Besluitenlijst fysieke leefomgeving van 8 april 2014
1

Opening en vaststellen agenda
Besluit
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De
voorzitter geeft een korte toelichting op de pilot vergaderstelsel. De agenda wordt
vervolgens gewijzigd vastgesteld. Met het oog op de aanwezigheid van de
portefeuillehouder worden eerste de inhoudelijk punten besproken (Groene
Zoom + Fietsnota), voordat de nieuwe behandelvoorstellen aan de orde komen.

2

Mededelingen
Besluit
Er zijn geen medelingen.

3

Nieuwe behandelvoorstellen (Zie bijlage)

4

Open voorraad (eenmalig, om de behandeling naar wens van de nieuwe
commissie vast te stellen)
Besluit
De adviescommissie besluit de onderwerpen uit de vorige raadsperiode die nog
op de open voorraadlijst stonden onverkort te behandelen, zodra de stukken
beschikbaar zijn.

5

Concept agenda adviescommissie 22 april 2014
Besluit
De fracties bespreken op maandagavond in fractieverband welke onderwerpen
met voorrang behandeld moeten worden in de adviescommissie fysieke
leefomgeving op 22 april a.s.. Uiterlijk dinsdagochtend 15 april 2014 geven de
fracties de onderwerpen aan de commissiegriffier door, waarna samen met de
voorzitter een conceptagenda voor 22 april 2014 wordt opgesteld. Het voorstel is
om deze commissieavond om 21:30 uur te stoppen met de vergadering, zodat de
formateur van 21:30 uur tot 23:00 uur met de fracties in gesprek kan over de
voortgang van de formatie. Dit voorstel wordt eveneens in de
fractievergaderingen ingebracht op 14 april 2014.

20.45 uur: Inhoudelijke commissiebehandeling
Bespreekpunten
1
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Inventariseren voorkeursvariant rotonde Groenezoom (1187474)
Besluit

De adviescommissie bespreekt de mail van wethouder Mos (d.d. 8 april
2014), waarin een toelichting wordt gegeven op de opdracht welke hij
voornemens is om aan Goudappel Coffeng te verstrekken. Een ruime
meerderheid van de commissieleden kan zich vinden in de inhoud van de
opdracht en het voornemen om hem aan Goudappel Coffeng te
verstrekken. Met name de wijze waarop het criterium
'veiligheidsrendement' wordt uitgewerkt, volgt men met interesse. Een
aantal partijen oppert om niet alle varianten door te laten rekenen, maar
dat voorstel kan niet op voldoende steun rekenen. Deze bespreking kan
worden gezien als een afstemmingsmoment met de raad. Hiervoor hoeft
niet nog een aparte klankbordgroep in het leven te worden geroepen.
Mogelijk dat een dergelijke groep wel nuttig is op het moment dat de
uitkomsten van de second opinion bekend zijn. Deze uitkomsten worden
medio juni 2014 verwacht.
2

Vaststellen fietsnota 'Dordt fietst verder!' (1199556)
Besluit
De adviescommissie bespreekt de fietsnota 'Dordt fiets verder!' en de
notitie 'Een fietsveilige stad' van GroenLinks. Beide stukken krijgen van
verschillende fracties complimenten. Met name bij het ambtitieniveau van
het beleidstuk en het inzicht in het verkeersonveilige knelpunten worden de
nodige vraagtekens gezet. Technische vragen worden door de aanwezige
ambtelijke ondersteuning beantwoord. De fracties PvdA en GroenLinks zijn
voornemens om het voorliggende besluit te amenderen. De
adviescommissie adviseert het stuk derhalve als bespreekpunt te
agenderen voor de middagraad van 27 mei 2014. Naast de aangekondige
amendenten zal de discussie zich richten op het verkrijgen van inzicht in de
verschillende knelpunten, op de maatregelen (en budgetten) die nodig zijn
om die knelpunten te verhelpen en op de koppeling die mogelijk gemaakt
kan worden met de nieuwe Wegennota. De commissie heeft geen behoefte
om voor die tijd de betrokken partijen in de stad door middel van een
sprekersplein nogmaals te horen.
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Oud-Krispijn Bewoners Zelforganisatie OKBZ: aanpak verkeersknelpunten
Oud Krispijn (1243082)
Besluit
Betrekken bij de bespreking in de middagraad van de fietsnota 'Dordt fietst
verder!' op 27 mei 2014 .
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Fractie GroenLinks: notitie "Dordrecht een fietsveilige stad" (1216001)
Besluit
Betrekken bij de bespreking in de middagraad van de fietsnota 'Dordt fietst
verder!' op 27 mei 2014 .

