
OPENBARE BESLUITENLIJST
COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING DORDRECHT VAN  6 OKTOBER 2021

1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

Besluit
De commissie besluit agendapunt 13 (Raadsinformatiebrief over voortgang 
uitwerking verkeerstructuurplan Spuiboulevard e.o.) van de agenda te halen 
omdat de aangedragen politieke vragen te technisch van aard zijn. Met deze 
wijziging wordt de agenda vastgesteld.

2 Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van 28 september 2021 

Besluit
De besluitenlijst van 28 september 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3 Vragen aan het College 

Besluit
De heer Struijk (ChristenUnie-SGP) stelt vragen over het afgesloten fietspad voor 
het station.
Wethouder Van der Linden antwoordt dat er boringen plaatsvinden. Die 
werkzaamheden duren tot 15 oktober. 

Diverse fracties stellen vragen over berichten dat buslijn 3 geheel of gedeeltelijk 
dreigt te worden opgeheven.
Wethouder Van der Linden antwoordt dat het klopt dat het nieuwe vervoersplan 
een aantal wijzigingen kent waaronder buslijn 3. Gezien corona is het logisch dat 
keuzes moeten worden gemaakt over lijnvoering. Maar het college is niet in positie 
om akkoord of niet akkoord te gaan. Daar gaat college niet over. Het college vindt 
het wel een verantwoord vervoersplan. Het college is alleen niet gelukkig met de 
communicatie. Hij doet de suggestie aan de commissie om het vervoersplan nog 
een keer te agenderen in de commissie, wellicht in een technische sessie met 
Qbuzz en provincie. De commissie omarmt deze suggestie, 

4 Raadsinformatiebrief actualisering uitvoering motie 181113/M43: Extra 
parkeerplaatsen Oudelandshoek - Raadsinformatiebrief

Besluit
De commissie besluit deze raadsinformatiebrief toe te voegen aan de bespreking 
van de RIB Uitvoering motie BVD/VVD extra parkeerplaatsen Oudelandshoek. Deze 



is gepland voor de commissie van 26 oktober.

5 Raadsinformatiebrief implementatie grondstoffenplan 2021-2030 - 
Raadsinformatiebrief

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

6 Burgerinitiatief mbt overlast doorgaand verkeer Zuidendijk vanaf 
Patersweg 

Besluit
De commissie wil graag een praktische en snelle aanpak van het geschetste 
probleem en besluit de brief ter behandeling door te sturen naar het college en 
vraagt om een afschrift van de antwoordbrief. Die kan de commissie dan ter 
bespreking agenderen en daarbij de initiatiefnemer(s) ook uitnodigen. 

7 Brief namens stichting Natuur- en Vogelwacht inzake recreatief gebruik 
en zonering Biesbosch  

Besluit
De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

8 Memo van wethouder Burggraaf over presentatie V&D-locatie 

Besluit
De commissie heeft nog steeds behoefte aan een presentatie. Om de 
commissieagenda te ontlasten wordt dit als facultatieve sessie gepland 
voorafgaand aan een commissievergadering. Aanvangstijdstip: 19.30 uur.

9 Termijnagenda commissie Fysiek 

Besluit
Op de termijnagenda staat voor 26 oktober het rondetafelgesprek met 
Staatsbosbeheer en het Waterschap over de Elzen gepland. Deze datum blijkt 
echter niet te passen in de agenda van de bestuurlijk verantwoordelijke bij 
Staatsbosbeheer. Daarom besluit de commissie dit gesprek door te schuiven naar 
november en daarvoor in de plaats op 26 oktober de consultatie voor het 
ontwikkelplan voor het Wantij-west te plannen. De RIB Groenplan Stadswerven 
wordt daar dan van losgekoppeld en komt in november aan de orde.

Met deze wijziging stemt de commissie in met de termijnagenda. De heer 
Oostenrijk (CDA) verzoekt daarbij de gesprekken met de heer Van Pelt (Pand 
Teerlink) en HVC (toekomst Warmtenet) ook in te plannen.

10 Overzicht Moties  



Besluit
De commissie gaat akkoord met het afvoeren van de moties waarbij "afvoeren" 
wordt voorgesteld en neemt kennis van het overzicht. Daarbij wordt gevraagd bij 
de betreffende moties wethouder Sleeking te vervangen door de nieuwe 
portefeuillehouder.

11 Overzicht Toezeggingen 

Besluit
De commissie gaat akkoord met het afvoeren van de toezeggingen waarbij 
"afvoeren" wordt voorgesteld en neemt kennis van het overzicht. Daarbij wordt 
gevraagd bij de betreffende toezeggingen wethouder Sleeking te vervangen door 
de nieuwe portefeuillehouder.

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

Besluit
Er wordt ingesproken door de heer Gaetano van Ristorante Piccola.

VVD en GroenLinks lichten hun concept moties toe.

Wethouder Van der Linden reageert op de moties: 
Motie VVD, VSP, GewoonDordt: Het verminderen van het aantal logistieke 
bewegingen is prioriteit. Horeca en kleine ondernemers hebben een belangrijke 
plek in de routekaart. Slim bevoorraden is heel belangrijk. We gaan nu een proces 
in. Als er geen samenwerking tot stand komt en kleine ondernemers te weinig 
mogelijkheden hebben hun bussen te vervangen dan moet je het dan opnieuw 
beoordelen of je het helemaal doet of een deel. 
Motie GroenLinks: De inhoud van de motie hoort in feite bij de routekaart en is 
onderdeel van de aanpak.
Beide moties benadrukken volgens de wethouder een aantal punten die in de 
routekaart zitten. De moties zijn wat de wethouder betreft ondersteunend aan de 
routekaart zelf en zijn strikt gezien overbodig.  

Nadat andere fracties op de moties hebben gereageerd besluit de commissie het 
voorstel als bespreekstuk naar de raad te sturen waarbij alleen nog over de moties 
wordt gestemd. Er vindt dan geen inhoudelijke bespreking meer plaats. 

13 Raadsinformatiebrief over voortgang uitwerking verkeerstructuurplan 
Spuiboulevard e.o. - Raadsinformatiebrief

Besluit
Dit agendapunt is van de agenda gehaald omdat de aangedragen politieke vragen 
te technisch van aard zijn. De VVD gaat eerst nog schriftelijke vragen stellen 
waarna de raadsinformatiebrief plus beantwoording van de vragen van de VVD 
opnieuw bij de nieuwe behandelvoorstellen terug komt.



14 Raadsinformatiebrief verkenning ligplaats Res Nova i.c.m. Futuro - 
Raadsinformatiebrief

Besluit
Er wordt ingesproken door mevrouw Karlijn Pols-Barone en de heer Elio Barone.

De commissie besluit, mede gezien het tijdstip, de inhoudelijke behandeling in 
november te doen.

15 Rondvraag 

Besluit
De heer Kleinpaste (GewoonDordt) roept zijn collega's op meer discipline te 
betrachten bij de commissiebesprekingen.

16 Sluiting 

Besluit
De vergadering wordt om 23.10 uur gesloten.


