
OPENBARE BESLUITENLIJST
COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING DORDRECHT VAN  12 MEI 2021

1 Recreatiezonering Biesbosch 

Besluit
De heer E. Barone  spreekt in op dit onderwerp en tevens op de Gebiedsvisie. Een 
schriftelijke versie van zijn reactie is bijgevoegd bij de stukken m.b.t. de 
Gebiedsvisie. Zijn aandachtspunten wil ook Staatsbosbeheer graag meenemen in 
de Recreatiezonering, tevens worden de aandachtspunten betrokken bij de 
bespreking van de Gebiedsvisie (zie volgende agendapunt). 

De heren Bakker en Blom van Staatsbosbeheer geven een toelichting op de 
recreatiezonering Biesbosch. Vragen die tijdens de commissie nog niet zijn 
beantwoord, kunnen ook na afloop nog worden beantwoord (via Griffie). De 
commissie stelt er prijs op om de definitieve versie, waarin de opmerkingen van de 
gemeenten en andere zienswijzen verwerkt zijn (verwacht in 2022) nog terug te 
laten komen ter bespreking.

Dit commissie stuurt dit stuk ter kennisname door naar de raad.

2 Gebiedsvisie Biesbosch - Balanceren in de Biesbosch - Raadsvoorstel

Besluit
De commissie geeft een aantal aandachtspunten en wensen mee ten aanzien van 
de Gebiedsvisie Biesbosch. Er wordt onder meer aandacht gevraagd voor het plan 
van bewoners van de Zuidendijk, voor het houden van een evaluatie van de 
Gebiedsvisie na een periode van een jaar, voor goede communicatie over de 
spanning tussen natuur en recreatie, voor goede faciliteiten die de Gebiedsvisie 
ondersteunen, zoals aanlegplaatsen en oplaadpunten voor elektrische vaartuigen, 
voor aantrekkelijke wandelroutes door het hele gebied voor een zo breed 
mogelijke doelgroep, voor een goede organisatie en mogelijk ook een uitbreiding 
van de handhaving, voor een goed bezoekersmanagement en tenslotte vraagt de 
commissie ook bijzondere aandacht voor de belangen van de ondernemers in het 
gebied.

De wethouder geeft aan dat voor extra voorzieningen en extra handhaving een 
voorstel zal voorbereiden voor de raad, zodra de gesprekken met de belangrijkste 
partner(s) (Staatsbosbeheer) hierover zijn afgerond. Ook komt er een separaat 
voorstel over het plan Zuidendijk, mogelijk ontvangt de raad dit nog vóór de 
zomer. Verder zegt de wethouder toe de aandachtspunten mee te nemen in de 
nadere uitwerking van de definitieve Gebiedsvisie. Hij verwacht deze in het derde 
kwartaal van dit jaar aan te kunnen bieden aan de raad.



De commissie stuurt dit stuk als hamerstuk naar raad.

3 Brief aan Gemeenteraad Reminder Brandbrief over de gebiedsvisie, 
recreatiezonering en netwerkorganisatie rond de Biesbosch.. 

Besluit
Deze brief is betrokken bij de bespreking van de Gebiedsvisie Biesbosch en wordt 
ter kennisname aangenomen. De commissie vraagt de wethouder om op korte 
termijn in gesprek te gaan met de briefschrijvers. De wethouder bevestigt dat dit 
gesprek gaat plaatsvinden.

4 Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

Besluit
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

5 Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van 20 april 2021 

Besluit
De besluitenlijst van 20 april 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

6 Vragen aan het College 

Besluit
De heren Oostenrijk (CDA) en Van der Meer (GroenLinks) stellen vragen over de 
spartelvijver in het Wantijpark. De heer Oostenrijk vraagt wat  er ‘tegen’ is dat de 
renovatiewerkzaamheden aan de vijver pas na het zomerseizoen worden gestart. 
De heer Van der Meer vraagt of en waarom het college het verantwoord acht 
kinderen er vanwege de aangetroffen loodvervuiling zonder nadere maatregelen en 
adviezen toe te laten.
Wethouder Stam antwoordt dat de sluiting het college hoofdbrekens heeft gekost. 
Toch is ervoor gekozen om het dicht te doen deze zomer, dat moet ook wel om 
werkzaamheden op een goede manier uit te kunnen voeren. Bij een start van de 
renovatie in september kan hij geen garantie geven dat de spartelvijver volgende 
zomer wel open kan. Volgens het GGD rapport zijn de gezondheidsrisico’s 
minimaal. Het zand in de speelbak is jaarlijks vervangen. Het terrein waar 
vervuiling is aangetroffen wordt binnenkort afgeschermd om te beginnen met de 
werkzaamheden. 

