
Overzicht stand van zaken Moties commissie Fysieke Leefomgeving van 2 juni 2021

nummer datum onderwerp inhoud wethouder status stand van zaken
(1/17)

201110/M21

vergadering Raad 

10-11-20

M18 Motie parken geen 

bouwlocatie (indieners: Beter 

voor Dordt, GroenLinks, 

CU/SGP)

Verzoekt het colleg:

- Een parkenvisie op te stellen en daarin te 

verankeren dat parken geen bouwlocaties zijn;

- De raad hiervoor uiterlijk voor het 2e kwartaal 

2021 een startnotitie te zenden;

- De kernelementen van deze visie wanneer 

beschikbaar te integreren met de omgevingsvisie.

Stam voorstel afvoeren Middels amendement "bestaande parken blijven 

parken" is in de Omgevingsvisie opgenomen dat de 

parken niet bebouwd mogen worden.

De motie "parken geen bouwlocatie" is door dit 

amendement rechtstreeks in de omgevingsvisie 

verwerkt en hierdoor is de motie vervuld.

(2/17)

201013/M2

vergadering Raad 

13-10-20

Motie M1 Beter geen 

verglazing landschap 

(indieners: CDA, CU/SGP)

Verzoekt het college: - Een striktere 

voorkeursvolgorde in de Regionale Energie Strategie 

vast te leggen door ten minste eerst alle 

mogelijkheden op daken en gevels te benutten, dan 

onbenutte terreinen binnen bebouwd gebied en pas 

daarna onbenutte terrein in het buitengebied. - 

Onbenutte terreinen dus pas als laatste redmiddel in 

te zetten en dan alleen die terreinen die geen 

landbouw- of natuurfunctie kunnen vervullen zoals 

waterzuiveringsinstallaties, binnenwateren of 

bermen van spoor- en autowegen. - Deze 

voorkeursvolgorde ook vast te leggen in de Ontwerp-

Omgevingsvisie.

vd Linden voorstel afvoeren In de RES 1.0 zijn de richtlijnen opgenomen, 

besluitvorming daarover vindt in juni/juli plaats. In 

de omgevingsvisie zijn de richtlijnen opgenomen op 

pagina 56 (Doelstelling Energie neutraal), 80 

(Energie systeem) en  140 (Poldergebied).
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(3/17)

200714/M6

vergadering Raad 

14-07-20

M6 Vreemd aan de orde van 

de dag Hemelwater, niet altijd 

een zegen (indieners: VVD, 

CDA, SP)

Verzoekt het college: - de gebieden waar recentelijk 

sprake is geweest van wateroverlast door hevige 

regenval in kaart te brengen, gerangschikt naar ernst 

van de veroorzaakte overlast voor bewoners en 

bedrijven; - daarbij aanvullend te vermelden of er 

nog andere gebieden met hoog risico bekend zijn; - 

de raad inzicht te verstrekken in de capaciteit en 

onderhoudsstatus van de in deze gebieden 

aanwezige rioolstelsels, met daarbij toegelicht in 

welke mate deze voldoen aan de daarop van 

toepassing zijnde eisen; - te inventariseren welke 

aanvullende en innovatieve waterafvoersystemen, 

los van de aanwezige rioolstelsels, kunnen worden 

toegevoegd, te beginnen bij de meest risicovolle 

gebieden, c.q. straten; - in kaart te brengen wat 

bewoners zelf kunnen doen ter voorkoming van 

waterschade (bijv. terugslagklep in huisaansluiting 

riool, adviezen hoe water buiten te houden); - een 

discussiestuk daartoe in 1e kwartaal 2021 aan de 

raad aan te bieden, zodat de raad(scommissie) dit 

vraagstuk kan bespreken.

Stam voorstel afvoeren De RIB met de beantwoording van de motie is 

samen met het nieuwe GRP naar de raad gestuurd. 

Er is namelijk geld opgenomen in het GRP om de 

wateroverlast op een aantal locaties aan te pakken. 

(4/17)

191217/M6

vergadering Raad 

17-12-19

Motie Loting (indieners: D66, 

PvdA)

VRAAGT HET COLLEGE:

• Onderzoek te doen naar de voor- en nadelen van 

het lotingsmodel;

• Onderzoek naar de mogelijkheid om de 

Voorrangsregels te laten vervallen;

• Onderzoek te doen op welke wijze kwetsbare 

woningzoekenden uit instellingen wel op een 

effectieve manier snel kunnen worden gehuisvest;

• Bij een positief resultaat voor de 

woningzoekenden over te gaan om, in overleg met 

de corporaties, een dergelijk model in te voeren 

uiterlijk 2021.

