
Overzicht stand van zaken Moties commissie Fysieke Leefomgeving van 6 oktober 2021
nummer datum onderwerp inhoud wethouder status stand van zaken
(1/14)
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 dat voor het einde van het jaar 
het perceel overgedragen kan worden aan het 
Grondbedrijf en ingezet kan worden om de Camping 
te huisvesten

(2/14)
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 inzicht, 
herwerkt.

(3/14)
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.

(4/14)
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 De voorbereidingen voor de 2e meting zijn gestart. 
Verwachting is dat meting 1e helft van november 
plaats kan vinden, afhankelijk van de medewerking 
van de deelnemers aan de nulmeting en de 
weersomstandigheden.
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(5/14)
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 In het najaar 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.

(6/14)
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. Wethouder Sleeking is hiervan op de 
hoogte gesteld via een memo in de stuurgroep.

(7/14)
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 Er volgt op korte termijn een RIB ter beantwoording 
van de motie.

(8/14)
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 In juli is aan de raad een RIB gestuurd met een 
update. Momenteel wordt voor de 11 genoemde 
wegen bepaald welke inrichting nodig is om 30 
km/uur in te voeren. Op basis van die keuze worden 
globaal de kosten voor die inrichting geraamd. We 
verwachten dat -al dan niet na een benen-op-tafel 
sessie- in september de ramingen gereed zijn. En dat 
we dan een goed beeld hebben van maatregelen op 
de 50 wegen en een overzicht van bestaande 30 
wegen waar herinrichting nodig is. Met deze 
informatie zullen we de motie afhandelen. We 
richten ons er op om in onze collegevergadering van 
28 september 2021 deze stukken te bespreken om 
deze vervolgens aan uw raad aan te bieden.
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(9/14)
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 Het college verwacht eind oktober 2021 een reactie 
op de motie naar de raad te sturen.

(10/14)
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 

vd Linden in behandeling Behandeling heeft langere termijn nodig.
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(11/14)
210622/M6

vergadering Raad 
22-06-21

M6 Motie Energiebesparing 
(indieners: CDA, D66, 
GroenLinks, CU/SGP)

Nodigt het college uit:
 •proac ef te bevorderen dat in 2030 in de totale 

gebouwde omgeving minstens 20% minder energie 
wordt verbruikt dan in 2020;
 •energiebesparing bij inwoners te bevorderen door 

actieve voorlichting over energiebesparing bij 
uitbouw en verbouwing;
 •energiebesparing bij bedrijven te bevorderen door:
 a.bedrijven te wijzen op we elijk verplichte 

besparingsmaatregelen;
 b.handhaving van we elijke 

besparingsmaatregelen te intensiveren;
 c.plannen te maken en uit te voeren om bedrijven 

bij besparingsmaatregelen te ontzorgen;
 d.tot besparing leidende samenwerking tussen 

bedrijven (bijv. op industrieterreinen) te bevorderen 
en te faciliteren;
 •de raden jaarlijks over de voortgang op deze 

punten te informeren

vd Linden in behandeling

(12/14)
210622/M7

vergadering Raad 
22-06-21

M7 Motie Energietransitie 
Dordrecht (indiener: 
GroenLinks)

Verzoekt het college
 •op korte termijn het bedoelde jdpad met 

tussendoelen en daaraan te koppelen uitvoerbare 
maatregelen uit te werken
 •samen met het Energieloket, Drechtse Stromen en 

anderen er zorg voor te dragen dat op zo kort 
mogelijke termijn alle gebouweigenaren informatie 
en desgewenst advies krijgen over isolatie, 
energieopwekking en voor hen optimale warmte- en 
koelingsvoorzieningen;
 •daarbij expliciet te wijzen op financiële 

ondersteuningsmogelijkheden;
 •een plan uit te werken voor hoe nieuwe fondsen 

hiervoor gecreëerd kunnen worden zodra de nu 
beschikbare (beperkte) fondsen (tijdelijk) uitgeput 
zijn;
 •de Raad over dit plan en de voortgang op de 

andere punten te informeren

vd Linden in behandeling
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(13/14)
210713/M15

vergadering Raad 
13-07-21

Leefwerf de Biesbosch in veilig 
vaarwater (indieners: D66, 
PVV, SP, VSP, PvdA, Gewoon 
Dordt, Fractie Jager)

Verzoekt het college: Het restant van de reeds 
eerder beschikte subsidie voor de realisatie van fase 
1 van Leefwerf De Biesbosch beschikbaar te stellen 
voor fase 2; Het bedrag dat begroot is voor de 
nieuwbouw van de kade langs de Biesboschhal als 
cofinanciering aan te merken voor de 
subsidieaanvraag van stichting Leefwerf de 
Biesbosch bij de Provincie Zuid-Holland om de 
drijvende onderdelen van fase 2 te realiseren; De 
steigers van de Waterbus in te zetten om een deel 
van fase 2 van Leefwerf de Biesbosch tijdelijk of 
definitief te realiseren; Met de Stichting Leefwerf de 
Biesbosch, OCW De Werven, Stichting Leefwerf De 
Biesbosch en Stichting De Binnenvaart te overleggen 
op welke wijze de inpassing van fase 2 op de 
gewenste locatie aan de kade langs de 
Bieschboschhal kan worden gerealiseerd.

Sleeking in behandeling Het college heeft inmiddels via een RIB aangegeven 
hoe zij met de aangenomen motie wil omgaan. Deze 
RIB komt in oktober of november op de agenda bij 
de commissie.

(14/14)
210713/M8

vergadering Raad 
13-07-21

M8  Motie Zwerfafval, 
Dordtenaren hebben er 
schoon genoeg van (indieners: 
Beter voor Dordt, VVD, CDA, 
CU/SGP, PVV, SP, VSP, Fractie 
Jager)

Verzoekt het college:
- Een plan van aanpak te presenteren dat voorziet in 
een pilot waarbij 2 wijken elk een team 
medewerkers krijgt die:
. De wijk mobiliseren om, en ook zelf meehelpen 
met, het vuil op te ruimen;
. De bewoners en voorbijgangers aanspreken op hun 
(gezamenlijke) verantwoordelijkheid;
. De bewoners en voorbijgangers helpen met ander 
gedrag dat leidt tot een schone stad/wijk;
. HVC en de gemeente helpen door te signaleren 
waar extra afvalbakken en/of -containers gewenst 
zijn en/of vaker geleegd moeten worden, zowel 
structureel als op specifieke (bijvoorbeeld warme) 
dagen waar het op bepaalde plekken een stuk 
drukker is;
. De pilot te ondersteunen met 
medewerkers/capaciteit van handhaving of zo nodig 
medewerkers met handhavingsbevoegdheid in het 
team op te nemen, zodat kan worden ingegrepen en 
waar nodig bekeurd als bewoners en voorbijgangers 
afval blijven dumpen naast de container, op straat, 
in plantsoenen, in bermen, etc.

vd Linden in behandeling
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