OPENBARE BESLUITENLIJST
COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING DORDRECHT VAN 2 JUNI 2021

1

Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Besluit
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Wethouder Sleeking deelt mee dat de aanbesteding van het plan Vlijweide opnieuw
moet omdat er vanwege overschrijding van het plafond Europees aanbesteed moet
worden. Er komt binnenkort nog een raadsinformatiebrief over naar de raad.

2

Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van 18 mei 2021
Besluit
De besluitenlijst van 18 mei 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

Vragen aan het College
Besluit
 De heer Kleinpaste (Gewoon Dordt) stelt vragen over de stand van zaken
met betrekking tot het monument De Oranjerie.
Wethouder Stam antwoordt dat hij druk in overleg is met Woonbron. Er zijn
wat hickups in de tijd, maar het heeft prioriteit. Hij hoopt voor het
zomerreces weer met Woonbron te hebben gesproken en daarna met een
voorstel naar de raad te komen.
 De heer Van der Meer (GroenLinks) stelt vragen over de kruising van de
Willem Marisstraat en de Jozef Israëlstraat naar aanleiding van drie recente
ongevallen op dat kruispunt.
Wethouder Van der Linden antwoordt dat tussen 1 januari 2014 en juni dit
jaar vijf ongevallen hebben plaatsgevonden, waarvan drie de laatste
maand. Die hangen niet samen met de afsluiting in 2009. Er wordt meestal
rond de 30 kilometer per uur gereden. De top 20 is in 2019 opgesteld. Er is
flexibel budget voor nieuwe gevaarlijke verkeerspunten. Het college
overweegt maatregelen voor deze kruising. Samen met bewoners wordt
bekeken welke maatregelen het beste zijn.
 De heer Jansen (PvdA) vraagt of er in de commissie een presentatie kan
worden gehouden over de plannen voor het oude V&D-pand.
Wethouder Sleeking zegt toe dat hij deze vraag voor zal leggen aan
de eigenaar en de initiatiefnemer. Het ontwerp is nog wel onderwerp
van veel discussie en is nog niet definitief. De wethouder zoekt in
afstemming met de griffie naar goed moment voor de presentatie.

4

Vaststellen Regionale energiestrategie 1.0 - Raadsvoorstel
Besluit
De commissie besluit dit voorstel in combinatie met de Transitievisie Warmte 2021
ter bespreking agenderen voor de commissie van 8 juni.

5

Vaststellen Transitievisie Warmte 2021 - Raadsvoorstel
Besluit
De commissie besluit dit voorstel in combinatie met de Regionale Energiestrategie
1.0 ter bespreking agenderen voor de commissie van 8 juni.

6

Reserveringen Agenda Dordrecht 2030. - Raadsvoorstel
Besluit
De commissie besluit vanuit dit voorstel de businesscases over Spoorzone,
Dordwijkzone en Duurzame Stad ter bespreking te agenderen voor de hiervoor
ingelaste commissievergadering op 15 juni aanstaande.

7

Verplaatsing "De Vrije Tuinder" - Raadsvoorstel
Besluit
De commissie besluit dit voorstel als hamerstuk naar de raad te sturen.

8

Vaststellen bestemmingsplan 6e herziening Krispijn, locatie
Huygensstraat 26 - Raadsvoorstel
Besluit
De commissie besluit dit voorstel als hamerstuk naar de raad te sturen.

9

Vaststellen Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025 - Raadsvoorstel
Besluit
De commissie besluit dit voorstel ter bespreking te agenderen in combinatie met
de raadsinformatiebrief beantwoorden motie 200714/M6 Hemelwater, niet altijd
een zegen (Aanpak wateroverlast juni 2020). De VVD geeft daarbij nog deze
politieke vraag mee: Is het voorgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan voldoende
adequaat tegen de wateroverlast in onze stad (o.a. Indische buurt)?

10

Raadsinformatiebrief beantwoorden motie 200714/M6 Hemelwater, niet
altijd een zegen (Aanpak wateroverlast juni 2020) - Raadsinformatiebrief
Besluit
De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter bespreking te agenderen in
combinatie met het Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025 (GRP).

11

Raadsinformatiebrief over communicatie bij implementatie
grondstoffenplan 2021-2030 - Raadsinformatiebrief
Besluit
De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te
sturen. De heer Gündogdu (Beter voor Dordt) vraagt of een tussenevaluatie in
2022 mogelijk is. Wethouder Van der Linden gaat dit nog met de heer Gündogdu
bespreken.