• De raad te informeren over de resultaten van het 

onderzoek alsmede de verdere voortgang van dit 

model.

Stam voorstel afvoeren De brede bespreking over de Dordtse woningmarkt 

is in april in de raad afgerond. De 

raadsinformatiebrief met beantwoorden motie 

Loting 191217/M6 (2622698) was daar onderdeel 

van en is door de raad voor kennisgeving 

aangenomen. 
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(5/17)

181218/M5

vergadering Raad 

18-12-18

M5 Ambitie en lef voor 

studentenwoningen 

(indieners: Beter voor Dordt, 

VVD, CDA, D66, PvdA)

Verzoekt het college:

Een onderzoek te doen naar welke (leegstaande) 

objecten in de binnenstad op korte termijn geschikt 

gemaakt kunnen worden als woningen. Denkend 

hierbij aan bijvoorbeeld ongebruikte ruimten boven 

winkels - Aan te geven welke beperkingen er zijn 

voor het uitbreiden van het aantal 

studentenwoningen in onze stad

Te komen met een startnotitie voor het aantrekken 

van studenten naar onze stad, rekening houdend 

met landelijke ontwikkelingen op het gebied van 

jongeren- en studentenhuisvesting

Stam voorstel afvoeren De motie is (nogmaals) besproken tijdens de 

commissievergaderingen op 16 maart en 20 april en 

de raad van 28 april. Nav deze behandeling heeft de 

wethouder de toezegging gedaan met een plan van 

aanpak te komen voor gesprekken met 

ondernemers die panden bezitten waar wonen 

boven winkels in de toekomst wellicht tot de 

mogelijkheden behoort. Daarmee is de motie 

afgehandeld.

(14/17)

191112/M9

vergadering Raad 

12-11-19

M9 Motie Woonwijk is geen 

racebaan (indiener: VVD)

Verzoekt het college:

De haalbaarheid van deze en andere innovatieve 

oplossingen te onderzoeken en hierover te 

rapporteren aan de raad;

Om bij de uitwerking van de plannen voor de aanpak 

voor de Top 20 onveilige wegen, gebruik te maken 

van deze nieuwe en innovatieve oplossingen.

vd Linden voorstel afvoeren De uitwerking van de Top 20 is in volle gang. In april 

is een RIB naar de raad  gestuurd met een update 

over de voortgang, mede over de stand van zaken 

van het toepassen van innovatieve oplossingen.
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(6/17)

210428/M3

vergadering Raad 

28-04-21

M3 Motie Buslijn 3 en 4 weer 

door de zuidelijke Schil en 

noordelijk Oud Krispijn en lijn 

10 we (indieners: Beter voor 

Dordt, D66, GroenLinks, PVV, 

VSP, Fractie Jager)

Verzoekt het college - De Raad voortaan te 

betrekken bij de agenda en de mogelijk 

besluitvorming van de stuurgroep DMG (Dordrecht, 

Molenlanden, Gorinchem) en het periodiek overleg 

tussen gemeente, provincie en Qbuzz; - Zich in te 

zetten voor het zo spoedig mogelijk terugdraaien 

van de routewijziging van de lijnen 3 en 4 en deze 

lijnen weer langs de tot eind 2020 geldende route 

door de Schil en Oud Krispijn te laten lopen; indien 

dit niet mogelijk is, zich verder in te zetten om in elk 

geval één van deze twee lijnen weer langs de tot 

eind 2020 geldende route door de schil en Oud 

Krispijn te laten lopen ; - Zich in te zetten voor het zo 

spoedig mogelijk terugdraaien van de routewijziging 

van lijn 10 met een herstel van een begin-  en 

eindpunt op het P+R-terrein Weeskinderendijk; - 

Zich in te zetten voor handhaving van de lijnen 2 en 

7 op hun huidige route als hoogwaardige OV-

verbinding tussen het P+R-terrein Weeskinderendijk 

en de Leer-  en Gezondheidspark met na de 

coronacrisis een frequentie van elke 7,5 minuut een 

bus tussen P+R-terrein Weeskinderen dijk en het 

Station.

