
OPENBARE BESLUITENLIJST
COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING DORDRECHT VAN  9 FEBRUARI 2021

1 Gesprek over duurzame opwek van energie met zon en wind langs de A16 
(als onderdeel van de 2e participatieronde RES 1.0) 

Besluit
De commissie gaat met het regieteam RES Drechtsteden in gesprek over 
verschillende opstelvarianten voor windturbines en zonnepanelen langs de A16.

2 Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

Besluit
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3 Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van 3 februari 2021 

Besluit
De besluitenlijst van 3 februari 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4 Vragen aan het College 

Besluit
De heer Jansen (PvdA) stelt vragen over de gladheidsbestrijding. Wordt er 
samengewerkt met andere gemeenten in de Drechtstedenregio? En kan er op de 
doorgaande routes en de busroutes in en door de stad beter geveegd worden?
Wethouder Van der Linden antwoordt dat er aan de randen van de gemeente wel 
wordt samengewerkt. Daar vindt afstemming over plaats met buurgemeenten.Er 
wordt niet samengewerkt op sneeuw schuiven. Er zit verschil in beleid en de 
omvang van de buitendienst van gemeenten. In Dordrecht moeten alle wijken en 
doorgaande routes bereikbaar blijven. Op dit moment zijn deze routes goed 
begaanbaar,

5 Raadsinformatiebrief Corona maatregelen (12 januari 2021) - 
Raadsinformatiebrief

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



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

Besluit
De commissie besluit deze raadsinformatiebrief toe te voegen aan de nog te 
plannen algemene bespreking over het thema 'geluid.' 

7 Aanvullende artikel 40-vragen RVO van de fractie CDA over Houtstook – 
houtrook - luchtkwaliteit - 

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

8 Beantwoording vragen n.a.v. presentatie Dordwijkzone in commissie 
Fysiek 

Besluit
De commissie besluit de beantwoording van de vragen te bespreken in een 
consulterende bespreking over de Dordwijkzone. Daarbij is het verzoek deze 
bespreking in gezamenlijkheid met de commissie Sociale Leefomgeving te doen.

9 Brief van mevrouw Girmscheid inzake kappen platanen in Stadspolders 

Besluit
De commissie stelt de brief ter afhandeling in handen van het college en verzoekt 
om een afschrift van het antwoord.

10 Brief van Stichting het Wantij inzake koers verleggen Stadswerven 
natuurgebied 

Besluit
De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en verzoekt deze ter 
informatie toe te voegen aan de vervolgbespreking van de raadsinformatiebrief 
Visie Staart.

11 Termijnagenda commissie Fysieke Leefomgeving 

Besluit
 De commissiebespreking van de raadsinformatiebrief Visie Staart, die op 16 

september 2020 is geschorst, moet nog hervat worden. De griffier zal dit 
inplannen voor een van de vergaderingen in maart.

 De commissie besluit de presentatie en inhoudelijke behandeling van het 
burgerinitiatief Hanneken van Dordt vooralsnog naar de groslijst van nog te 
plannen zaken te verschuiven omdat nog niet bekend is wanneer het 
college advies aan de raad uitbrengt. De griffier zal per mail nog een 
voorstel doen voor een alternatieve invulling van de vrijvallende tijd op 3 en 
9 maart.



 Voor de consulterende bespreking van 3 maart over het 50kv-gebouw 
wordt verzocht om het plan vanuit verschillende oogpunten goed in beeld te 
brengen.

Met deze opmerkingen en wijzigingen stemt de commissie in met de 
termijnagenda.

12 Rondvraag 

Besluit
 De heer Kleinpaste (GewoonDordt) roept op om met elkaar nog eens stil te 

staan bij hoe de commissie kan agenderen zonder dat er misverstanden 
over ontstaan.

 De heer Van der Meer (GroenLinks) roept zijn collega's op om in deze tijd 
waarin informele communicatie moeilijk is op onderlinge e-mails te 
reageren.

13 Sluiting 

Besluit
De vergadering wordt om 22.47 uur gesloten.


