OPENBARE BESLUITENLIJST
COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING DORDRECHT VAN 8 DECEMBER 2020

1

Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Besluit
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van 24 november 2020
Besluit
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

Vragen aan het College
Besluit
 De heer Gündogdu (BVD) stelt vragen over de kap van bomen voor het
project De Valk op het Leerpark.
Wethouder Van der Linden antwoordt namens portefeuillehouder Heijkoop
dat er 7 bomen zijn verwijderd. Als de nieuwe woningen zijn gerealiseerd
worden er 7 grotere en 6 kleinere bomen terug geplant. Tijdelijk
verplaatsen is uit kostenoverwegingen niet voor gekozen.
 De heer Kuhlmann (VVD) stelt vragen over het invoeren van een laag
daltarief in gemeentelijke parkeergarages in reactie op de coronapandemie.
Wethouder Van der Linden antwoordt dat hij dit een interessant initiatief
vindt. Er zitten wel 2 kanten aan: je wilt niet een te drukke binnenstad.
Maar je wilt wel dat mensen kopen in je stad. De gewoonte bij zo’n verzoek
is dit via het ondernemersplatform te laten lopen. Hij gaat daarnaar kijken.
 De heer Loekemeijer (D66) stelt vragen over de optie van geluidsschermen
langs de N3 die energie opwekken.
Wethouder van der Linden antwoordt dat het idee eerder is besproken met
Rijkswaterstaat. Het hangt ook af van de hellingshoek en de richting van
het scherm. We willen ook graag een zo groen mogelijke uitstraling van de
schermen. In de aanbesteding van de geluidsschermen bij Amstelwijck is
inschrijvers meegegeven met slimme oplossingen te komen, waaronder
energie opwekken. Het is even afwachten wat de reacties daarop zijn.
 De heer Gündogdu (BVD) stelt vragen over rijksmiddelen om wegen veiliger
te maken en de bereikbaarheid van bedrijfsterreinen met de bus nu de
dienstregeling wordt versoberd vanwege corona.
Wethouder Van der Linden antwoordt dat de rijksregeling voor veiliger
wegen een klein jaar geleden is aangekondigd. In de tussentijd zijn in
Dordrecht de eigen knelpunten geïnventariseerd en kunnen we eigen

middelen vrij spelen om daarmee ook een hoge bijdrage van het rijk binnen
te halen. Inmiddels is 350.000 euro aan rijksmiddelen binnen. Het college is
betrokken geweest bij de versobering van de dienstregeling van Qbuzz. In
welke mate gaat de wethouder nog even na.

4

Vaststellen Verordening parkeerbelastingen Dordrecht en
Parkeerverordening Dordrecht
Besluit
De commissie vindt het formeel niet correct dat het college de uitvoering al is
gestart voordat de raad over de tarieven heeft besloten. Daardoor kan de raad niet
zonder extra kosten tot andere tarieven besluiten. Er wordt gevraagd waarom de
tarieven voor de tweede bewonersvergunning zijn geïndexeerd en die van de
eerste bewonersvergunning niet. Ook wordt gevraagd naar het vergroten van de
tariefverschillen tussen de straat en de parkeergarages en het per seconde
parkeren in parkeergarages.
Wethouder Van der Linden geeft aan dat het niet de bedoeling was dat de
verordeningen er zo laat lagen. Hij zegt dat dat volgend jaar niet weer zal
gebeuren. De gemeente indexeert bijna alle kosten die ze maakt bij alle
dienstverlening. Er komt in het 1e kwartaal van 2021 een raadsinformatiebrief
naar de raad komt met de overwegingen van het college over tariefdifferentiatie.
Betalen per minuut in garages kan technisch mogelijk gemaakt worden. Er komt
ook in het 1e kwartaal van 2021 een raadsinformatiebrief over.
De commissie besluit de raad te adviseren het voorstel als hamerstuk te
agenderen.

5

Toelichting op en verkenning van besluitvorming Omgevingswet
Besluit
In 2021 krijgt de raad een aantal concrete raadsvoorstellen voorgelegd rondom de
bevoegdheden van de raad onder de Omgevingswet. Vooruitlopend op die
raadsvoorstellen verkent de commissie die bevoegdheden aan de hand van een
presentatie van planjuristen Dirk van de Rijdt en Vanessa Verveer.

6

Overzicht stand van zaken Moties commissie Fysieke Leefomgeving
Besluit
De commissie stemt in met het afvoeren van de moties waarbij "afvoeren" wordt
voorgesteld en neemt verder kennis van het overzicht.

7

Overzicht stand van zaken Toezeggingen commissie Fysieke Leefomgeving
Besluit
De commissie stemt in met het afvoeren van de toezeggingen waarbij "afvoeren"
wordt voorgesteld en neemt verder kennis van het overzicht.

8

Beschikbaar stellen aanvullend krediet project Dordtse Mijl
Besluit
Op verzoek van het CDA besluit de commissie dit voorstel ter bespreking in de
commissie te agenderen met de politieke vragen:
- Is voldoende duidelijk waar het aanvullend krediet van € 6,2 miljoen voor
bestemd is?
- Is dit krediet passend voor de nog uit te voeren werkzaamheden?