7 Vaststellen bestemmingsplan Vlijweide Scholenlocatie Noordendijk - 
Raadsvoorstel

Besluit
De commissie besluit het voorstel ter bespreking te agenderen voorafgegaan door 
een sprekersplein waarvoor de zienswijze-indieners worden uitgenodigd.

8 Verplaatsing "De Vrije Tuinder" - Raadsvoorstel



Besluit
De commissie besluit dit raadsvoorstel door te schuiven naar het agendadeel van 
18 mei zodat bewoners van de Zuidendijk dan nog kunnen inspreken en de 
commissie dat kan meewegen bij het besluit hoe het raadsvoorstel verder te 
behandelen.

9 Woningbouwontwikkeling bij voetbalstadion FC Dordrecht - Raadsvoorstel

Besluit
Op verzoek van de PvdA besluit de commissie dit voorstel ter bespreking te 
agenderen met de volgende politieke vraag: Kunnen wij instemmen met dit 
voorstel dat haaks staat op het aangenomen amendement Zet Dordwijk niet op 
slot?

10 Raadsinformatiebrief over Spartelvijver Wantijpark - Raadsinformatiebrief

Besluit
De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te 
sturen.

11 Raadsinformatiebrief over aangepaste planontwikkeling 
ontwerpbestemmingsplan Nieuweweg 4 - Raadsinformatiebrief

Besluit
Op verzoek van Beter voor Dordt besluit de commissie deze raadsinformatiebrief 
aan te houden omdat deze fractie eerst nog artikel 40-vragen wil stellen over deze 
raadsinformatiebrief. 

12 Raadsinformatiebrief over voortgang prestatielijnen opgave Duurzame 
Stad - Raadsinformatiebrief

Besluit
De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te 
sturen.

13 Raadsinformatiebrief Wijkaanpak Crabbehof aardgasvrij-klaar - 
Raadsinformatiebrief

Besluit
De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te 
sturen.

14 Raadsinformatiebrief over afronding technische vervanging  poller door 
camerahandhaving voor de autoluwe binnenstad - Raadsinformatiebrief

Besluit



De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te 
sturen.

15 Raadsinformatiebrief over opnieuw instellen tijdelijke toepassing 
hardheidsclausule Verordening ontheffingen autovrij  - 
Raadsinformatiebrief

Besluit
De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te 
sturen.

16 Raadsinformatiebrief over agendering raadsvoorstellen openbare ruimte - 
Raadsinformatiebrief

Besluit
De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te 
sturen en de commissiegriffier te vragen met de ambtelijke organisatie te bekijken 
of de sectorale plannen integraal in de commissie kunnen of moeten worden 
behandeld en op welke wijze die commissiebehandeling dan vorm kan krijgen. Een 
voorstel daarvoor aan de commissie volgt dan op het moment dat het college de 
sectorale plannen aan de raad heeft aangeboden.

17 Raadsinformatiebrief over lokale Prestatieafspraken Dordrecht  - 
Raadsinformatiebrief

Besluit
De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te 
sturen. De fractie van Beter voor Dordt kondigt aan nog wel artikel 40-vragen te 
stellen naar aanleiding van de raadsinformatiebrief. Het verzoek is die 
antwoordbrief te zijner tijd bij zowel de commissie Fysiek als de commissie Sociaal 
bij de ingekomen stukken te plaatsen.

18 Aanwijzen deel top 25 gemeentelijke monumenten - Raadsinformatiebrief

Besluit
De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te 
sturen.

19 Artikel 40 vragen RvO van de fracties Groen Links en D66 mbt islamitische 
begraafplaats 

Besluit
De commissie neemt kennis van de vragen in afwachting van beantwoording door 
het college.

