
OPENBARE BESLUITENLIJST
COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING DORDRECHT VAN  14 SEPTEMBER 2021

1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

Besluit
Een meerderheid van de commissie is voor het doorschuiven van behandeling van 
agendapunt 26 (actualiseren bestuurlijke planner). Het stuk is besproken in de 
commissie B&M en er komt een aangepaste versie vanuit het college. De 
commissie wenst te spreken over de meest actuele versie en besluit hiermee het 
punt door te schuiven. Verder wordt ingestemd met de agenda zoals deze voorligt. 
 

Bij de mededelingen geeft de VVD aan blij te zijn met het collegebesluit om de 
museummuur niet te slopen. De SP sluit zich hierbij aan.

2 Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van 8 september 2021 

Besluit
De besluitenlijst van 8 september 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3 Vragen aan het College 

Besluit
De vragen van GL over de vergunning Du Pont de Nemours zijn inmiddels 
voldoende beantwoord.

De vragen van Gewoon Dordt over de muur bij het museum zijn achterhaald. Rest 
alleen nog de vraag over het borgen van de raadpleegbaarheid van de vergadering 
van de monumenten- en welstandscommissie. Wethouder Sleeking geeft aan dat 
uitzenden en terugkijken geregeld moet kunnen worden omdat de faciliteiten er 
zijn. Hij zegt toe deze vraag bij de commissie neer te leggen. CU/SGP vraagt 
hierbij aandacht voor privacy van inwoners die toelichtingen geven. Gewoon Dordt 
is van mening dat dit inherent is aan openbare vergaderingen.

Tot slot heeft het CDA vragen gesteld over een verkeersonveilige situatie bij SBO 
de toekomst. Deze onveiligheid hangt samen met een parkeerplaats voor de deur. 
Wethouder Van der Linden licht toe dat er sprake is van een hoge parkeerdruk, 
daarvoor zijn juist extra parkeerplaatsen gemaakt en er komen nog twee 
oversteekplaatsen. De wethouder zegt toe in gesprek te gaan met de school en zal 
de vragen van het CDA ook nog schriftelijk beantwoorden.



4 Financiële afronding Nieuwe Dordtse Biesbosch - Raadsvoorstel

Besluit
Op verzoek van fracties Nijhof en Jager met steun van SP en VSP besluit de 
commissie dit raadsvoorstel ter bespreking te agenderen waarbij de politieke vraag 
wordt meegegeven:

Fracties Nijhof en Jager: Zien we in dit voorstel de toegankelijkheid voor mensen 
met een beperking voldoende gewaarborgd?

5 Vaststellen bestemmingsplan 3e herziening Krispijn, locatie Nieuweweg 4 
- Raadsvoorstel

Besluit
De commissie besluit het stuk als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende 
raadsvergadering.

6 Verklaring van geen bedenkingen te uiten op de vergunning van Du Pont  
de Nemours b.v.  - Raadsvoorstel

Besluit
De commissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk door te sturen naar de raad.

7 Raadsinformatiebrief met actuele stand van zaken dossier Chemours/ Du 
Pont - Raadsinformatiebrief

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

8 Raadsinformatiebrief ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan '5e 
herziening Krispijn, locatie Mauritsweg 157'(Thureborgh) - 
Raadsinformatiebrief

Besluit
De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te 
sturen. Hierbij geeft de CU/SGP een vraag mee aan het college: gaat een 
woningbouwprogramma op deze plek, specifiek gericht op studentenhuisvesting 
niet voorbij aan de urgentie op de woningmarkt voor bouw van meer 
starterswoningen?