Tenslotte
6

Rondvraag en sluiting
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Besluit
De adviescommissie stelt voor om de vergadering voortaan niet af te sluiten met
een rondvraag (agenda op aanpassen). Daarnaast besluit de adviescommissie
om regelmatig onderling te reflecteren op het verloop van de vergadering. De
voorzitter zegt toe om dit punt periodiek te zullen agenderen. De voorzitter sluit
onder dankzegging de vergadering.
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Lijst van nieuwe behandelvoorstellen voor de vergadering van de Adviescommissie

Raadsvoorstellen
a

Vaststellen Beeldkwaliteitplan Binnenstad Dordrecht (1242956)
Besluit
De adviescommissie besluit dit stuk op een nader te bepalen moment
te agenderen voor een bespreking in de adviescommissie fysieke
leefomgeving. De stukken die betrekking hebben op het
beeldkwaliteitsplan (1242956, 1187470, 1187328) worden in
combinatie besproken met de stukken die betrekking hebben op de
welstandsnota (1188207, 1237215).

b

Vaststellen Welstandsnota 'Welstand in Ontwikkeling' (1237215)
Besluit
De adviescommissie besluit dit stuk op een nader te bepalen moment
te agenderen voor een bespreking in de adviescommissie fysieke
leefomgeving. De stukken die betrekking hebben op het
beeldkwaliteitsplan (1242956, 1187470, 1187328) worden in
combinatie besproken met de stukken die betrekking hebben op de
welstandsnota (1188207, 1237215).

c

Per 1 mei 2014 (her)benoemen van de leden van de Welstands- en
Monumentencommissie (1237214)
Besluit
De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen
voor de gemeenteraadsvergadering van 22 april 2014.

d

Vaststellen verordening parkeerbelastingen Dordrecht (elfde
wijziging) (1230099)
Besluit
De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen
voor de gemeenteraadsvergadering van 22 april 2014.

e

Beschikbaar stellen krediet van €2.768.000 voor de uitvoering van
bodemsaneringen in 2014 (1224947)
Besluit
De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen
voor de gemeenteraadsvergadering van 22 april 2014, mits de vraag
van de SP - naar het monitoringsrapport Stort van Troost - voor die
tijd wordt beantwoord.

Dossiers van Lijst ingekomen stukken
f
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Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de
fractie PvdA over verplichte GGDkeuring voor een
gehandicaptenparkeerkaart (1241073)

Besluit
De adviesommissie besluit dit stuk op verzoek van de fracties PvdA,
SP en VSP te agenderen voor een bespreking in de
adviescommissie fysieke leefomgeving op een nader te bepalen
moment. De brieven 1241073 en 1235770 worden samen besproken.
De politieke vraag richt zich op de hoogte van genoemde bedragen
en de redenering waarom de kosten in Dordrecht hoger lijken te zijn
dan in andere gemeenten.
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Brief van mevrouw A. Verhoef over kosten aanvraag
gehandicaptenparkeerkaart (1235770)
Besluit
De adviesommissie besluit dit stuk op verzoek van de fracties PvdA,
SP en VSP te agenderen voor een bespreking in de
adviescommissie fysieke leefomgeving op een nader te bepalen
moment. De brieven 1241073 en 1235770 worden samen besproken.
De politieke vraag richt zich op de hoogte van genoemde bedragen
en de redenering waarom de kosten in Dordrecht hoger lijken te zijn
dan in andere gemeenten.

