Overzicht stand van zaken Toezeggingen commissie Fysieke Leefomgeving van 31 augustus 2021
nummer
datum
onderwerp
inhoud
Conceptvisie Dordwijkzone

wethouder

De wethouders Stam en Sleeking geven aan dat de Sleeking
eerstvolgende stap de besluitvorming over de
Investeringsagenda 2030 is. Er wordt toegezegd
daarbij ook in beeld te brengen wat het kost om
langs de N3 meer geluidswerende maatregelen te
nemen. De overige gemaakte opmerkingen worden
meegenomen in het plan op hoofdlijnen, dat wordt
nog ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Ook
deelplannen worden nog aan raad voorgelegd.

status

stand van zaken

(1/18)
210309/T1

vergadering cie.
Fysiek 09-03-21

(2/18)
210216/T3

vergadering Raad Raadsinformatiebrief
De wethouder zegt toe: In de komende bomenlijst
16-02-21
Revitalisering Stadspolderring wordt inzichtelijk gemaakt waar nieuwe bomen
worden geplant

(3/18)
181113/T11

vergadering Raad Vaststellen Begroting 2019
13-11-18

De wethouder zegt toe: In Q1 2019 komt de nota
vd Linden
parkeren (n.a.v. parkeerfonds) naar de raad en
komt later terug op de inhoud van moties 12A en 43
(parkeren in wijken).

voorstel afvoeren In de RIB d.d. 25 mei 2021 (2021-0071134) over de
uitvoering van de motie M43 parkeren
Oudelandshoek is aangegeven dat een maatregel
wordt getroffen voor grote bussen. De
parkeerplaats bij het Dijckhuis aan de Chico
Mendesring wordt hiervoor aangewezen. Na de
zomer is dit in werking.

(6/18)
210622/T1

vergadering Raad Vaststellen Kadernota 2022,
22-06-21
agendapunt 29

Wethouder Sleeking zegt toe: Uit te zoeken hoe
antispeculatiebeding / zelfbewoningsplicht in
andere gemeenten in verordening is verwerkt en
kijken of dit ook iets voor Dordrecht kan zijn.

Sleeking

voorstel afvoeren Inmiddels is een raadsinformatiebrief betreffende
dit onderwerp aan de raad aangeboden.

(4/18)
210622/T3

vergadering Raad Vaststellen Kadernota 2022,
22-06-21
agendapunt 29.

Wethouder Stam zegt toe: Een plan van aanpak
zwerfafval op te stellen en dit zo spoedig mogelijk
aan de raad voor te leggen.

Stam

in behandeling

(5/18)
210622/T2

vergadering Raad Vaststellen Kadernota 2022,
22-06-21
agendapunt 29.

Wethouder Van der Linden zegt toe: een onderzoek vd Linden
naar werking van lawaaiflitsen en als het werkt in te
stappen.

Stam

voorstel afvoeren Presentatie is gegeven en de visie met de input uit
de raad afgerond en in besluitvormingsproces
ingebracht.

voorstel afvoeren Aan de Bomenlijst is als extra bijlage de memo
toegevoegd met de 1500 nieuwe geplante bomen
("memo verdeling 1500 nieuwe bomen over de
stad").

in behandeling

In behandeling. We volgen de proef in Rotterdam
en wachten de resultaten en mogelijkheden af.
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(7/18)
210602/T2

vergadering cie.
Fysiek 02-06-21

Actualiseren bomenlijst en
aanpassing bebouwde
komgrens Wet
natuurbescherming. Raadsvoorstel

De wethouder zegt toe het opstellen van een
bomenvisie op te pakken.

Stam

(8/18)
210602/T1

vergadering cie.
Fysiek 02-06-21

Agendapunt vragen aan het
college

De heer Jansen (PvdA) vraagt of er in de commissie Sleeking
een presentatie kan worden gehouden over de
plannen voor het oude V&D-pand.
Wethouder Sleeking zegt toe dat hij deze vraag voor
zal leggen aan de eigenaar en de initiatiefnemer.
Het ontwerp is nog wel onderwerp van veel
discussie en is nog niet definitief. De wethouder
zoekt in afstemming met de griffie naar goed
moment voor de presentatie

(9/18)
210526/T1

vergadering Raad Agendapunt 10. Betalen per Wethouder Van der Linden zegt nav differentiatie vd Linden
26-05-21
minuut in de parkeergarage en parkeertarieven toe dat over een jaar onderzocht
Differentiatie parkeertarieven wordt wat het parkeereffect in de garage en op
straat is. Daarna kan verder gepraat worden over de
noodzaak tot aanpassing van het mobiliteitsbeleid.

in behandeling

(10/18)
210428/T1

vergadering Raad RIB Woningmarktanalyse,
28-04-21
voorraadontwikkeling sociale
huur en
verhuisketenonderzoek

in behandeling

De wethouder zegt toe: in gesprekken met Trivire Stam
aandacht te vragen voor de termijnen voor sociale
huurwoningen en probeert de termijn op te rekken
naar 20 jaar.

in behandeling

in behandeling

01-07-2021:
Afstemming met de secretaris van de
raadscommissie en met de
eigenaar/projectontwikkelaar Reshape heeft
plaatsgevonden. Uiteraard is planpresentatie
mogelijk, maar gelet op de commissieagenda lukt
dat niet op korte termijn. Het nu voorliggende plan
is nog globaal van aard en er zijn nog wat
discussiepunten.
Daarom is afgesproken eerst verwerking
inspraakreacties en iets verdere planuitwerking
door de ontwikkelaar. Daarna nieuwe beoordeling,
communicatie met bewoners, behandeling in
Welstand en tegelijkertijd presentatie van het dan
iets verder uitgewerkte plan in de raadscommissie.
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(11/18)
210323/T1

vergadering Raad Vaststellen ontwikkelvisie
23-03-21
Spoorzone: van ambitie naar
realisatie