9 Raadsinformatiebrief ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan 7e 
herziening Schil, locatie Crownpoint - Raadsinformatiebrief

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



10 Raadsinformatiebrief benoemen openbare ruimte Grote Hondring - 
Raadsinformatiebrief

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

11 Raadsinformatiebrief benoemen openbare ruimte Árpád Weiszpad - 
Raadsinformatiebrief

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

12 Raadsinformatiebrief over benoemen openbare ruimte Synodestraat - 
Raadsinformatiebrief

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

13 Raadsinformatiebrief over onttrekken openbare ruimte Citrienpad - 
Raadsinformatiebrief

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

14 Artikel 40 vragen RvO van fractie GroenLinks over 30 km-wegen en -
straten 

Besluit
De commissie besluit kennis te nemen van de gestelde vragen in afwachting van 
de beantwoording door het college.

15 Artikel 40 vragen RvO van fractie GroenLinks over mogelijke woningbouw 
achter Dorp De Hoop 

Besluit
De commissie besluit kennis te nemen van de gestelde vragen in afwachting van 
de beantwoording door het college.

16 Beantwoorden artikel 40-vragen VVD boot door muur Dordrechts Museum, 
niets is te dol - Antwoordbrief artikel 40/41



Besluit
De commissie besluit de antwoordbrief voor kennisgeving aan te nemen.

17 Beantwoorden artikel 40-vragen VVD Betere afvalbakken tegen 
zwerfafval! - Antwoordbrief artikel 40/41

Besluit
Op verzoek van fractie VVD, met steun van BVD, SP, PvdA, Fractie Nijhof, PVV en 
VVD besluit de commissie dit raadsvoorstel ter bespreking te agenderen waarbij de 
politieke vragen worden meegegeven:

1. VVD: Is de commissie van mening dat er een pilot kan worden gestart met 
een beperkt aantal zelfpersende afvalbakken, of houden we de doorzichtige 
plastic zakken elk weekend aan allerlei prullenbakken in de binnenstad?

2. SP: Zijn er ook andere mogelijkheden om de afvalbakken regelmatig te 
legen?

18 Wethoudersbericht over start bomenprogramma 

Besluit
De commissie besluit de memo voor kennisgeving aan te nemen. De volgende 
commissieleden melden zich aan voor de klankbordgroep: Mw. Klein-Hendriks 
(CU/SGP), dhr. Van der Meer (GL), dhr. Kuhlmann (VVD), dhr. Schalken-den 
Hartog (BVD) en de heer Kleinpaste (Gewoon Dordt).

19 Brief van de heer Slootweg inzake handhaving 30km in de bebouwde kom 

Besluit
De commissie besluit de brief door te geleiden naar het college ter beantwoording 
en ontvangt graag een afschrift van het antwoord.

20 Afschriftbrief van de heer Barone inzake scooters van Go-sharing 

Besluit
De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

21 Zienswijze van de heer en mevrouw Huizinga over 
ontwerpbestemmingsplan 5e herziening Schil locatie Oranjepark 

Besluit
De commissies stelt de zienswijze in handen van het college, zodat deze betrokken 
kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.

22 Petitie voor insectvriendelijker groenbeheer in uw gemeente  

Besluit



Op verzoek van GL en met steun van BVD, CDA, SP, fractie Nijhof, PvdA en de VSP 
besluit de commissie het college te vragen een schriftelijke reactie te geven op de 
petitie met een afschrift aan de commissie.

23 Termijnagenda commissie Fysieke Leefomgeving 

Besluit
De commissie kan zich vinden in voorliggende termijnagenda.

24 Vaststellen van de routekaart Zero Emissie Zone voor stadslogistiek - 
Raadsvoorstel

Besluit
Gesproken wordt over het voorstel en de verschillende fracties lichten hun politieke 
vragen toe. De meeste fracties kunnen zich in hoofdlijnen vinden in de notitie. Er 
leven verschillende vragen/opmerkingen bij de commissie:

 Welke oorzaken kent de binnenstad van Co2-productie en is logistiek 
verkeer dan wel een aanzienlijk deel? Kan dit onderzocht worden en moet 
het niet in breder perspectief bezien worden? (CDA)

 Is het ambitieus genoeg, moet er niet al eerder besloten worden (liefst dit 
jaar) en tempo gemaakt worden? (GL)

