
INGEDIENDE AGENDERINGSVERZOEKEN AGENDACOMMISSIE 13 DECEMBER 2022

Agendapt
.

Onderwerp Indiener(s) Advies griffie

11. en 13. RIV Voortgang Implementatie 
Omgevingswet
&
RIB Plan van Aanpak Omgevingsplan

Wij verzoeken nog een vergadering in te 
plannen om de raad te vragen naar hun 
mening alvorens naar verdere uitwerking 
over te gaan. 
Eventueel de  werkgroep Omgevingswet 
vragen een bespreking voor te bereiden.

Frans-Bauke van der Meer
GroenLinks.

Niet honoreren want onvoldoende steun voor bespreking in een 
commissievergadering. De Raadswerkgroep omgevingswet kan 
hier wel op worden geattendeerd

25. RIB over Samenwerking met RWS Hel- en 
Zuilespolder

Wij verzoeken bij een beeldvormende 
rondetafelgesprek alle partijen uit te 
nodigen:
-          Bewoners/Ondernemers 
Zuileshoeve 
-          Boeren wiens vee graast in de 
Hel- en Zuilespolder (Maurice en 
Marijke Chastelet)
-          Dordtenaren die er graag 
recreëren, bijvoorbeeld Elly Slijp die 
er elke dag wandelt.   
-          Dick Verheijen, oud-directeur 
Nationaal Park De Biesbosch
-          Jaap Bouman, 
rondvaartondernemer in de Biesbosch
en bekend met het gebied.

Alexander Kuhlmann - VVD Suggesties zullen worden meegenomen in het organiseren van 
het beeldvolgende rondetafelgesprek. 



OVERIGE OPMERKINGEN/SUGGESTIES AGENDACOMMISSIE 13 DECEMBER 2022

Agendapt. Onderwerp Opmerking Indiener(s) Reactie griffie

51. RV beschikbaar stellen van een 
Krediet voor financiering 
verhuizing jeu de boulestak SC 
Amstelwijck naar Sportpark 
Zeehavenlaan 

 Ambtelijk op 13 dec 
aangekondigd dat er een 
erratum volgt.

35. RV beschikbaar stellen van 
krediet in zake 
Bodemsaneringsprogramma 
2022

Het CDA Dordrecht is verbaasd 
over het ontvangen raadsvoorstel 
bodemsaneringsprogramma 2022. 
In het stuk wordt gevraagd onder 
de druk van een fatale termijn te 
kiezen voor het vrijmaken van 
800.000 euro in 2022. Het CDA 
steunt de werkzaamheden op het 
gebied van de bodemsanering 
omdat dit vanzelfsprekend 
bijdraagt aan de toekomst voor 
onze kinderen. Tegelijkertijd 
hechten we ook groot belang aan 
het nemen geïnformeerde 
beslissingen door de raad als 
hoogste orgaan.

 Over de procedure wordt een 
vraag gesteld tijdens het 
vragenhalfuur van 13 dec

Jan van Dam Timmers - 
CDA

Ter overweging nemen


