en de 

Omgevingsvisie Dordrecht 1.0 tot die tijd een Structuurvisie is in de zin van artikel 2.1 van 
de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

b e s l u i t :

Op 13 april heeft de 1e termijn van de commissie en het college plaatsgevonden. De 
vervolgbespreking start met de 2e termijn van de commissie.

De fracties reageren op de concept amendementen die door diverse fracties zijn ingebracht. 
Daarnaast zijn er nog vragen aan het college over of het aanhouden van de WHO-norm voor 
geluidsbelasting de groeiambitie beperkt en waar de jaartallen bij de programma’s op zijn 
gebaseerd. 

Wethouder Burggraaf geeft aan dat de planning van de programma’s is gebaseerd op de 
beschikbare ambtelijke capaciteit. De planning als raad vastleggen is college daarom huiverig 
voor. 

Wethouder Sleeking geeft aan dat het hanteren van de WHO-norm voor geluidsbelasting de 
groeiambitie beperkt, je gaat al snel over de grens heen. De wethouder inventariseert nog wat het 
betekent als je de WHO-norm strikt hanteert. 
De wethouders komen nog met een schriftelijke reactie op de concept amendementen.

De commissie besluit het voorstel als bespreekstuk naar de raad te sturen waarbij in de raad nog 
één afrondende termijn plaatsvindt, als volgt:

1. Indiening amendementen
2. Laatste reactie raad op Omgevingsvisie en ingediende amendementen (spreektijd 5 minuten)
3. Laatste reactie college
4. Stemming
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Aldus besloten in de vergadering van dinsdag 20 april 2021.


