Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd
tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 17 november 2015 zal
plaatsvinden in Vergaderzaal 3 - Hugo Muys van Holy van de vergadervleugel in het
Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.15 uur.
De Commissiegriffier,
M.H. Hoogstad
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Opening, mededelingen en vaststellen agenda

2

Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van 27 oktober 2015

3

Vragen aan het College
- Nadere beantwoording door de wethouder op de vragen ex art. 40 RvO van de fractie
D66 over Derde Merwedehaven (1575680)

STUKKEN TER BESPREKING
4

Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie PvdA over
overlast Primark voor omwonenden (1522345)
Op verzoek van de fracties PvdA, D66, GroenLinks en SP wordt deze brief
geagendeerd voor een bespreking in de commissie. De discussie zal zich daarbij
richten op wat is nagelaten en wel had gemoeten, en op vergelijkbare gevallen in de
toekomst
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Brief bewoners over zonnepanelen op hun dak (1567779)
De commissie besloot deze brief op verzoek van de fracties PvdA en VVD te
agenderen voor een bespreking. De discussie zal zich daarbij richten op de relatie met
de motie pietluttigheden.
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Raadsinformatiebrief over de voortgang van het programma WDO en ontwerp MER en
voorontwerpbestemmingsplannen Dordtse Kil IV en Rijksweg A16-N3 (1597147)
Korte presentatie / toelichting op de belangrijkste onderdelen van de
voorliggende bestemmingsplannen. Vervolgens ruimte voor een inhoudelijke
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bespreking. Conform de afspraken bij planologische procedures wordt het plan pas na
deze bespreking ter inzage gelegd.
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Instemmen met ontwerp-plan-milieueffectrapportage Windpark in Dordrecht en
ontwerp-structuurvisie Windenergie in Dordrecht (1571012)

8

Raadsinformatiebrief over beantwoording zienswijzen Notitie reikwijdte en detailniveau
MER Dordtse Kil IV (1515806)
De punten 7. en 8. worden in gezamenlijkheid besproken. Het betreft een inhoudelijke
commissiebehandeling van het raadsvoorstel. Op 27 oktober heeft een sprekersplein
over dit onderwerp plaatsgevonden. Voorafgaand aan de vergadering is er tussen
19:00 en 20:00 uur nog aanvullend de mogelijkheid om technische vragen te stellen
(vergaderkamer 5).
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Rondvraag

10

Sluiting
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