
Commissie Fysieke Leefomgeving Dordrecht

6 oktober 2021

BEHANDELADVIEZEN

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

Behandeladvies:
U wordt voorgesteld deze raadsinformatiebrief toe te voegen aan de 
bespreking van de RIB Uitvoering motie BVD/VVD M43 extra parkeerplaatsen 
Oudelandshoek. Deze is gepland voor de commissie van 26 oktober.

5 Raadsinformatiebrief implementatie grondstoffenplan 2021-2030 - 
Raadsinformatiebrief

Behandeladvies:
U wordt voorgesteld deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te 
sturen.

6 Burgerinitiatief mbt overlast doorgaand verkeer Zuidendijk vanaf 
Patersweg 

Behandeladvies:
U wordt voorgesteld dit burgerinitiatief niet in behandeling te nemen, maar 
deze als brief ter behandeling naar het college door te sturen. U wordt daarbij 
voorgesteld het college te vragen om een afschrift van haar reactie aan de 
initiatiefnemer.

Het ingekomen burgerinitiatief is getoetst aan de Verordening Burgerinitiatief. 
In artikel 2 lid 3 onder b. staat dat een initiatief niet geldig is als het een 
onderwerp betreft dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad. Het 
burgerinitiatief vraagt om het omleiden van het verkeer via de Laan der VN 
d.m.v. een bussluis op de Zuidendijk en het ter plaatse plaatsen van 
lawaaiflitsers. Deze zaken behoren tot de uitvoerende taak van het college.

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

Behandeladvies:
U wordt voorgesteld deze brief voor kennisgeving aan te nemen. Het college 
werkt momenteel met de andere gemeenten, provincies, en Staatsbosbeheer 
aan de nieuwe recreatieve zonering. Op donderdag 7 oktober (19.00 – 20.30 



uur) vindt op het Stadskantoor nog een bijeenkomst over dit thema plaats. Zie 
https://raad.dordrecht.nl/Evenement/2021/10/07/Bijeenkomst-
Recreatiezonering-Biesbosch.

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

Behandeladvies:
Op 2 juni vroeg de heer Jansen (PvdA) of er in de commissie een presentatie 
kan worden gehouden over de plannen voor het oude V&D-pand. Wethouder 
Sleeking zei toe dat hij deze vraag voor zou leggen aan de eigenaar en de 
initiatiefnemer. Het ontwerp was nog wel onderwerp van veel discussie en was 
nog niet definitief. Inmiddels is het project weer een aantal stappen verder en 
kan een presentatie worden gehouden. De vraag aan de commissie is of zij 
hier (nog steeds) behoefte aan heeft. Zo ja, dan wordt dit voor november 
ingepland. Om de commissieagenda te ontlasten is het wellicht ook een 
mogelijkheid de presentatie een keer facultatief te doen voorafgaand aan een 
commissievergadering.
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