12

Raadsinformatiebrief over ontwikkelingen wooncomplex kavel 2F op het
Leerpark - Raadsinformatiebrief
Besluit
De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te
sturen. De heer Gündogdu (Beter voor Dordt) vraagt nog om nadere informatie
over de betrokkenheid van nieuwe bewoners en de rol van Trivire. Deze vraagt
wordt doorgezet naar portefeuillehouder Heijkoop.

13

Raadsinformatiebrief Voortgang reparatie Lange Geldersekade Raadsinformatiebrief
Besluit
De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te
sturen.

14

Raadsinformatiebrief Uitvoering motie BVD/VVD M43 extra
parkeerplaatsen Oudelandshoek - Raadsinformatiebrief
Besluit
Op verzoek van Beter voor Dordt en de VVD besluit de commissie deze
raadsinformatiebrief ter bespreking te agenderen met de volgende politieke
vragen:
 Hoe denkt het college op de kortst mogelijke termijn alsnog invulling te
geven aan de in 2019 aangenomen motie? (Beter voor Dordt)
 Is er bij de aanpak van de parkeerproblemen in Oudelandshoek tot nu toe
steeds sprake van een eerlijk proces dat voldoende vertrouwen geeft aan
bewoners? (VVD)
 Doet de vraagstelling in de uitgevoerde enquête recht aan de opdracht van
de raad? (PvdA)

15

Artikel 40 vragen RvO van de fractie GroenLinks over Sociale Veiligheid en
reorganisatie NS
Besluit
De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van
beantwoording door het college.

16

Beantwoorden artikel 40 vragen VVD Huisvesting Statushouders Antwoordbrief artikel 40/41
Besluit
De commissie besluit deze antwoordbrief aan te houden in afwachting van
beantwoording van aanvullende vragen van de VVD-fractie.

17

Beantwoorden artikel 40-vragen GroenLinks + D66 Islamitische
begraafplaats - Antwoordbrief artikel 40/41
Besluit
De commissie besluit deze antwoordbrief aan te houden in afwachting van
beantwoording van artikel 40-vragen van Beter voor Dordt

18

Wethoudersbericht over bereikbaarheid wijk Wilgenwende voor nood- en
hulpdiensten
Besluit
De commissie besluit dit wethoudersbericht aan te houden in afwachting van
beantwoording van aanvullende vragen van de VVD-fractie.

19

Brief namens actiecomite Noordendijk inzake een beter woon- en
leefklimaat Noordendijk
Besluit
De commissie besluit deze brief aan te houden in afwachting van de
beantwoording door het college waarvan de commissie graag een afschrift
ontvangt.

20

Brief namens KNNV Drechtsteden inzake ecocide op microflora en fauna
Besluit
De commissie neemt de afschriftbrief van de KNNV voor kennisgeving aan en
verzoekt het college van haar antwoordbrief aan de KNNV een afschrift aan de
commissie te sturen.

21

Brief namens Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland inzake 8
maatschappelijke vraagstukken oplossen in openbare ruimte
Besluit
De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

22

Brief ministerie EZK aan gemeenten over digitale connectiviteit small cells
5G
Besluit

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en besluit het punt 'Uitrol van
5G' te schrappen van de lijst van nog in te plannen onderwerpen op de
termijnagenda van de commissie. Deze staat er al sinds september 2019 op in
afwachting van nieuwe ontwikkelingen. Uit de voorliggende brief en oplegger van
het ministerie van Economische Zaken blijkt dat er de komende tijd nog niet veel
zal veranderen..

23

Brief Raad van State aan gemeenteraad beroep bestemmingsplan 1e
herziening stadswerven
Besluit
De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

24

Bewonersbrief over besluit plaatsen plantenbakken Rechte Zandweg
Besluit
De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

25

Bericht van de heer Schaap over parkeren Sterrenburg Noord
Besluit
De commissie besluit deze brief aan te houden in afwachting van de
beantwoording door het college waarvan de commissie graag een afschrift
ontvangt. Het verzoek aan het college is deze te koppelen aan de reactie van het
college op de eerdere brief van de bewoners van Sterrenburg Noord (behandeld in
commissievergadering van 3 maart 2021).

