Besluitenlijst commissie Fysieke Leefomgeving van 15 mei 2018
1

Vaststellen wijziging (7e) op de Financiële verordening en intrekken Nota
Grondbeleid 2009 (2119710)
Besluit
De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de
eerstvolgende raadsvergadering.

2

Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Besluit
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van 9 mei 2018
Besluit
De besluitenlijst van 9 mei 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4

Nieuwe behandelvoorstellen (Zie bijlage)

5

Agenderingsverzoek Planpresentatie hoek Kromhout-Warmoezierspad en enkele
andere ontwikkelingen in het gebied Schil
Besluit
De commissie stemt in met het agenderingsverzoek en verzoekt de
commissiegriffier de planpresentatie een plek te geven in de maand juni op de
termijnagenda van de commissie. Tevens verzoekt de commissie voorafgaand
aan de presentatie de betreffende locatie(s) te bezoeken.

6

Termijnagenda commissie Fysiek
Besluit
De commissie neemt kennis van de termijnagenda en verzoekt de
commissiegriffier op basis van de termijnagenda en de besluiten over de nieuwe
behandelvoorstellen een voorstel te doen voor de agenda's van 6 en 12 juni.
Tevens besluit de commissie ook op woensdag 13 juni te vergaderen.

7

Overzicht stand van zaken Moties commissie Fysieke Leefomgeving
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Besluit
De commissie neemt kennis van het overzicht en beschouwt de moties waarbij
"voorstel afvoeren" is aangegeven als afgehandeld. Daarbij verzoekt de
commissie in het vervolg de indiener(s) van de motie in het overzicht mee te
nemen.

8

Overzicht stand van zaken Toezeggingen commissie Fysieke Leefomgeving
Besluit
De commissie neemt kennis van het overzicht en beschouwt de toezeggingen
waarbij "voorstel afvoeren" is aangegeven als afgehandeld. Daarbij verzoekt de
commissie in het vervolg het commissielid en/of de fractie die aanleiding voor de
toezegging heeft gegeven in het overzicht mee te nemen.

9

Vragen aan het College
Besluit
- De heer Kleinpaste (Gewoon Dordt) stelt vragen aan het college over de
Bankastraat versus Reeweg-Oost, in de strekking van hoe de wethouder kan
garanderen dat deze straten samen tot de meest optimale oplossing voor de
problemen die er liggen kunnen komen. Bij afwezigheid van de
portefeuillehouder wordt afgesproken dat de vragen schriftelijk worden
beantwoord.
- De heer Bosuguy (D66) stelt vragen aan het college over omzetverlies bij
ondernemers aan het Vogelplein vanwege de sluiting van de Bankastraat Oranjelaan. Bij afwezigheid van de portefeuillehouder wordt afgesproken dat de
vragen schriftelijk worden beantwoord.

STUKKEN TER BESPREKING
10

Vaststellen bestemmingsplan '1e herziening Krispijn, locatie Patersweg fase 1 en
Patersweg 1' (2134783)
Besluit
De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen in de
eerstvolgende raadsvergadering.
Wethouder Sleeking zegt daarbij toe:
- na te gaan of de hagen in de koopovereenkomst met de woningkopers wordt
meegenomen;
- het proces en de uitkomst daarvan nog een keer met de omwonenden te
bespreken en hen ook de visualisaties van de spiegeling van de woonblokken te
tonen.
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11

Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan Stadspolders (2147312)
Besluit
De commissie adviseert het voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de
eerstvolgende raadsvergadering.
Punt van bespreking is dan het amendement dat de CU-SGP voornemens is in
te dienen over de verruimde bestemming voor de nieuwbouw op de hoek Chico
Mendesring en Groenezoom.

12

Vaststellen bestemmingsplan '1e Herziening Sterrenburg, locatie Grote
Hondring' (2105944)
Besluit
De commissie adviseert het bestemmingsplan als hamerstuk te agenderen voor
de eerstvolgende raadsvergadering, onder de voorwaarde dat het college met
een gewijzigd voorstel (inclusief aangepaste plankaart) komt ten aanzien van de
huidige groenstrook. De commissie is van mening dat het gedeelte van de
groenstrook waar nu bomen op staan als groenstrook behouden moet blijven en
dat alleen het resterende deel moet worden uitgegeven.

13

Aanvullende zienswijze 1e herziening Sterrenburg locatie Grote Hondring
(2136440)
Besluit
De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de
eerstvolgende raadsvergadering (in combinatie met het voorstel Vaststellen
bestemmingsplan '1e Herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring' 2105944).

14

Raadsinformatiebrief inzake aanbesteding groenonderhoudsbestekken Krispijn,
Staart-Reeland en Dubbeldam (2119924)
Besluit
De raadsinformatiebrief wordt ter kennisname naar de gemeenteraad gestuurd.

15

Rondvraag
Besluit
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
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16

Sluiting
Besluit
De vergadering wordt gesloten.
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Nieuwe behandelvoorstellen
Behandelsuggesties verstrekt t/m 9 mei 2018
1

Afleggen van een verklaring van geen bedenkingen windturbine
Krabbegors (2151160)
Besluit
De commissie besluit op 22 mei een sprekersplein te organiseren en het
voorstel op 6 juni inhoudelijk te behandelen.