vd Linden in behandeling

(7/17)

201110/M4

vergadering Raad 

10-11-20

M4 Motie Van een kale wand 

naar een groene wand 

(indiener: GroenLinks)

Verzoekt het college:

- Te onderzoeken hoe in Dordrecht groene wanden 

kunnen worden gerealiseerd;

- In kaart te brengen welke gemeentelijke gebouwen 

met groene wanden kunnen worden bekleed;

- In ieder geval de beloofde groene wand achter de 

gebroeders de Witt te realiseren voor 20 augustus 

2021;

- De resultaten begin Q1 aan te bieden aan de raad.

Stam in behandeling afhandeling Q2 2021

De beantwoording is in concept gereed en op dit 

moment verspreidt onder collega's voor 

commentaar.
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(8/17)

201110/M3A

vergadering Raad 

10-11-20

M3A Motie 30 in z'n drie 

(indieners: Beter voor Dordt, 

GroenLinks, SP)

Verzoekt het college:

- Zoveel als mogelijk de maximumsnelheid tot 30 

km/u te verlagen behalve op plaatsen waar aan een 

snelheid van 50 km/u t.o.v. 30 km/u geen extra 

risico's verbonden zijn;

- Te onderzoeken waar zonder extra risico de 50 

km/u nog mogelijk is;

- Deze gegevens te verwerken in een routekaart 

waarmee de komende jaren, startend in 2021 en 

aansluitend bij geplande werkzaamheden, zo veel 

mogelijk wegen qua inrichting worden aangepast 

aan de nieuwe norm;

- In beeld te brengen welke financiele middelen 

nodig zijn voor deze aanpassingen aan de nieuwe 

norm zodat de gemeenteraad een afweging kan 

maken welke fysieke maatregelen wel en niet 

kunnen realiseren.

vd Linden in behandeling Inmiddels is de raad een RIB gestuurd met de stand 

van zaken van deze uitvoering van deze motie. In 

juni 2021 volgt het finale raadsvoorstel ter 

afhandeling van de motie.

(9/17)

201110/M26

vergadering Raad 

10-11-20

M26 Motie ESCO (indiener: 

PvdA)

Verzoekt het college:

- Te onderzoeken of een ESCo mogelijkheden biedt 

bij het uitvoeren van energiemaatregelen ten 

behoeve van bewoners in onze stad.

vd Linden in behandeling in behandeling

(11/17)

201013/M3

vergadering Raad 

13-10-20

Motie M3 Groen in de Muys 

van Holystraat (indiener: D66)

Verzoekt het college: - Maximaal in te zetten op 

realisatie van meer groen in de Muys van Holystraat. 

- De raad te informeren over de voortgang na 

bespreking in de welstandscommissie.

Sleeking in behandeling De omgevingsvergunning wordt naar verwachting 

op korte termijn ingediend. Hierna volgt 

behandeling van het plan in de Welstandcommissie. 

Zodra dit is gebeurd, zal ik via een RIB de raad 

informeren. In tussentijd zijn er wel gesprekken 

geweest met een aantal bewoners over het groen 

en zijn hierover afspraken met de ontwikkelaar 

gemaakt. 

page 5 / 7



Overzicht stand van zaken Moties commissie Fysieke Leefomgeving van 2 juni 2021
(12/17)

200623/M1

vergadering Raad 

23-06-20

Zet gezondheid niet op het 

spel door te veel lawaai 

(indieners: GroenLinks, 

CU/SGP, SP)

In het derde kwartaal van 2020:

- mogelijkheden te inventariseren om bij de bron de 

geluidbelasting op nieuw te bouwen woningen te 

reduceren tot de voorkeursnorm en daarover aan de 

raad te rapporteren;

- de raad te informeren over mogelijkheden om 

toename van het aantal geluidbelaste woningen 

boven de voorkeursnorm te compenseren met 

andere voordelen voor gezond wonen;

- met architecten en groenontwerpers in gesprek te 

gaan over bouwmaterialen, gevel- en 

groenontwerpen die geluid absorberen of 

verzachten en de raad daarover te informeren.

Sleeking in behandeling Na de zomer vindt een brede themabespreking 

'geluid' in de commissie plaats, mede aan de hand 

van beantwoording van artikel 40-vragen van CU-

SGP en GroenLinks over dit thema.

