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Raadsvoorstel GDD
19-08-2010
17-08-2010
Ruimtelijke Ontwikkeling
Ruimtelijke ontwikkeling
Ruimtelijke ontwikkeling
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Toelichting

Het project Zuidpolder wordt afgesloten. In de voorliggende eindrapportage wordt
verantwoording afgelegd op het gebied van inhoud, proces en
beheersfactoren.Besluitvorming wordt gevraagd inzake de vrijval van het
voorbereidingskrediet en de afschrijving van de gemaakte plankosten. Na besluitvorming
door B en W worden belanghebbenden door middel van een nieuwsbrief geïnformeerd.
Er is ook een persbericht opgesteld.

DOCUMENTEN
Raadsvoorstel vaststellen eindrapportage Zuidpolder
Ontwerpbesluit vaststellen eindrapportage Zuidpolder
Begrotingswijziging vaststellen eindrapportage Zuidpolder
Eindrapportage Zuidpolder
B&W besluit vaststellen eindrapportage Zuidpolder
Audiofragment vergaderpunt 11
Raadsvoorstel Zuidpolder

Raadsvoorstel
Ontwerpbesluit
Comptabiliteitsbesluit
Beleidsnota
B&W besluit
Algemeen
Raadsvoorstel

GERELATEERDE DOSSIERS
117916
134409
263782
118057

Raadsvoorstel over startnotitie project Zuidpolder en beschikbaar stellen voorbereidingskrediet
Raadsvoorstel over toekennen van een krediet voor het opstellen van de startnotitie Zuidpolder
Vaststellen van het projectplan Zuidpolder
Structuurvisie Dordrecht 2020

Aanspreekpunt
Aanspreekpunt telefoon
Aanspreekpunt emailadres
Onderwerpnummer

J.J. 't Lam
078 639 8541
JJ.t.Lam@dordrecht.nl
91 - Zuidpolder

BEHANDELADVIEZEN EN BESLUITEN
In vergadering
Besluit

Gemeenteraad - dinsdag 28 september 2010 14:00
De heer D.F.M. Schalken-den Hartog (BVD) blikt terug op de verkiezingscampagne en de uitslag
die uiteindelijk heeft geresulteerd in de stopzetting van dit plan. Hij merkt op dat de Structuurvisie
nog wel aangepast dient te worden. Hoe er in de toekomst met het gebied wordt omgegaan is
ook nog onderwerp van discussie.
Wethouder Sleeking merkt op dat er nu na 16 jaar is gekozen voor behoud van dit unieke
polderlandschap. Tevens wil hij graag met raad en college bekijken hoe de natuurwaarden
verder kunnen worden versterkt om te voorkomen dat de discussie in de toekomst weer wordt
opgelaaid.
De raad stelt de eindrapportage Zuidpolder hiermee vast.

In vergadering

Gemeenteraad - dinsdag 14 september 2010 20:15

Besluit

In vergadering
Besluit

De raad heeft bij de vaststelling van de agenda van de raadsvergadering van 14 september
besloten dit punt van de agenda af te voeren, en terug te verwijzen naar de Agendacommissie. In
de agendacommssie zal worden besproken hoe dit punt in een volgende raad zal worden
geagendeerd.
Agendacommissie - dinsdag 31 augustus 2010 17:00
De Agendacommissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de
gemeenteraadsvergadering van 14 september 2010.