h

Raadsinformatiebrief over Ontwikkelingen Huisvesting
Arbeidsmigranten (1235024)
Besluit
De adviescommissie besluit dit stuk op verzoek van de fracties
GroenLinks en Beter voor Dordt te betrekken bij de bespreking van
de gewijzigde huisvestingsverordening (1217936).

i

Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan Krispijn
(1229895)
Besluit
De adviescommissie besluit om deze raadsinformatiebrief aan te
grijpen om de procedures rondom vaststelling en wijziging van
bestemmingsplannen in de commissie fysieke leefomgeving te
bespreken. In het kader van het inwerkprogramma oppert de heer
Tiebosch om in gesprek te gaan met de ambtelijke organisatie over
de ontwikkelingen die sinds de themabijeenkomst van oktober 2013
in gang zijn gezet (bijeenkomst stond onder begeleiding van de heer
Apperloo van AT Osborne). Een terugkerend thema was de wijze
waarop de raad aan de voorkant van deze processen in positie
gebracht kan worden. De commissiegriffier wordt verzocht de
voorbereiding voor deze bijeenkomst in gang te zetten.

j

Raadsinformatiebrief over Beheerplan Stadswerven-zuid (1222275)
Besluit
De adviescommissie besluit dit stuk te agenderen voor een
bespreking in de commissie fysieke leefomgeving op een nader te
bepalen moment. De raadsinformatiebrief wordt samen met dossier
1177647 besproken. De adviescommissie geeft aan dat het

nadrukkelijk zowel om informatie als om opinie gaat.
k

Raadsinformatiebrief over realisatie uitvoeringsprogramma Stedelijke
Ecologische Structuur 2009-2013 (1222200)
Besluit
De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen
voor de raadsvergadering van 22 april 2014. Alleen de fractie PvdA
wilde het stuk bespreken.

l

Raadsinformatiebrief over meerjarenplan 2014-2018
Duurzaamheidscentrum Weizigt (1246728)
Besluit
De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen
voor de raadsvergadering van 22 april 2014.

Overige
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Inwerkprogramma commissie Fysiek
Besluit
De adviescommissie besluit dit agendapunt de komende
vergaderingen terug te laten keren, om te bezien of er thema's zijn
die zich lenen voor een inwerkprogramma. Deze vergadering is al het
onderdeel 'procedures bestemmingsplannen' benoemd.

n

Themabijeenkomst ondergrondse bestemmingsplannen
Besluit
De adviescommissie besluit een themabijeenkomst over het
onderwerp 'ondergrondse bestemmingsplannen' te organiseren. Dit
naar aanleiding van een eerdere bespreking over onder andere
schaliegas. De suggestie om dit te combineren met de bijeenkomst
over de reguliere bestemmingsplannen wordt niet omarmd. De heer
Tiebosch en mevrouw Van Dongen zullen de voorbereiding van deze
bijeenkomst namens de adviescommissie begeleiden.

o

Uitnodiging werkbezoek Weizigt NMC
Besluit
De adviescommissie gaat in op deze uitnodiging en verzoekt de
commissiegriffier om een en ander te organiseren. De
adviescommissie verzoekt om bij de planning van de werkbezoeken
rekening te houden met de werktijden van de leden van de
commissie en zoveel mogelijk na 17:00 uur en inclusief een broodje
te regelen.

p

Uitnodiging werkbezoek HVC
Besluit
De adviescommissie gaat in op deze uitnodiging en verzoekt de
commissiegriffier om een en ander te organiseren. De

adviescommissie verzoekt om bij de planning van de werkbezoeken
rekening te houden met de werktijden van de leden van de
commissie en zoveel mogelijk na 17:00 uur en inclusief een broodje
te regelen.
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