
OPENBARE BESLUITENLIJST
COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING DORDRECHT VAN  30 NOVEMBER 2021

1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

Besluit
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Er zijn geen mededelingen.

2 Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van 23 november 2021 

Besluit
De besluitenlijst van 23 november 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3 Vragen aan het College 

Besluit
De heer Oostenrijk (CDA) stelt vragen over de stand van zaken van de 
zelfbewoningsplicht.
Wethouder Stam heeft aangegeven deze vragen de volgende dag schriftelijk te 
beantwoorden.

De heer Oostenrijk (CDA) stelt vragen over de stand van zaken van de 
beantwoording van de ingediende artikel 39 vragen over het Reewegpark.
Wethouder Stam heeft aangegeven deze vragen de volgende dag schriftelijk te 
beantwoorden. 

De heer Kuhlmann (VVD) stelt vragen over het wegvallen van de fietsverbinding 
via de Papendrechtsebrug en of er een oplossing is die de oversteek veiliger 
maakt.
Wethouder Van der Linden antwoordt dat hij ook berichten van inwoners ontvangt 
die zich zorgen maken. In het persbericht van Rijkswaterstaat is niet goed 
uitgewerkt dat aan alternatieven wordt gewerkt. Er is door Rijkswaterstaat een 
omgevingsvergunning aangevraagd voor een pontverbinding parallel aan de brug. 
Dat vergunningstraject duurt even, maar wordt zo snel mogelijk afgerond. Als dat 
niet lukt moet naar andere alternatieven worden gekeken. 

4 Aanvraag aanvullend krediet spartelbadje Wantijpark - Raadsvoorstel

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



Omdat overschrijdingen bij projecten een structureel probleem lijken, is er bij de 
commissie de behoefte om apart een keer te spreken over de systematiek van het 
begroten van projecten. De griffier bekijkt wanneer en hoe dat kan plaatsvinden.

5 Raadsinformatiebrief terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan 8e 
herziening Schil, locatie Huis van Stad en Regio - Raadsinformatiebrief

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

6 Antwoordbrief college aan KNNV Drechtsteden inzake ecocide op 
microflora en fauna 

Besluit
De commissie neemt de antwoordbrief voor kennisgeving aan. De VVD 
complimenteert het college met de antwoordbrief.

7 Antwoordbrief aan AVR Afvalverwerking inzake zorgen  over 
afvalverwerker HVC 

Besluit
De commissie besluit deze antwoordbrief aan te houden. Diverse fracties hebben 
aangegeven graag ook de brief van HVC te willen hebben waarnaar wordt 
verwezen in de antwoordbrief van de gemeente. Deze brief moet eerst nog worden 
opgevraagd. 

8 Termijnagenda commissie Fysiek 

Besluit
De commissie stemt in met de termijnagenda waarbij de voorstellen Spartelbadje 
Wantijpark en Bestemmingsplan locatie Oranjepark van de agenda van 14 
december gaan omdat dit hamerstukken voor de raad zijn geworden.
De commissie stemt tevens in met het advies van de griffier zoals verwoord in de 
memo 'Commissieagenda tot aan de gemeenteraadsverkiezingen' met de 
aanvulling dat op verzoek van GroenLinks de onderwerpen 'Verdiepingssessie visie 
Groenblauw Eiland van Dordrecht en resultaten risicodialoog klimaatadaptatie' en 
'Gesprek over communicatie met inwoners en bedrijven over de RES' niet van de 
lijst worden geschrapt, maar op de lijst blijven staan. Dan is het aan de nieuwe 
raad om het na de verkiezingen al dan niet te agenderen.

9 Vaststellen bestemmingsplan 5e herziening Schil, locatie Oranjepark - 
Raadsvoorstel

Besluit
De heer Huizinga spreekt namens VVE Oranjepark in.

De commissie heeft geen behoefte aan inhoudelijke bespreking en besluit het 



raadsvoorstel als hamerstuk naar de raad te sturen.

10 Beantwoorden artikel 40-vragen GroenLinks en CU/SGP Geluid - 
Antwoordbrief artikel 40/41

Besluit
De fracties van GroenLinks en ChristenUnie-SGP wijzen er op dat geluidsoverlast 
niet alleen onprettig is, maar ook schadelijk voor de gezondheid. Dit besef komt 
wat hen betreft niet helemaal naar voren bij het college. Zij vragen of het niet tijd 
is om het beleid bij te stellen. Zij pleiten voor andere maatregelen zoals meer 30 
kilometerzones, meer elektrisch vervoer, minder mobiliteit, meer geluidswerende 
gevels, beleid tegen niet elektrische scooters en handhaving tegen gedrag van 
verkeersasocialen. Ook de geluidsoverlast in het buitengebied moet meer aandacht 
krijgen. D66 vraagt zich af of de raad niet te weinig ambities is geweest bij het 
behandelen van het Actieplan geluid. De raad moet wat hen betreft voortaan meer 
aan de voorkant zitten bij het nieuwe Actieplan geluid.

