Besluitenlijst Commissie Fysieke Leefomgeving 9 april 2019
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Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Besluit
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
De commissiegriffier deelt mee dat door het uitvallen van het agendapunt
'Initiatiefvoorstel CDA over parkeren Oranje Wit' er ruimte vrij is gekomen op de
commissieagenda van 16 april. De commissie geeft de commissiegriffier de
ruimte deze in te vullen.
Wethouder Van der Linden deelt mee dat hij voor de commissievergadering een
petitie in ontvangst heeft genomen van de bewoners van de Rechte Zandweg. Al
dan niet via de beantwoording van de artikel 40-vragen van de VVD over dit
onderwerp zal hij de commissie informeren over of en hoe hij een vervolg wil
geven aan de petitie.
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Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van 19 maart 2019
Besluit
De besluitenlijst van de adviescommissie van 19 maart 2019 wordt ongewijzigd
vastgesteld.
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Vragen aan het College
Besluit
- De heer Kleinpaste (Gewoon Dordt) stelt vragen aan wethouder Stam over de
communicatie aan bewoners over afsluitingen en verkeersmaatregelen in het
kader van The Passion. In een breed verspreidde brief van de gemeente is
vooral aangegeven wat voor en tijdens The Passion niet mogelijk is wat betreft
verkeer in de stad. Alternatieven om de stad uit te komen komen in de brief
onvoldoende aan de orde. Wethouder Stam antwoordt dat de communicatie
breed is opgepakt. Uitvalswegen zijn aanwezig. Hij gaat bekijken of er
aanvullende communicatie hierover nodig is.
- De heer De Buck (GroenLinks) stelt mede namens D66 en CU-SGP vragen aan
wethouder Stam over de bomen nabij de Wantijoever bij Schaerweide.
Wethouder Stam antwoordt dat de kap van de bomen pas is gepland na de
zomer. De kapvergunning is nog niet verleend. Eerst worden de gestelde artikel
40-vragen beantwoord voordat er wordt gekapt. Datzelfde geldt voor de kleinere
struikgewassen waarvoor geen kapvergunning nodig is.
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Presentatie Rijkswaterstaat over groot onderhoud N3
Besluit
De commissie neemt kennis van de presentatie van mevrouw Heijman en de
heer Groninger van Rijkswaterstaat.
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Vaststellen Transitievisie Warmte 1.0 (2366456)
Besluit
De heer Vogelaar spreekt in namens Drechtse Stromen.
Een oordeel dat breed in de commissie leeft is dat voorliggende Transitievisie
Warmte 1.0 een goede eerste aanzet is en een goed startpunt om het verder uit
te gaan werken. Diverse fracties geven de volgende aandachtspunten mee voor
het vervolg: informeren en motiveren van inwoners, zekerheid en betaalbaarheid
voor inwoners (bijvoorbeeld via een revolverend fonds), duurzame voeding voor
het warmtenet, ruimte houden voor nieuwe technologieën zoals waterstof via de
bestaande gas-infrastructuur, aandacht voor isoleren van woningen, leren van
ervaringen van andere regio's en plaatsen met historische binnensteden.
Wethouder Van der Linden geeft aan dat het vooral een grote sociale
transformatie is. We kunnen veel leren van andere steden en regio’s. Ten
aanzien van de duurzame voeding van het warmtenet meldt hij dat HVC een
opsporingsvergunning heeft voor geothermie, daar wordt aan gewerkt. Het jaartal
is nog niet bekend. Ook van belang is om overzicht van de mogelijkheden voor
inwoners te creëren. Alternatief gebruik van de bestaande gas-infrastructuur
zoals biogas of waterstof zijn in ontwikkeling, maar wordt in eerste instantie
ingezet in de zware industrie. Daarna bij het zwaar wegtransport. Op termijn kan
het interessant worden voor woningen, ook voor onze historische binnenstad.
Maar op dit moment is nog geen concreet leverbare oplossing voorhanden.
Daarom is deze mogelijkheid als derde in de voorkeursvolgorde opgenomen, na
het warmtenet en all-electric. Op het moment dat dit voor woningen wel concreet
wordt, wordt de voorkeursvolgorde opnieuw bekeken.
De wethouder kondigt aan dat het Opgaveplan Energietransitie binnenkort naar
de raad komt. Dan kan in bredere zin worden gedebatteerd over de
energietransitie.
De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te agenderen.
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Rondvraag
Besluit
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
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Sluiting
Besluit
De vergadering wordt om 23.10 uur gesloten.
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