(13/17)

200415/M1

vergadering Raad 

15-04-20

M1 Motie vreemd aan de orde 

van de dag 'meting 

geluidsoverlast N3' (indieners: 

Beter voor Dordt, CDA, 

GroenLinks, PVV, VSP, Fractie 

Jager)

Verzoekt het college om:

-om spoedig op meerdere plekken langs de N3 

metingen te verrichten en deze metingen op 

dezelfde plekken te herhalen als Rijkswaterstaat 

haar werkzaamheden heeft afgerond.

-hierbij rekening te houden met de maatregelen die 

gelden t/m 28 april i.v.m. Corona en de meivakantie 

en de 0-meting zo spoedig mogelijk hierna uit te 

voeren.

-de uitkomsten van deze metingen met de 

Gemeenteraad te delen.

vd Linden in behandeling 30-03-21: Kan pas worden afgevoerd nadat 2e 

meting is geweest.

Inmiddels is de raad geïnformeerd over de 

resultaten van de nulmeting. Het is nu wachten op 

de resultaten van de meting die plaatsvindt na 

afronding van de werkzaamheden aan de N3.

(15/17)

190709/M6A

vergadering Raad 

09-07-19

M6A Motie Het dak op! 

(indieners: D66, GroenLinks, 

CU/SGP)

Verzoekt het college:

• Te onderzoeken hoe in Dordrecht groene daken 

kunnen worden gestimuleerd en gefaciliteerd. 

Bijvoorbeeld door de aanleg van groene daken op te 

nemen in de vergunningseisen bij ontwikkeling van 

nieuwe projecten.

• Maatregelen aan de raad voor te leggen die de 

aanleg van groene daken voor particulieren 

stimuleren en faciliteren, bijvoorbeeld door 

deregulering.

• Uiterlijk voor 2020 de resultaten aan te bieden aan 

de raad;

Stam in behandeling Update: RIB vastgesteld in college van 10 maart 

2020. Wordt aan Raad gestuurd.

-RIB opgesteld naar College (3 maart 2020) voor 

akkoord op toezenden aan de raad.

in behandeling

Commissiebesluit 24-03-2020: De commissie wil 

eerst de in de RIB 'Beantwoording motie M6A 'Het 

Dak Op!' aangekondigde uitwerking afwachten 

voordat zij deze motie kan afvoeren.

page 6 / 7



Overzicht stand van zaken Moties commissie Fysieke Leefomgeving van 2 juni 2021
(16/17)

190709/M23

vergadering Raad 

09-07-19

M23 Motie Voorkom gedoe bij 

gedwongen verhuizing van 

voorzieningen (indiener: 

CU/SGP)

Verzoekt het college:

• Tot een beleidskader te komen voor de 

onvrijwillige verplaatsing van voorzieningen.

• Dit beleidskader aan de raad uiterlijk in het 

voorjaar van 2020 ter goedkeuring voor te leggen.

Sleeking in behandeling Het concept wordt in het kader van nieuwe 

ontwikkelingen en nieuwe verworven inzichten, 

herwerkt.

(17/17)

181218/M15

vergadering Raad 

18-12-18

M15 Ondersteun Goed Af 

(indieners: VVD, D66)

Verzoekt het college:

DNSV Goed Af actief te ondersteunen bij het vinden 

van een nieuwe locatie op het eiland van Dordrecht 

en binnen een jaar alternatieven aan de raad te 

presenteren;

Waar nodig binnen het geldend beleid rondom 

garantstellingen en leningen van de Gemeente 

Dordrecht te ondersteunen middels een 

garantstelling t.b.v. de verenigingsaccommodaties.

Burggraaf in behandeling De verwachting is om in februari / maart een 

voorstel aan het college te kunnen doen.

Er heeft een gesprek plaats gevonden tussen de 

werkgroep Nieuwe Dordtse Biesbosch (Ronald Boza) 

en de Provincie waarbij gevraagd is om 1 zin in de 

notitie aan te passen. Kitty Westgeest geeft aan dat 

dit deze week gaat gebeuren en dat hij dan wordt 

behandeld door de Provincie. De verwachting is dat 

voor het einde van het jaar het perceel 

overgedragen kan worden aan het Grondbedrijf en 

ingezet kan worden om de Camping te huisvesten
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