
OPENBARE BESLUITENLIJST
COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING DORDRECHT VAN  30 MAART 2021

1 Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda 

Besluit
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Wethouder Stam deelt mee dat de 11 bomen langs de Lange Geldersekade worden 
verplant. De bomengrond reikt tot in het grondwater waardoor deze is gaan rotten. 
Daardoor kunnen de bomen stikken. Om de bomen te redden moeten ze zo snel 
mogelijk elders worden geplant. Dit gebeurt in de avond en nacht van woensdag 7 
op donderdag 8 april van 18.00 tot 07.00 uur. Het is de bedoeling dat er, na de 
oplossing van de problemen, in het najaar gelijkwaardige bomen van dezelfde 
soort terugkomen langs de kade. Binnenkort komt het college met nadere 
informatie over de oorzaak en oplossing van de verzakkingen in de straat.

2 Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van 16 maart 2021 

Besluit
De besluitenlijst van 16 maart 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3 Vragen aan het College 

Besluit
 De heer Oostenrijk (CDA) stelt vragen over het besluit van Gedeputeerde 

Staten van de Provincie Zuid-Holland over het afschieten van minstens 60 
reeën op ons eiland en wat de positie van het college van Dordrecht hier in 
is.
Wethouder Stam antwoordt dat het college is geïnformeerd. Het 
faunabeheer is namelijk een bevoegdheid van de provincie, de provincie is 
bevoegd gezag in het buitengebied. Het college heeft dit ter kennisgeving 
aangenomen. Wel is dit onderwerp uitvoerig besproken in de onlangs 
gehouden gesprekstafel dierenbeleid. Daar is gekeken of er nog andere 
maatregelen te nemen zijn om valwild te voorkomen. Staatsbosbeheer 
heeft aan die gesprekstafel de verkeersbeperkende maatregelen geopperd. 
Deze maatregelen onderzoekt het college momenteel. De 
raadsinformatiebrief over de gesprekstafel dierenbeleid kan de raad in 
april/mei verwachten.

 De heer Kuhlmann (VVD) stelt vragen over de gevaarlijke situatie op de 
Smitsweg voor voetgangers en fietsers vanuit Wilgenwende, waaronder 
veel kinderen op weg naar school.
Wethouder Van der Linden antwoordt dat het hem bekend is dat er af en 



toe klachten zijn over deze verkeerssituatie. De wethouder is bereid te 
kijken wat hier aan gedaan kan worden. Hij gaat kijken naar bebording, 
maar er zijn wellicht ook andere oplossingen mogelijk. De wethouder komt 
er later op terug. 

4 Actualiseren bomenlijst en aanpassing bebouwde komgrens Wet 
natuurbescherming. - Raadsvoorstel

Besluit
Op verzoek van de ChristenUnie-SGP besluit de commissie dit voorstel ter 
bespreking in de commissie te agenderen met de volgende politieke vragen:

1. Vindt de raad dat de bomen met de nieuwe bomenlijst ook beter beschermd zijn 
tegen kap? 
2. En welke ambitie streeft de raad na als het gaat om het behoud van bomen en 
herplanting van bomen? 

5 Betalen per minuut in de parkeergarage en Differentiatie parkeertarieven 
- Raadsvoorstel

Besluit
De commissie besluit het voorstel ter bespreking in de commissie te agenderen 
met de volgende politieke vragen:

1. Hoe denkt de raad over het aanwijzen van parkeerplaatsen voor autodelen 
(mobilty as a service) en het voorzien in carpoolplaatsen? (ChristenUnie-SGP)
2. Willen we de mogelijkheid geven aan inwoners om oude parkeerplekken te 
vergroenen en gezamenlijk te onderhouden? (ChristenUnie-SGP) 
3. Hoe kan worden bijgestuurd in vluchtgebieden (Middenzone-Sterrenburg Noord) 
(ChristenUnie-SGP)
4. Moet er een lager tarief komen voor elektrisch aangedreven auto’s? (D66)
5. Is er voldoende prijsverschil tussen de tarieven voor straat- en garageparkeren? 
(VVD)

6 Woningbouwontwikkeling bij voetbalstadion FC Dordrecht. - 
Raadsvoorstel

Besluit
De commissie neemt kennis van het raadsvoorstel en besluit het ter informatie als 
bijlage aan de stukken van de Omgevingsvisie toe te voegen. Niet om het 
raadsvoorstel dan gelijk te bespreken, maar om de inhoud van het raadsvoorstel 
paraat te hebben bij de behandeling van de Omgevingsvisie.

7 Raadsinformatiebrief Project Tiny Houses Crabbehof. - 
Raadsinformatiebrief

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



sturen.

