Overzicht stand van zaken moties Commissie Fysieke Leefomgeving 9 februari 2017
item
datum
onderwerp
inhoud
(1/21)
151215/M5

vergadering Raad M9 Motie Flora & Fauna
15-12-15

wethouder

status

wijze van afdoening - voortgang

Reynvaan
DRAAGT HET COLLEGE OP OM: • De verhuizing van De
Vrije Tuinder en de Bijenvereniging goed te laten verlopen
en te faciliteren, waarbij de kwaliteit van de verhuizing en
inrichting van de nieuwe locatie voorop staat, en daarover
in goed overleg met de verenigingen afspraken te maken;
• De datum in het huurcontract niet leidend te laten zijn,
maar de tijdsplanning van de verhuizing van de
verenigingen gericht op een zo'n groot mogelijk behoud
van de flora en fauna.

voorstel afvoeren wijze van afdoening:
College heeft op 13 december 2016 de RIB vastgesteld met
zaaknummer 1757332. Afhandeling Motie Flora en fauna,
RIS dossier 1845601.

(2/21)
161108/M5

vergadering Raad M5 Motie Duidelijkheid en
08-11-16
rechtszekerheid via het
ligplaatsenbeleid

Roept het college op:
Mos
- om analoog aan de nadere regels historische
binnenschepen in de Wolwevershaven ligplaatsenbeleid
voor de Kalkhaven, de Riedijkshaven, het Wantij en de
Zuidelijke Insteekhaven voor 1 juli 2017 op te stellen en de
gemeenteraad hierover te informeren.
- om op basis van dit beleid te beslissen of de thans
aanwezige historische binnenschepen in de Kalkhaven, de
Riedijkshaven en het Wantij in aanmerking komen voor
een permanente ligplaatsvergunning.

in behandeling

voortgang:
16-12-16 Irene Odinot: Na bespreking in het MT is
gebleken dat deze motie niet door stadsbeheer maar door
stadsontwikkeling moet worden behandeld. Zij zijn
verantwoordelijk voor het opstellen van het nieuwe
beleid.

(3/21)
161108/M32

vergadering Raad M32 Motie beperk kosten
08-11-16
grondexploitatie

Verzoekt het college:
Sleeking
- de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2017 een
voorstel te presenteren voor de verkoop van grondlocaties
in eigendom van Dordrecht die geen toekomstig
ontwikkelperspectief bieden en die een negatieve
jaarlijkse exploitatie kennen zonder perspectief op een
substantiële meeropbrengst bij verkoop verder op in de
tijd.

in behandeling

voortgang:

(4/21)
161108/M24

vergadering Raad M24 Motie Busstop De
08-11-16
Essenhof

Verzoekt het college:
vd Linden
- te bewerkstelligen dat deze bushalte in de bestekstukken
voor de Nieuwe Concessieverlening OV door de Provincie
Zuid-Holland wordt opgenomen.

in behandeling

voortgang:

(5/21)
160927/M2

vergadering Raad M2 Motie Verkoopneuzen
27-09-16
dezelfde kant op

Roept het college op: Actie te ondernemen op de
Mos
versnippering van het acquisitieapparaat en te
onderzoeken in hoeverre de bestaande organisatie ook de
acquisitie van Kil IV kan gaan doen

in behandeling

voortgang:
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(6/21)
160628/M42

vergadering Raad M42 Motie Focus aanbrengen Besluit:
28-06-16
in Duurzaamheid
• Verzoekt het college om voorafgaand aan de begroting
voorstellen uit te werken waarmee focus en versnelling
wordt bereikt om de duurzaamheidsdoelstelling te
behalen.

vd Linden

in behandeling

voortgang:
29-08-16 H Kromkamp: wordt betrokken bij stukken die al
bij de raad liggen en worden besproken in de commissie
fysiek op 11 oktober.
08-12-16 Karin de Graaf: Status op afvoeren zetten, kan
anders niet worden afgevoerd!!!!!

(7/21)
160628/M41

vergadering Raad M41 Motie Vrij Fietsen
28-06-16

Verzoekt:
vd Linden
• Het college een experiment mogelijk te maken van een
jaar waarin ook in het voetgangersgebied in het centrum
gefietst mag worden.
• Na een jaar te bezien wat de effecten daarvan zijn en of
nadere regulering alsnog nodig is.

in behandeling

voortgang:

(8/21)
160628/M40

vergadering Raad M40 Motie Droge Kleding en
28-06-16
Droge Fietsen

Verzoekt het college:
• Bij de uitwerking van de plannen voor de Krispijnzijde
van station Dordrecht een droge/overdekte stalling voor
fietsen te realiseren.

vd Linden

in behandeling

voortgang:

