
OPENBARE BESLUITENLIJST
COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING DORDRECHT VAN  13 JANUARI 2021

1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

Besluit
De commissie besluit agendapunt 4 'Raadsinformatiebrief Revitalisering 
Stadspolderring' van de agenda te halen. De commissie wil meer tijd voor de 
bestudering van alle informatie. Wethouder Stam geeft aan bereid te zijn tot een 
technische sessie ter plaatse. De kap van de bomen moet wel uiterlijk 1 maart 
starten in verband met het broedseizoen. De commissiegriffier probeert de 
technische sessie en bespreking in de commissie voor 1 maart te plannen. Met 
deze wijziging wordt de agenda vastgesteld.

Wethouder Sleeking deelt mee dat het college volgende week de beantwoording 
van de aanvullende vragen over de Hazelaarlaan bespreekt waarna de 
beantwoording naar de commissie komt.

2 Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van 6 januari 2021 

Besluit
De besluitenlijst van 6 januari 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3 Vragen aan het College 

Besluit
Er zijn geen vragen.

4 Raadsinformatiebrief Revitalisering Stadspolderring - 
Raadsinformatiebrief

Besluit
Dit agendapunt is bij de vaststelling van de agenda van de agenda gehaald.

5 Beschikbaar stellen aanvullend krediet project Dordtse Mijl  - 
Raadsvoorstel

Besluit
De commissie kan zich vinden in het voorstel. Er zijn nog vragen over of de 
ontwikkelvisie Spoorzone van Mecanoo raakvlakken heeft met het voorstel Dordtse 
Mijl, de herinrichting van de locatie van het voormalige tankstation, wat de 



financiële risico's zijn als de BIRK-subsidie niet wordt binnen gehaald en wanneer 
er over de besteding van de Eneco-middelen wordt gesproken.

Wethouder Sleeking antwoordt dat de ontwikkelvisie Spoorzone van Mecanoo nog 
geen concrete uitvoeringsplannen bevat. De deelplannen van de Spoorzone mogen 
niet belemmerend zijn voor de uitvoering van de Dordtse Mijl. Het college gaat 
daar nog eens goed naar kijken. Het college gaat er van uit dat ze de BIRK-
subsidie kan gaan inzetten. Er is jaarlijks overleg over de beschikbaarheid van de 
BIRK-subsidie. Mocht blijken dat de subsidie niet komt, dan komt het college er bij 
de raad op terug. Het plan is gefaseerd in afstemming op de reconstructie van de 
N3. In de Kadernota 2021 en Begroting 2021 zat een voorschot op de besteding 
van de Eneco-middelen. Aan het vervolg wordt volop gewerkt via businesscases. 
Die komen in februari-maart naar de raad.

De wethouder zegt toe naar de commissie terug te koppelen over het overleg rond 
de herinrichting van de locatie van het voormalige tankstation aan de Dokweg.

De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te agenderen.

6 Presentatie over schuifoperatie Dolderman - herontwikkeling 2e 
Merwedehaven  

Besluit
De heer Tankink van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden geeft 
een presentatie over de herontwikkeling van de Tweede Merwedehaven.

7 Rappel artikel 40 vragen RvO van de fracties PvdA, GroenLinks en VSP 
over de Rioolkast 

Besluit
De commissie neemt het rappel voor kennisgeving aan.

8 Brief aan gemeenteraad inzake groeihaast en leefbaarheid 

Besluit
De commissie stelt de brief ter behandeling in handen van het college en verzoekt 
om een afschrift van het antwoord.

9 Brief aan gemeenteraad inzake update hoofdpunten activiteiten Stichting 
Het Wantij 

Besluit
De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

10 Brief aan gemeenteraad oprichting platform voor gemeenteraadsleden 

Besluit
De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.



11 Afschriftbrief van Platform Spoor en Geluid inzake handhavingsverzoek 
bestemmingsplan Reeland/emplacementsvergunning Merwede/Lingelijn 

Besluit
De commissie neemt kennis van de afschriftbrief en verzoekt om een afschrift van 
de antwoordbrief van het college aan het platform. De commissie dringt daarbij 
aan op spoed omdat de commissie al meerdere malen om een reactie van het 
college heeft gevraagd.

12 Brief aan gemeenteraad  met Advies van Werkgroep Parkeren  Iroko 2.0 

Besluit
Op verzoek van Beter voor Dordt besluit de commissie deze brief ter bespreking te 
agenderen. Daaraan voorafgaand zullen nog technische vragen gesteld worden. 
Politieke vragen voor de bespreking zijn:

- Is dit proces de juiste om uit te rollen in andere straten en kan het gewenste 
resultaat zo behaald worden? (Beter voor Dordt)
- Is het wel vruchtbaar om bewoners het onderling uit te laten maken? Is niet 
meer sturing van het college nodig? (CDA) 
- Hoe kunnen we tegemoet komen aan de opstellers van het advies van de 
werkgroep Parkeren Iroko 2.0? (VVD)

Het college wordt verzocht om in het lopende proces een pas op de plaats te 
maken totdat bespreking in de commissie heeft plaatsgevonden.

13 Bericht van de heer Breidel over handhaving parkeerprobleem 
Oudelandshoek 

Besluit
De commissie besluit deze brief toe te voegen aan de bespreking van de Brief aan 
gemeenteraad met Advies van Werkgroep Parkeren Iroko 2.0 
(21.0105.8979.4380)

14 Termijnagenda commissie Fysieke Leefomgeving van 13 januari 2021 

Besluit
De commissie stemt in met de termijnagenda en het op 4 februari om 20.00 uur 
inplannen van een technische sessie over het RIGO-rapport. 

15 Rondvraag 

Besluit
De heer Soy (Beter voor Dordt) vraagt of het college in het lopende proces van 
'parkeren Oudelandshoek' een pas op de plaats kan maken totdat bespreking van 
dit onderwerp in de commissie heeft plaatsgevonden. De griffier zal dit verzoek 



naar de wethouder doorzetten.

16 Sluiting 

Besluit
De vergadering wordt om 22.09 uur gesloten.