20 Brief van de heer Elzerman inzake stagenerende behandeling bezwaar 
balsempopulieren Willemsdorp 



Besluit
De commissie besluit de brief ter afhandeling in handen van het college stellen en 
verzoekt om een afschrift van het antwoord.

21 Brief van de heer Janssens over lobbyen voor een stop in Dordrecht van 
de internationale nachttrein 

Besluit
De commissie besluit de brief ter afhandeling in handen van het college stellen en 
verzoekt om een afschrift van het antwoord.

22 Brief namens St. Vluchtelingenwerk Zuid West-Nederland over realisatie 
taakstelling huisvesting 

Besluit
De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

23 Brief aan raad over toiletten in regionale treinen 

Besluit
De commissie besluit de brief ter afhandeling in handen van het college stellen en 
verzoekt om een afschrift van het antwoord.

24 Brief over rioolgemaal en oprit Hazelaarlaan 

Besluit
De commissie besluit de afhandeling van deze brief over laten aan het college. De 
brief is ook primair aan wethouder Sleeking gericht.

25 Burgerinitiatief  'Zet Hanneken van Dordt op haar voetstuk' 

Besluit
Op verzoek van GewoonDordt besluit de commissie dit punt aan te houden omdat 
zij hier nog artikel 40-vragen over heeft gesteld. Deze moeten nog worden 
beantwoord.

26 Reactie Zienswijze Bewonersplatform Wolwevershaven 

Besluit
Op verzoek van GewoonDordt besluit de commissie deze brief ter bespreking te 
agenderen met de volgende politieke vragen:

 Is de communicatie met omwonenden en belanghebbenden pro-actief 
verlopen en is er aantoonbaar ruimte geweest voor participatie vanuit de 
omwonenden en belanghebbenden? (GewoonDordt) 

 Sluit de beantwoording van de zienswijze van het Platform Wolwevershaven 



goed aan bij de vastgestelde visie voor de binnenhavens? (GewoonDordt) 
 Is de actieve informatieplicht vanuit het college aan de gemeenteraad goed 

verlopen? (GewoonDordt) 
 Wat is de motivatie om een vergunning aan te vragen voor een drijvende 

steiger (zie bijlage) terwijl er nog geen gedragen plan ligt? (GewoonDordt)
 Zijn cultuurhistorische en woonkwaliteit enerzijds nog wel in balans met 

voornemens rondom evenementen en horeca of levendigheid anderzijds? 
(ChristenUnie-SGP)

27 Termijnagenda commissie Fysiek 

Besluit
De commissie stemt in met de termijnagenda. De heer Oostenrijk (CDA) maant 
daarbij tot spoed ten aanzien van het project Oudland (OMC).

28 Raadsinformatiebrief afwegingskader planontwikkeling 50 kV - 
Raadsinformatiebrief

Besluit
De heer Brouwer spreekt in namens de bewoners van Schaerweide. Hij geeft aan 
dat er binnenkort nog gesprekken plaatsvinden tussen de bewoners, de 
projectontwikkelaar en de architect. 
De commissie besluit de behandeling van de raadsinformatiebrief daarom uit te 
stellen tot deze gesprekken hebben plaatsgevonden.

29 Brief van Get Gripp over Proces rondom transformatieplannen SOkV 
Oranjelaan 1 

Besluit
De commissie besluit de behandeling van deze brief, samen met die van de 
raadsinformatiebrief Afwegingskader planontwikkeling 50 kV, uit te stellen tot 
gesprekken tussen bewoners van Schaerweide, projectontwikkelaar en architect 
hebben plaatsgevonden.

30 Rondvraag 

Besluit
De heer Van der Meer (GroenLinks) vraagt wanneer er weer fysiek gaat worden 
vergaderd. De voorzitter geeft aan dat in het Presidium is besproken dat alle 
vergaderingen tot het zomerreces nog digitaal plaatsvinden, met uitzondering van 
de raadsvergaderingen over de Kadernota.

31 Sluiting 

Besluit
De vergadering wordt om 23.10 uur gesloten.