De wethouder zegt toe: Over Spoorzone gaan
Sleeking
gesprekken met de stad gevoerd worden, inwoners
worden er verder bij betrokken. Er volgen ook
uitvoeringsprogramma's en deelprogramma's,
waarbij er sprake zal zijn van inspraak door de stad
en betrokkenheid van de raad.

in behandeling

(12/18)
210216/T7

vergadering Raad Moties Vreemd aan de orde
16-02-21
van de dag: 'Herstel gemaakte
fouten' en 'Laat rioolkast geen
blunde

De wethouder zegt toe: Het College komt met een
constructieve oplossing voor wat betreft de
rioolkast. Deze oplossing dient te zijn gedekt door
aanvullend geluids- en trillingsonderzoek

in behandeling

(13/18)
210216/T4

vergadering Raad Raadsinformatiebrief
De wethouder zegt toe: Er volgt zo spoedig mogelijk Stam
16-02-21
Revitalisering Stadspolderring een RIB over de pilot 'kandelariseren' van bomen bij
de Dubbelsteynlaan Oost

in behandeling

(14/18)
210216/T2

vergadering Raad Raadsinformatiebrief
De wethouder zegt toe: Er komt een jaarlijkse
Stam
16-02-21
Revitalisering Stadspolderring rapportage over waar bomen gekapt zijn en hoeveel
nieuwe bomen aangeplant zijn

in behandeling

(15/18)
201124/T1

vergadering cie.
Fysiek 24-11-20

in behandeling

Sleeking

Vaststellen
1. De wethouder informeert de commissie later
vd Linden
Grondstoffenbeleid gemeente over alle initiatieven die nu lopen op het punt van
Dordrecht 2021-2030
het terugdringen van verpakkingsmateriaal.
2. Voortdurend wordt door HVC in beeld gebracht
wat het scheidingspercentage is, de wethouder zegt
toe de raad jaarlijks hierover te informeren.
3. De wethouder komt terug op hoe ver van tevoren
we moeten weten of wekelijkse inzameling GFT kan
worden uitgebreid.
4. De wethouder zegt toe een gesprek met HVC en
andere betrokkenen te stimuleren over het
transport van ongescheiden afval naar Alkmaar.

Participatieplan wordt opgesteld en besproken in
PO met wethouder Sleeking in juni 2021. Start
gesprek met de stad vooralsnog 1 september 2021.

Bij behandeling van de Bomenlijst 2020 is via de
memo '1500 nieuwe bomen' een overzicht gegeven
van de extra aangeplante bomen. Bij ofwel de
notitie over de integrale bomenvisie ofwel bij de RIB
boomziekten, geven we een vernieuwd overzicht
van gekapte en nieuwe aangeplante bomen.
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(16/18)
201013/T1

vergadering Raad Vaststellen bestemmingsplan Opstellen van een gespreksmemo over ondergronds Sleeking
13-10-20
6e herziening Schil, locatie Van parkeren en woonfuncties op straatniveau
Godewijckstraat

in behandeling

(17/18)
200121/T2

vergadering cie.
Fysiek 21-01-20

in behandeling

Presentatie OZHZ over
bodemkwaliteit en
bodemverontreiniging (n.a.v.
ingetrokken motie GroenLi

Wethouder Van der Linden zegt toe dat hij uiterlijk vd Linden
een maand voor de Kadernota 2021 terug komt op
de stand van zaken rondom de toekomstige
financiering van bodemsaneringen. Het Rijk en de
VNG zijn hierover nu nog in overleg.

De voorbereiding van de bestuurlijke afspraken
m.b.t. aanpak van de bodemsanering na 2020 is
verder vertraagd. De planning is nu dat eind dit jaar
de concept-afspraken gereed zijn, die in het
voorjaar bestuurlijk worden bekrachtigd. Hierdoor
wordt pas in december bekend welke
rijksbudgetten voor de gemeente beschikbaar
komen. Pas in december kan de commissie hierover
worden geïnformeerd.
Het ministerie van I&W is een project gestart met
de VNG, IPO en de UvW, waarin afspraken m.b.t. de
uitvoering van bodemsanering na 2020 worden
gemaakt. Onderdeel hiervan is de financiering van
de uitvoering van de bodemsanering door de
gemeenten. Pas in oktober wordt duidelijk hoeveel
budget Dordrecht krijgt. De afhandeling van de
toezegging moet naar oktober worden uitgesteld.

(18/18)
181009/T1

vergadering cie.
Fysiek 09-10-18

Raadsinformatiebrief inzake
dossier Chemours en Dupont

Wethouder Van der Linden zegt toe dat hij nog naar vd Linden
de commissie terugkoppelt over waar voor
inwoners informatie over de vergunningen van
Chemours en Dupont en de splitsing van de
bedrijven raadpleegbaar is.

in behandeling

Er zijn afspraken gemaakt met onder meer het SCD
en de Stadswinkel over algemene informatie over
provinciale vergunningen op de website en het
digitaal aanbieden van deze stukken bij de balie,
voor mensen die langskomen om de betreffende
stukken in te zien. In januari 2019 nog controleren
of het is uitgevoerd en ook werkt.
Het blijkt moeilijk om dit aan de voorkant, bij
verwerking en toedeling van binnenkomende post,
goed in te regelen. verwachting is dat dit in juni
geregeld is.
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