(9/21)
160628/M39

vergadering Raad M39 Motie Weg met Asbest
28-06-16

Besluit:
vd Linden
• Dat het college inventariseert of en welke gemeentelijke
gebouwen asbestdaken hebben.
• Indien die daken er zijn een plan van aanpak en
kostenraming maakt om tot sanering
daarvan over te gaan.
• Een plan van aanpak maakt om de sanering door andere
eigenaren van asbestdaken in
Dordrecht te bevorderen.
• De Raad hierover in het voorjaar van 2017 informeert,

in behandeling

voortgang:

(10/21)
vergadering Raad M37A Motie 'Slimmer, Sneller Verzoekt het college:
vd Linden
160628/M37A 28-06-16
en Duurzamer Doordrecht'
In overleg te gaan met de relevante partners, zoals
hierboven vermeld. Dit, met als doel om na te gaan hoe de
intentie van de motie kan leiden tot een vruchtbaar
resultaat.
vergadering Raad M36 Motie 'Compact,
Verzoekt het college:
Reynvaan
(11/21)
160628/M36 28-06-16
duurzaam en modulair Wonen Deze vormen van burgerinitiatieven te stimuleren en hen
en Leven'
daarbij 'ruimte' te bieden in het faciliteren ervan.

in behandeling

voortgang:

in behandeling

voortgang:
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(12/21)
160510/M4

vergadering Raad M4 Motie ,Snel op naar
10-05-16
geluidsarme N3'

Verzoekt het college:
- Per direct met Rijkswaterstaat het gesprek aan te gaan
om de wens en
noodzaak tot snelle uitvoering van groot onderhoud aan
de N3 over te
brengen en met hen aanvullende maatregelen te
bespreken om de meest
optimale geluidsreductie rondom N3 te realiseren;
- De gemeenteraad voor de begrotingsbehandeling te
informeren over de
resultaten uit de bespreking met Rijkswaterstaat.

vd Linden

in behandeling

voortgang:

(13/21)
160510/M3

vergadering Raad M3 Motie Geef Dordt meer
10-05-16
schone lucht

DRAAGT HET COLLEGE OP OM:
- Voor eind juni 2016 onderzoek uit te voeren naar de
huidige en toekomstige milieusituatie op de N3, de
benodigde maatregelen, de verkeers- en milieueffecten
(oa geluid en fijnstof) van een verlaging van de
maximumsnelheid op de N3 naar 80 km/h en hiervoor de
benodigde middelen ter beschikking te stellen (een en
ander zo nodig en mogelijk in Drechtsteden-verband);
- Op basis van dit onderzoek met Rijkswaterstaat het
gesprek aan te gaan over de mogelijkheden van een
verlaging van de maximumsnelheid naar 80 km/h en de
benodigde aanvullende maatregelen die met het groot
onderhoud uitgevoerd kunnen worden en;
- De gemeenteraad te informeren over de
onderzoeksresultaten en de resultaten uit de bespreking
met Rijkswaterstaat.

vd Linden

in behandeling

voortgang:
25-08-16 Vincent Wiegerinck: In overleg met de
portefeuillehouder is de datum van afhandeling uitgesteld,
omdat een extra onderzoek naar de beschikbare data
wordt uitgevoerd.

(14/21)
160510/M2

vergadering Raad M2 Motie Locatie
10-05-16
Zomerkermis Dordrecht

Verzoekt het college:
- Te onderzoeken of het technisch mogelijk is om de
Zomerkermis naar een andere locatie in
Dordrecht te verplaatsen.
- Aan te geven wat de plussen en de minnen zijn bij de
alternatieve locatie (s).

Mos

in behandeling

voortgang:

commissies (xlsx).xlsx JdR 09-02-17; Gefilterd op type 'motie', beh. commissie 'Fysiek'; gesorteerd op status desc: 21 items

page 3 / 5

Overzicht stand van zaken moties Commissie Fysieke Leefomgeving 9 februari 2017
(15/21)
160510/M1

vergadering Raad M1 Motie Dienstregeling 2019! Verzoekt het college:
vd Linden
10-05-16
- Om samen met de raad, andere overheden, inwoners en
organisaties te knokken voor een doorgaande ICverbinding naar Breda vanaf 2019.
- De effecten van het verlies aan IC-verbindingen en het
effect van de pendel te monitoren en te vergelijken met de
prognoses.
- Deze informatie bij het bespreken van de grote projecten
met de raad te delen en onderdeel te laten zijn van de
strategie op de ontwikkeling van de Spuiboulevard e.o.

in behandeling

voortgang:

(16/21)
151110/M5

vergadering Raad Motie Marsroute 2050!
10-11-15

in behandeling

voortgang:
26-11-15 H Kromkamp: afhandeling in handen van
Roosmarijn Sweers en Ronald Kooman
12-01-16 H Kromkamp: afdoening vindt plaats in het
voorjaar, wordt betrokken bij de tussenbalans. Datum van
15 januari is niet haalbaar en ook niet zo afgesproken
tijdens de bespreking in de commissie.
01-06-16 H Kromkamp: voorstel is op 31-05-2016
behandeld in college en doorgestuurd naar de raad.
08-12-16 Karin de Graaf: De commissie besloot op 11
oktober dat zij graag inzicht wil in welke concrete
maatregelen in welk tijdvak genomen gaan worden en wat
de 'routes' zijn richting de doelstellingen van 2020 en
2050. De wethouder geeft aan dat hij hier concreter op in
kan gaan als de pilot energietransitie is doorlopen. Dit zal
de eerste helft van 2017 worden. De commissie adviseert
de raad om kennis te nemen van de
raadsinformatiebrieven en de moties over circulaire
economie en megawatt af te handelen. De motie
Marsroute blijft op de voorraadlijst in afwachting van de
routekaart. Hierbij het verzoek om de status op in
behandeling te zetten.
06-02-17 H Kromkamp: zie gemaakte afspraken hieronder
omtrent afhandeling (bij behandeling Regionale
energiestrategie, rond de zomer).

Verzoekt het college:
Bij de Jaarrekening 2015, bij het bespreken van de grote
projecten, het voorgestelde format projectblad
“Duurzaamheid”, inclusief de Routekaart met de raad te
bespreken.
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(17/21)
151110/M28

vergadering Raad Motie Zonne-energie
10-11-15

Draagt het college op onderzoek te doen naar de
vd Linden
mogelijkheden om ook zonnepanelen te leggen op andere
gemeentelijke gebouwen en hiervoor subsidie aan te
vragen bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland
onder de subsidieregeling 2016 (Stimulering Duurzame
Energie 2016).

in behandeling

voortgang:
02-02-16 Pjj Theijn: graag motie overdragen aan
inhoudelijk opdrachtnemer Jan Koffijberg. memo
voorgelegd aan PO

(18/21)
150929/M1

vergadering Raad Motie Pietluttigheden
29-09-15

DRAAGT HET COLLEGE OP OM:
In 2017 de werkwijze en aanpak van de nieuwe
Welstandsnota en de Welstandscommissie goed te
evalueren, en dan bij uitstek op de aspecten: afschaffen
pietluttigheden, de welstandsvrije gebieden en het fors
versterken van de bewonersparticipatie bij de kwaliteit
van de leefomgeving, en hierover te rapporteren aan de
gemeenteraad ter bespreking.

in behandeling

voortgang:
13-09-16 Karin de Graaf: Voor commissie Fysiek blijft het
voorstel op de voorraadlijst overzicht moties staan. Met
het verzoek om de status/actie te wijzigen in 'in
behandeling'.
13-09-16 Karin de Graaf: Voor commissie Fysiek blijft het
voorstel op de voorraadlijst overzicht moties staan. Met
het verzoek om de status/actie te wijzigen in 'in
behandeling'

(19/21)
150630/M21

vergadering Raad M21 Motie Parkeren P&R
30-06-15
terrein Stadswerven

Verzoekt het college om:
vd Linden
dit voorstel nader te bezien en met aanvullende informatie
richting de raad te komen voor de begrotingsbehandeling;
- daarbij ook de mogelijkheid in beeld te brengen of het
mogelijk is om huurfietsen op deze locatie aan te bieden.

in behandeling

voortgang:
02-02-16 Lars Mosch: Afhandeling motie nog niet mogelijk
i.v.m. onderhandelingen Lotax over gebruik deel
parkeerterrein; prognose is collegebehandeling in mei/juni
2016
11-10-16 David Wansink: In overleg met wethouder Van
der Linden uitgesteld tot eerste kwartaal 2017, in verband
met nader onderzoek met externe partijen over de
invulling van de P+R-functie

(20/21)
160628/M21

vergadering Raad M20 Motie Aantrekkingskracht Roept het college op:
28-06-16
Bedrijventerreinen
• Zich in te zetten en het initiatief te nemen op de
bedrijventerreinen Dordtse Kil 1/2 en Amstelwijck-West
om BedrijvenlnvesteringZones in te voeren.

op naam

voortgang:

(21/21)
160628/M49

vergadering Raad M49 Motie 'Stimulering
28-06-16
Dordtse Binnenstad
Investering'

toegewezen

voortgang:

Sleeking

Mos

Verzoekt het college:
Sleeking
¦ Te verkennen of er in samenwerking met private
investeerders een fonds opgezet en beheerd kan worden,
waaraan zowel de gemeente als private investeerders een
bijdrage leveren;
¦ Voor de begroting via een Raadsinformatiebrief de
uitkomst van deze verkenning te presenteren.
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