 Gaan we niet juist te snel? Wat betekent dit voor de middenstanders, levert 
dit niet te veel barrières voor ze op? Is het voorstel compleet genoeg en 
bijvoorbeeld voorzien in mogelijkheden zoals 'the last mile' in Amersfoort? 
(VVD, VSP en fractie Nijhoff)

 Is het terecht dat de druk op (kleinere) ondernemers in de logistieke sector 
benadrukt wordt? Kan er wellicht een meer compleet en integralere 
benadering plaatsvinden? (Gewoon Dordt, VSP en fractie Nijhoff)

 Bereid het autoluwe gebied uit en pak alle vervoersbewegingen aan, het 
liefst volledig emissievrij-verkeer (SP)

 Graag meer variatie in oplossingen & kijk niet alleen naar ondernemers 
(BVD)

 Green Deal met bedrijfsleven is mooi. Welke ondersteuning kunnen kleinere 
ondernemers verwachten? Wat zijn de mogelijkheden om het plan nog uit 
te breiden (CU/SGP)

 Komt er een stuk hoe het college een emissieloze binnenstad wil 
vormgeven?

Wethouder Van der Linden licht toe dat met dit stuk de ambitie en het proces 
wordt vastgelegd. Over hoe dat er precies uit gaat zien (inhoudelijk) wordt later 
(2025) in de raad besloten. Het gaat erom de binnenstad leefbaar te houden voor 
zowel bewoners, bezoekers, consumenten en ondernemers en de ondernemers zijn 
hier ook bij nodig. Helemaal autoluw is een grote opgave. De samenwerking 
tussen ondernemers is van belang. Het aanpakken van de logistiek is nodig, dit 
kan beter. Gekozen wordt voor de logistieke keten omdat dit een herkenbare keten 
is. Daar hebben ondernemers ook belang bij. Er komen aanvullende voorstellen 
naar de raad zoals 'Agenda deelmobiliteit'. Het college probeert ook niet te veel 
tegelijk op te pakken, maar dit gefaseerd te doen. 
Gebruik wordt gemaakt van de beweging die iedereen op zich af ziet komen; zero 
emissie komt er. Daarnaast is er een behoefte aan samenwerken op het gebied 



van logistiek. Dit is een kans-agenda en betrokkenen krijgen geen maatregelen 
opgelegd. Hierbij is het wel zaak om te stimuleren, want we er ligt een belangrijke 
opgave. Grote partijen zullen hierbij eerder starten, maar ook kleinere zijn gebaat 
bij aanhaken. Er wordt niks opgelegd, wel gefaciliteerd. 
 Er is geen breder beeld van de oorzaken van Co2-uitstoot in de stad. Wel kan op 
basis van grove aannames gekeken worden wat een bijdrage kan hebben.

De VVD vindt het stuk nog niet besluitrijp. De overige fracties delen deze visie 
niet. Gewoon Dordt wil het wel bespreken, de overige fracties niet. De commissie 
besluit het voorstel als hamerstuk door te sturen naar de gemeenteraad. Gewoon 
Dordt overweegt een amendement over de positie van de kleine ondernemer.

25 Consultatienotitie commissie Fysiek - Van Welstands- en 
Monumentencommissie naar een Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 

Besluit
Alle aanwezige fracties geven input mee aan wethouder Sleeking met betrekking 
tot de op te stellen verordening op de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. De 
wethouder neemt de input van de commissie mee in de nog op te stellen 
verordening die later ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.

26 Actualiseren bestuurlijke planner 2021/2022 - Raadsvoorstel

Besluit
Punt is doorgeschoven (zie agendapunt 1).

27 Rondvraag 

Besluit
De heer Jansen van PvdA geeft aan dat hij wat later in de vergadering kwam 
waardoor hij het aanwezigendrondje heeft gemist. Hij verzoekt wel opgenomen te 
worden bij de aanwezigen.

28 Sluiting 

Besluit
De vergadering is gesloten.