26

Afschriftbrief van stichting Leefwerf de Biesbosch over Fase 2 Leefwerf de
Biesbosch aanpassing kades
Besluit
De heer Barone spreekt in namens Stichting Leefwerf De Biesbosch.
De commissie besluit deze afschriftbrief aan te houden in afwachting van nadere
informatie van de heer Barone over het voorstel van de stichting.

27

Termijnagenda commissie Fysieke Leefomgeving
Besluit
De commissie stemt in met de termijnagenda. De heer Kleinpaste (Gewoon Dordt)
verzoekt de bespreking van 'Zienswijze Bewonersplatform Wolwevershaven op
'Toekomstverkenning en plan Wolwevershaven' nog voor het zomerreces te
plannen. De griffier gaat proberen de commissie hier een voorstel voor te doen.

28

Stand van zaken Moties
Besluit
De commissie gaat akkoord met het afvoeren van de moties waarbij "afvoeren"

wordt voorgesteld en neemt kennis van het overzicht.

29

Stand van zaken Toezeggingen
Besluit
De commissie gaat akkoord met het afvoeren van de toezeggingen waarbij
"afvoeren" wordt voorgesteld en neemt kennis van het overzicht.

30

Sprekersplein Regionale Energiestrategie 1.0 en Transitievisie Warmte
2021
Besluit
Er wordt ingesproken door:
 de heer Verbakel namens Drechtse Energie
 de heer Val namens Drechtse Stromen
 de heer Van Blerck namens Extinction Rebellion
Inhoudelijke behandeling van de RES 1.0 en de TVW 2021 vindt plaats op 8 juni.

31

Actualiseren bomenlijst en aanpassing bebouwde komgrens Wet
natuurbescherming. - Raadsvoorstel
Besluit
Er wordt ingesproken door de heer Steegh namens de Bomenridders Dordrecht.
De commissie kan zich over het algemeen vinden in de voorliggende bomenlijst.
Ten aanzien van de aanpassing van de bebouwde komgrens Wet
natuurbescherming hecht de commissie er aan dat burgers hier nog op kunnen
reageren.
Er zijn nog vragen over hoe de komgrens zich verhoudt tot de bomenlijst waar ook
beschermde bomen op staan die buiten de komgrens staan, welke maatregelen
worden genomen om groeiplaatsen van ereklasse-bomen te optimaliseren, hoe
monumentale bomen extra beschermd worden, hoe het college om gaat met
herplant van beschermde bomen, over de summiere en onduidelijke beschrijving
bij bomen op de papieren bomenlijst, wat het college kan doen aan bijzondere
bomen die door particuliere eigenaren aan hun lot worden overgelaten en of er een
bomenvisie met beleid voor de langere termijn komt waarin consequent en
structureel aandacht is voor de groene en gezonde leefomgeving en de rol die
inwoners daar zelf in kunnen spelen.
Wethouder Stam geeft aan dat de bomenlijst is geactualiseerd op basis van bij de
raad bekende kaders. Daarnaast zijn inwoners om input gevraagd. Dit heeft geleid
tot de nieuwe bomenlijst. Daarmee is aan de opdracht voldaan. De komgrens
dateert al van 1991. De wethouder zegt toe via participatie te kijken hoe
met de bebouwde komgrens om te gaan. Het beleid is dat elke gekapte boom
terug wordt geplaatst. Het college gaat niet lichtzinnig om met kappen. Er wordt
altijd herplant, maar dat kan niet altijd op dezelfde plek. Dan wordt naar een
andere plek gezocht. In de Kadernota is een financiële claim opgenomen om het
onderhoud naar een hoger niveau te brengen. Het verplaatsen van bomen kost

veel geld. Er is een lijst met coördinaten van de bomen die op de bomenlijst staan.
De papieren bomenlijst moet 1 op 1 aansluiten bij de website. Wijzigingen worden
verzameld en via de papieren bomenlijst weer aan de raad voorgelegd. Bij
particuliere eigenaren is het heel lastig onderhoud van bomen af te dwingen. De
wethouder zegt toe het opstellen van een bomenvisie op te pakken.
De ChristenUnie-SGP kondigt een amendement aan om de vaststelling van de
komgrens uit het besluit te halen zodat eerst nog participatie kan plaatsvinden.
De commissie besluit het voorstel als bespreekstuk naar de raad te sturen waarbij
alleen wordt gestemd over het amendement van de ChristenUnie-SGP.

32

Rondvraag
Besluit
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

33

Sluiting
Besluit
De vergadering wordt om 23.00 uur gesloten.