9

Actualiseren bestuurlijke planner 2020/2021 (november 2020)
Besluit
De commissie adviseert de raad dit voorstel als hamerstuk te agenderen.

10

Vaststellen Verordening starterslening gemeente Dordrecht
Besluit
De commissie adviseert de raad dit voorstel als hamerstuk te agenderen.

11

Voortgang amendement Behoud varend erfgoed Binnen Kalkhaven
Besluit
De commissie adviseert de raad deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan
te nemen.

12

Revitalisering Stadspolderring
Besluit
Op verzoek van de ChristenUnie-SGP besluit de commissie deze
raadsinformatiebrief ter bespreking in de commissie te agenderen. Onderwerp van
bespreking is of een deel van de 34 te kappen platanen alsnog ter plekke of op een
andere plek behouden kunnen worden.

13

Beantwoorden artikel 40-vragen VSP+SP N.a.v. een publicatie van het ASZ
over de raadsbehandeling van het parkeren in de raadsvergadering van
13-10-2020
Besluit
Op verzoek van VSP, SP en PvdA besluit de commissie de raad te adviseren deze
antwoordbrief direct als bespreekstuk te agenderen met een spreektijd van 2
minuten per fractie. Het verzoek is om het bestemmingsplan Gezondheidspark
West/Middenzone op de raadsagenda na de bespreking van deze antwoordbrief (en
de Antwoordbrief artikel 40-vragen van fractie PvdA over Parkeren bij het
Ziekenhuis - RIS 2646527) te plaatsen. De politieke vraag voor de bespreking
hangt nog af van wat het inzien van de gespreksverslagen van gesprekken tussen
het college en het ASZ aan informatie oplevert.

14

Beantwoorden artikel 40-vragen PvdA Parkeren bij het Ziekenhuis
Besluit
Op verzoek van VSP, SP en PvdA besluit de commissie de raad te adviseren deze
antwoordbrief direct als bespreekstuk te agenderen met een spreektijd van 2
minuten per fractie. Het verzoek is om het bestemmingsplan Gezondheidspark
West/Middenzone op de raadsagenda na de bespreking van deze antwoordbrief (en
de Antwoordbrief artikel 40-vragen van de fracties SP en VSP over publicatie mbt
parkeren bij het ASZ - RIS 2642836)) te plaatsen. De politieke vraag voor de
bespreking hangt nog af van wat het inzien van de gespreksverslagen van
gesprekken tussen het college en het ASZ aan informatie oplevert.

15

Beantwoorden artikel 40-vragen VVD 'Dordtse VVD wil lawaaiflitsers'
Besluit
De commissie besluit deze antwoordbrief aan te houden in afwachting van de
beantwoording van vragen over het thema 'geluid' in bredere zin. GroenLinks en
ChristenUnie-SGP bereiden deze vragen momenteel voor. De beantwoording kan te
zijner tijd aanleiding zijn voor een brede bespreking over het thema 'geluid.'

16

Afschriftbrief van de heer Brouwer inzake bezwaar bewoners Schaerweide
tegen bouwplannen 50 kV pand, Oranjelaan 1
Besluit
De commissie besluit deze brief toe te voegen aan de consulterende bespreking
van transformatieplan 50kV-gebouw Oranjelaan 1.

17

Afschriftbrief over het Rioolgemaal met boomput in de Hazelaarlaan
Besluit
De commissie besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het college
en verzoekt om een afschrift van de antwoordbrief. De commissie verzoekt een
feitenrelaas aan dat afschrift aan de commissie toe te voegen waarbij ook wordt
ingegaan op de vragen van de briefschrijver.

18

Brief namens stichting park Merwestein over gebouw het Werfje
Besluit
De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

19

Brief van B. Boonstra over overlast en gezondheidsrisico's door
houtkachels
Besluit
De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

20

Brief van M.P. Stamm over vluchtplan panden Toulonselaan en

Dubbeldamseweg
Besluit
De commissie besluit de brief ter beantwoording door te geleiden naar het college
en verzoekt om een afschrift van de antwoordbrief.

21

Vlijweide - digitale nieuwsbrief 7 november 2020
Besluit
De commissie neemt de nieuwsbrief voor kennisgeving aan.

22

Wethoudersbericht met agenderingsverzoek Transformatieplan 50kV
Oranjelaan 1, particulier initiatief
Besluit
De commissie stemt in met het agenderingsverzoek. De commissie verzoekt het
college om vooraf een notitie naar de commissie te sturen met alle beschikbare
informatie over o.a. het huidige bestemmingsplan en daarbij ook de ruimtelijke
effecten voor de omgeving letterlijk in beeld te brengen. Ook wordt verzocht het
verslag van de Welstandscommissie daaraan toe te voegen.

23

Wethoudersbericht met agenderingsverzoek - Schuifoperatie Dolderman herontwikkeling 2e Merwedehaven
Besluit
De commissie stemt in met het agenderingsverzoek.

24

Termijnagenda
Besluit
De heer Kleinpaste (GewoonDordt) verzoekt de evaluatie van de
commissievergaderingen in te plannen, desnoods als dat digitaal moet. De griffier
gaat hier uitvoering aan geven. Voor het overige stemt de commissie in met de
termijnagenda.

25

Rondvraag
Besluit
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

26

Sluiting
Besluit
De vergadering wordt om 23.12 uur gesloten.

