OPENBARE BESLUITENLIJST
COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING DORDRECHT VAN 6 JANUARI 2021

1

Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Besluit
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Wethouder Stam deelt mee dat de tender voor verkoop van de kavels Parkzicht
niet heeft geleid tot geldige inschrijvingen. Er zal een nieuwe tender worden
gestart. De vraagstelling en gestelde voorwaarden blijven binnen de door de raad
meegegeven kaders. Naar verwachting is er rondom zomer 2021 meer
duidelijkheid. De commissie wordt dan middels een raadsinformatiebrief
geïnformeerd.

2

Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van 8 december 2020
Besluit
De besluitenlijst van 8 december 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

Vragen aan het College
Besluit
Er zijn geen vragen.

4

Vaststellen geactualiseerde Welstandsnota Dordrecht
Besluit
De commissie gaat met de Welstands- en Monumentencommissie (WMC) in
gesprek over het jaarverslag, de Welstandsnota en de werkwijze van de WMC. De
aanwezige leden van de WMC beantwoorden vragen vanuit de commissie.De
commissie besluit de inhoudelijke bespreking van het raadsvoorstel 'Vaststellen
geactualiseerde Welstandsnota Dordrecht' door te schuiven naar een volgende
vergadering zodat het gesprek met de WMC even kan bezinken.

5

Jaarverslag Welstand- en Monumentencommissie 2018-2019
Besluit
De commissie gaat met de Welstands- en Monumentencommissie (WMC) in

gesprek over het jaarverslag, de Welstandsnota en de werkwijze van de WMC. De
aanwezige leden van de WMC beantwoorden vragen vanuit de commissie.De
commissie besluit de inhoudelijke bespreking van het raadsvoorstel 'Vaststellen
geactualiseerde Welstandsnota Dordrecht' door te schuiven naar een volgende
vergadering zodat het gesprek met de WMC even kan bezinken.

6

Presentatie over Woningmarktanalyse Drechtsteden 2020-2040 (RIGO
onderzoek)
Besluit
Beleidsadviseur Bart Korteweg presenteert de uitkomsten van het RIGO-onderzoek
waarna vanuit de commissie diverse technische vragen worden gesteld. Gezien het
technische karakter van de vragen en het tijdstip wordt afgesproken dat de
gestelde vragen in eerste instantie schriftelijk worden beantwoord, dat daarna nog
een technische sessie zal plaatsvinden waarna tenslotte een politiek inhoudelijke
bespreking kan worden geagendeerd.

7

Corona maatregelen (8 december 2020)
Besluit
De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te
nemen.

8

Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Schadevergoedingsschap
HSL-Zuid, A16 en A4
Besluit
De commissie adviseert de raad dit voorstel als hamerstuk te agenderen.

9

Wijkaanpak Crabbehof aardgasvrij-klaar
Besluit
De commissie besluit deze raadsinformatiebrief toe te voegen aan de bespreking
van de aangekondigde raadsinformatiebrief over de stand van zaken en verdere
plannen m.b.t. de energietransitie in Dordrecht.

10

Voortgang Engelenburgerbrug
Besluit
De commissie adviseert de raad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan
te nemen. Daarbij is een aantal fracties van mening dat er een raadsvoorstel moet
komen voor het budget dat extra nodig is. De commissiegriffier speelt deze vraag
naar het college door.

11

Aanvullende informatie Motie 'Ambitie en lef voor studentenwoningen'
Besluit

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief aan te houden totdat de technische
vragen n.a.v. de presentatie over het RIGO-onderzoek zijn beantwoord en de
technische sessie daarover heeft plaatsgevonden.

12

Woningmarktanalyse, voorraadontwikkeling sociale huur en
verhuisketenonderzoek
Besluit
De commissie besluit deze raadsinformatiebrief aan te houden totdat de technische
vragen n.a.v. de presentatie over het RIGO-onderzoek zijn beantwoord en de
technische sessie daarover heeft plaatsgevonden.

13

Artikel 40 vragen RvO van de fractie CDA over Houtstook - Houtrook Luchtkwaliteit
Besluit
De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van
beantwoording door het college.

14

Artikel 40 vragen RvO over Geluid van de fracties GroenLinks en
ChristenUnie/SGP
Besluit
De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van
beantwoording door het college.

15

Beantwoording artikel 40-vragen RvO van de fracties VVD en GroenLinks
over Nieuwe Dordtse Biesbosch
Besluit
Op verzoek van VVD en GroenLinks besluit de commissie deze antwoordbrief voor
bespreking te agenderen met de volgende politieke vragen:
1. Welke kaders geeft de Raad mee aan de evaluatie van het gebruik van het
intensieve dagrecreatieterrein?
2. Gaat de Raad akkoord met het veronachtzamen van het VN-verdrag Minder
Validen?
3. Wil de Raad het voor veel geld gedraineerde terrein voor intensieve
dagrecreatie laten verwilderen?

16

Beantwoording artikel 40-vragen RvO van de fractie GroenLinks over
Parkeren Indische en Vogelbuurt
Besluit
De commissie besluit deze antwoordbrief toe te voegen aan de bespreking van de
aangekondigde raadsinformatiebrief over tariefdifferentiatie parkeren.

17

Beantwoording artikel 40-vragen PVV Verkeerssituatie Reeweg Oost ter
hoogte van de sportparken Krommedijk
Besluit
De commissie neemt de antwoordbrief voor kennisgeving aan.

18

Beantwoording artikel 40-vervolgvragen RvO va de fractie PvdA over
Rioolkast
Besluit
De commissie neemt de antwoordbrief voor kennisgeving aan. Het college heeft
aangegeven de aanvullende vragen alsnog inhoudelijk te zullen beantwoorden.

19

Bericht van de heer Breidel over handhaving parkeerprobleem
Oudelandshoek
Besluit
De commissie besluit deze brief door te schuiven naar de volgende
commissievergadering omdat de brief zelf niet bij de stukken onder dit agendapunt
zat.

20

Agenderingsverzoek conceptprogramma Dordwijkzone
Besluit
De commissie stemt in met het agenderingsverzoek waarbij het niet op 13 januari,
maar op 19 januari wordt geagendeerd zodat fracties meer voorbereidingstijd
hebben.

21

Termijnagenda commissie Fysieke Leefomgeving
Besluit
De commissie stemt in met de termijnagenda en het voorstel van de
commissiegriffier over de participatiegesprekken RES 1.0 en Transitievisie Warmte.

22

Rondvraag
Besluit
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

23

Sluiting
Besluit
De vergadering wordt om 23.11 uur gesloten.