2

Aanwijzen Zeehavengebied en Louterbloemen als ontwikkelgebied
(2156796)
Besluit
De commissie constateert dat het raadsvoorstel nog onvoldoende
informatie bevat om een besluit te kunnen nemen en verzoekt het college
met aanvullende informatie te komen over de consequenties, voor- en
nadelen van de keuze voor aanwijzing als ontwikkelgebied t.o.v.
welstandsvrij alvorens het voor bespreking in de commissie wordt
geagendeerd.

3

Vaststellen bestemmingsplan Tankstation Laan der VN (2155695)
Besluit
De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen in de
eerstvolgende raadsvergadering.

4

Vaststellen Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening
gemeente Dordrecht (tweede wijziging) (2166290)
Besluit
De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen in de
eerstvolgende raadsvergadering. De SP-fractie zal daarbij een
stemverklaring afleggen.

5

Vaststellen Startnotitie lokale uitwerking Woonvisie (2176384)
Besluit
De commissie besluit de startnotitie zo mogelijk nog voor het zomerreces
in de commissie te bespreken.

6

Vaststellen bestemmingsplan 8e herziening Dubbeldam, locatie
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Vissersdijk-West (2176351)
Besluit
De commissie verzoekt dit voorstel zo snel als mogelijk in de commissie te
bespreken, voorafgegaan door een sprekersplein.

7

Raadsinformatiebrief inzake het proces voor aanwijzing van
topmonumenten (2116403)
Besluit
De raadsinformatiebrief wordt ter kennisname naar de gemeenteraad
gestuurd.

8

Raadsinformatiebrief inzake voortgang digitalisering parkeren (2166309)
Besluit
De raadsinformatiebrief wordt ter kennisname naar de gemeenteraad
gestuurd.

9

Raadsinformatiebrief inzake ontwerpbestemmingsplan 1e herziening
Amstelwijck-2010, locaties Laan van Barcelona en Kilweg (2166293)
Besluit
De raadsinformatiebrief wordt ter kennisname naar de gemeenteraad
gestuurd.

10

Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fracties D66 en VVD over
parkeersituatie bij Villa Augustus (2166864)
Besluit
De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van de
beantwoording door het college.

11

Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie D66 over
veiligheidssituatie Merwedepolder (2165918)
Besluit
De commissie neemt kennis van de gestelde vragen in afwachting van de
beantwoording door het college.

12

Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie
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SP inzake aanpak kauwgum vervuiling (2162819)
Besluit
De beantwoording van het college wordt voor kennisgeving aangenomen.

13

Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fracties
D66 en VSP inzake bushalte Essenhof (2162803)
Besluit
De commissie verzoekt de beantwoording van de vragen op een nader te
bepalen moment in de commissie te bespreken.

14

Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie
SP inzake voorrangsverklaring (2166893)
Besluit
De beantwoording van het college wordt voor kennisgeving aangenomen.

15

Beantwoording door het college van de brief van de heer F. van Dijk over
overlast Mariastraat/vervuilde grond Alexanderstraat (2172200)
Besluit
De antwoordbrief wordt voor kennisgeving aangenomen.

16

Verklaring van geen bedenkingen n.a.v. aanvraag omgevingsvergunning
voor de inrichting DuPont de Nemours Nederland B.V., gelegen aan de
Baanhoekweg 22 (2166480)
Besluit
De commissie besluit de brief naar het college door te geleiden met het
verzoek de raad een voorstel voor te leggen over het al dan niet
verstrekken van een verklaring van geen bedenkingen.

17

Burgerinitiatief voor het aanleggen van insectentuin op grasveldje aan de
Waterman (2165656)
Besluit
De commissie besluit het burgerinitiatief 'Insectentuin aanleggen op
grasveldje in de Waterman' ter advisering in handen te stellen van het
college en het na ontvangst van het advies van het college te agenderen
voor een inhoudelijk bespreking in de commissie.
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18

Brief namens bewonerscomité Hallincqlaan met 12 gelijkluidende reactie
formulieren betreffende plaatsing van een verkeersdrempel in de
Hallincqlaan (2152089)
Besluit
De commissie besluit deze brief door te geleiden naar het college ter
beantwoording. De commissie ontvangt een afschrift van het antwoord.

19

Brief van Otto Work Force over informatiememorandum huisvesting
arbeidsmigranten (2163727)
Besluit
Het informatiememorandum huisvesting arbeidsmigranten wordt voor
kennisgeving aangenomen.

20

Brief van VHA over urgentie huisvesting arbeidsmigranten (2170076)
Besluit
De brief wordt voor kennisgeving aangenomen.

21

Brief van Vogelbescherming Nederland met ideeën en suggesties groen en
vogelvriendelijk beleid (2168777)
Besluit
De commissie neemt kennis van de brief en verzoekt het college met een
schriftelijke reactie op deze brief naar de commissie te komen.

22

Brief van stichting BuitenZinnig over realiseren van een voedselbos in
Dordrecht (2175614)
Besluit
De commissie besluit de brief door te geleiden naar het college ter
beantwoording. De commissie ontvangt een afschrift van het antwoord.

23

Brief van de heer F. van Dijk over mondeling gehoord worden door de
gemeenteraad betreffende verontreiniging perceel Mariastraat 9 - 13
(2172578)
Besluit
De commissie besluit de brief te beschouwen als verzoek tot het
gebruikmaken van het spreekrecht voor burgers en geeft de
commissiegriffier de opdracht dit verzoek te toetsen aan het Reglement
van Orde en het op basis daarvan af te handelen.
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