Wethouder Van der Linden geeft aan dat er beleid is vastgesteld ten aanzien van 
geluidsbelasting. In 2023 komen er nieuwe geluidsbelastingkaarten. Er is ook het 
beleid hogere waarden uit 2007. In de organisatie is inmiddels iemand beschikbaar 
om dit beleid te herzien op geluid en andere milieuaspecten. Dit komt in de loop 
van 2022 naar de raad. Dat is het moment om er weer over te praten. Daarnaast 
is er in bestemmingsplannen de ruimte om aan te geven wat qua geluid nodig en 
wenselijk is. 30 kilometerzones: Hulpdiensten hebben aanrijtijden. Die staan al 
onder druk. Een snelheid van 50 kilometer per uur is nodig om te garanderen dat 
aanrijtijden worden gehaald. Stil asfalt kan goed gaan werken, op de N3 heeft dat 
effect. Dit is wellicht ook mogelijk op de Noordendijk op termijn. Er zijn daar 
momenteel veel bouwwerken. De wethouder gaat na hoe hij daarna met de 
wegversmalling om kan gaan. De wethouder heeft nog geen gedachten over het 
aanpakken van overlast door motorrijders in het buitengebied. Hij gaat daarover 
nadenken. Als je een verbod invoert moet je wel kunnen handhaven. Bij 
industrielawaai helpt het als het gemeld wordt. Uitgaanslawaai is een 
handhavingskwestie waar BOA’s mee aan de slag moeten gaan. De gemeente 
heeft 2 smiley-borden die her en der in de stad worden ingezet. De wethouder 
kijkt of dat aantal uitgebreid kan worden. 

GroenLinks overweegt een motie over de brede geluidsproblematiek. De commissie 
besluit de antwoordbrief op 14 december opnieuw te agenderen waarbij alleen 
over de concept motie wordt gesproken.

11 Beantwoorden artikel 40-vragen VVD Dordtse VVD wil lawaaiflitsers - 
Antwoordbrief artikel 40/41

Besluit
Mevrouw Botoseneanu spreekt in namens Actiecomité Noordendijk.

De ergernis over verkeersasocialen leeft breed in de commissie. De VVD pleit 
ervoor deze asocialen te straffen. De pakkans moet wat hen betreft omhoog. De 
gemeente moet aan de slag met een innovatieve oplossing, zoals lawaaiflitsers. 

Wethouder Van der Linden geeft aan dat lawaaiflitsers zeker kunnen helpen. Als 



die er zijn en er mee kan worden gehandhaafd gaat hij ze snel invoeren. De 
techniek is nu voor 95% succesvol, maar nog niet helemaal klaar. De 
ontwikkelingen gaan heel snel. Aanpassingen in wetgeving is nog wel nodig om te 
kunnen handhaven, de gemeente is dus afhankelijk van landelijke ontwikkelingen. 
De wethouder zal het rapport met achterliggende informatie naar de commissie 
sturen.

De commissie besluit de antwoordbrief op 14 december opnieuw te agenderen 
waarbij alleen over eventuele concept moties over lawaaiflitsers wordt gesproken. 

12 Beantwoorden motie 200415/M1 'meting geluidsoverlast N3' (fase 1) - 
Raadsinformatiebrief

Besluit
De commissie vraagt naar de stand van zaken ten aanzien van de geluidsoverlast 
van de N3. 

Wethouder Van der Linden geeft aan dat er vorig jaar een nulmeting is gedaan. De 
werkzaamheden aan de N3 zijn inmiddels klaar. Er is wel vergelijkbare periode 
nodig voor de 2e geluidsmeting. Volgend jaar juni-juli wordt de 2e meting gedaan. 
Dat is dan dezelfde periode als vorig jaar.

De commissie besluit de antwoordbrief op 14 december opnieuw te agenderen 
waarbij alleen over eventuele concept moties wordt gesproken. 

13 Vaststellen beleidskader Integrale laadvisie Dordrecht - Raadsvoorstel

Besluit
Vanwege tijdgebrek wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de 
commissievergadering van 14 december.

14 Rondvraag 

Besluit
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

15 Sluiting 

Besluit
De vergadering wordt om 23.05 uur gesloten.

16 Vastgestelde Besluitenlijst en Notulen Commissie Fysieke Leefomgeving 