8 Raadsinformatiebrief aanpassing kruising Singel - Johan de Wittstraat - 
Stationsweg - Raadsinformatiebrief

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

9 Raadsinformatiebrief beantwoorden motie 201110/M12A: Veilig naar de 
overkant - Raadsinformatiebrief

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

10 Raadsinformatiebrief beantwoorden motie 201110/M3A: 30 in z'n drie en 
afhandelen toezegging 201110/T6. - Raadsinformatiebrief

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

11 Raadsinformatiebrief ontwerpbestemmingsplan Van Kinsbergenstraat - 
Raadsinformatiebrief

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

12 Artikel 40 vragen RvO van de fractie PvdA over Rioolkast-3 

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

13 Beantwoorden artikel 40-vragen VSP De Molen Kijck over den Dijck - 
Antwoordbrief artikel 40/41

Besluit
Op verzoek van de VSP besluit de commissie de antwoordbrief ter bespreking te 
agenderen met de volgende politieke vraag: Wat vinden de andere partijen op 
onze vraag om geld beschikbaar te stellen voor de molen? (VSP)

14 Brief van stichting Leefwerf de Biesbosch inzake realisatie vijf ligplaatsen 
op het Wantij voor uitbreiding Binnenvaartmuseum 



Besluit
De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

15 Beantwoording college  op de brief over groeihaast en leefbaarheid 

Besluit
De commissie neemt het afschrift van de brief voor kennisgeving aan.

16 Bewoners enquête aanpak parkeerdruk 

Besluit
De commissie neemt de afschriftbrief voor kennisgeving aan. De portefeuillehouder 
heeft eerder al toegezegd de resultaten van de enquête met de commissie te 
delen. 

17 Energie samen: gemeentelijke beleidskaders voor lokaal eigendom, 
participatie en ruimtelijke inpassing bij zonne- en windprojeccten 

Besluit
De commissie neemt kennis van de brochure van 'Energie samen'.

18 Termijnagenda commissie Fysiek 

Besluit
De commissie stemt in met de termijnagenda.

19 Overzicht  stand van zaken Moties  

Besluit
De commissie gaat akkoord met het afvoeren van de moties waarbij "afvoeren" 
wordt voorgesteld en neemt verder kennis van het overzicht.

20 Overzicht stand van zaken Toezeggingen 

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

21 Sprekersplein Omgevingsvisie Dordrecht 1.0 

Besluit
Er wordt ingesproken door:

 De heer Oerlemans namens Woonbron
 Mevrouw Van Ansem namens het Bewonersplatform Binnenstad (in 

oprichting)



 De heer Dekker namens de familie Schotman
 De heer Laane namens Vereniging Oud Dordrecht

Inhoudelijke behandeling van de Omgevingsvisie vindt plaats in de commissie van 
13 april.

22 Stand van zaken Transitievisie Warmte 2021 

Besluit
Er wordt een presentatie gegeven door mevrouw Kristie van Damme, 
beleidsadviseur Opgave Duurzame Stad, en de heren Gertjan Wolleswinkel en Rob 
Geldhof van adviesbureau Over Morgen. De Transitievisie Warmte 2021 wordt in 
juni ter vaststelling aan de raad aangeboden.

23 Beantwoorden artikel 40-vragen VSP Qbuzz/stadsvervoer in Dordrecht - 
Antwoordbrief artikel 40/41

Besluit
De agenderende fracties VSP en Beter voor Dordt zijn verbaasd over het feit dat 
het college achter de routewijziging van lijn 3 en 4 staat. Met de opheffing van lijn 
10 is een hoogfrequente OV-verbinding verbroken. De VSP kondigt een motie aan 
waarin college wordt opgeroepen tijdens periodiek overleg met Qbuzz en de 
provincie te bepleiten de wijziging van lijn 3 en 4 terug te draaien en 
Weeskinderendijk weer door lijn 10 te laten bedienen. Verder zijn er nog vragen 
over of er met Qbuzz en de provincie overleg over is geweest en het overstappen 
op bussen met waterstof als brandstof.
De SP vraagt wanneer haar eerder gestelde mondelinge vragen over de elektrische 
bussen worden beantwoord.

Wethouder Van der Linden geeft aan dat teruggaan naar de oude routes het 
college geen verbetering lijkt. Al met al is het college heel tevreden met hoe we 
worden bediend. De wethouder bemerkt geen verslechtering. Hij ziet daarom geen 
aanleiding om hierover met Qbuzz in gesprek te gaan. Er is frequent overleg met 
Qbuzz, met name op ambtelijk niveau. Hij suggereert Qbuzz  in de loop van dit 
jaar uit te nodigen om met de commissie in gesprek te gaan om wensen mee te 
kunnen geven voor de dienstregeling voor volgend jaar. Verduurzamen van de 
busvloot is een eis in de concessie geweest. Er is door Qbuzz vervolgens volop 
geïnvesteerd in elektrische bussen, die bussen gaan nog wel even mee. Waterstof 
wordt meer toegepast in grotere gebieden. Maar elk OV-bedrijf maakt daarin zijn 
eigen afweging. 
Het antwoord op de mondelinge vragen van de SP volgt deze week nog. 

De commissie besluit de antwoordbrief vanwege de door de VSP aangekondigde 
motie als bespreekstuk naar de raad te sturen, waarbij in de raad alleen over 
motie wordt gesproken. 
Een gesprek van de commissie met Qbuzz en de provincie over de dienstverlening 
2022 en bussen op waterstof wordt door de griffier op de termijnagenda gezet.

24 Rondvraag 

Besluit



Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

25 Sluiting 

Besluit
De vergadering wordt om 23.00 uur gesloten.


