TERMIJNAGENDA COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING - versie 11-09-2019
WOENSDAG 2 OKTOBER


18.30 uur: Technische sessie (facultatief) over planmonitor, voortgangsmonitor en doelgroepenonderzoek wonen - ter voorbereiding op bespreking lokale
paragraaf woonvisie in de commissie van 8 oktober (presentatie wordt ook gegeven in commissie Grote Projecten van 25 september)



20.00 uur: Themabijeenkomst Energietransitie Dordrecht (locatie: The Movies) - ter voorbereiding op de algemene bespreking in de commissie van 15 oktober

DINSDAG 8 OKTOBER





Gesprek met Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (18.00 – 19.30 uur, locatie: OZHZ)
Burgerinitiatief Geluidswerende voorziening Dubbeldrecht (2273288) – mits collegeadvies beschikbaar is
RV Plan van aanpak verkeersonveilige locaties
RV Lokale paragraaf woonvisie

DINSDAG 15 OKTOBER



Burgerinitiatief 'De Tuin van Sterrenburg' (2415796) – mits collegeadvies beschikbaar is
Algemene bespreking Energietransitie Dordrecht, met als onderliggende voorstellen en stukken:
> RV Startnotitie en beschikbaar stellen van krediet ten aanzien van opgave Duurzame Stad 2019 - 2022 (2396882)
> Initiatiefvoorstel De weg naar een energieneutraal Dordrecht (2431388)
> Beantwoording artikel 40-vragen CDA over relatie leveringskosten warmtenet met ontwikkeling gasprijs (2397924)

DINSDAG 30 OKTOBER


Begroting 2020

DINSDAG 19 NOVEMBER



Vervolgpresentatie doorontwikkeling Dagrecreatieterrein
Burgerinitiatief hantering van de maximaal toegestane snelheid op de Merwedestraat en naast gelegen Parallelweg (2240824) - inclusief uitwerking mogelijke
maatregelen verkeersveiligheid Merwedestraat (n.a.v. motie Beter voor Dordt bij Kadernota 2020)
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DINSDAG 26 NOVEMBER




Algemene bespreking bomenbeleid - inclusief RIB boomziekten- en aantastingen (o.a. essentaksterfte)
Presentatie alternatieven voor toegang en ontsluiting Wilgenwende

DINSDAG 10 DECEMBER




NOG IN TE PLANNEN (vette, rode tekst is nieuwe tekst)
Nr.

Onderwerp

Agenderingsverzoek

Datum

Status

1.

Bespreking planning uitvoeringsvoorstellen Koersnota Mobiliteit

Commissie

29-01-2018

Toezegging wethouder bij bespreking
Koersnota Mobiliteit in Dordrecht.
Behandelen nadat de uitgangspuntennotitie
(n.a.v. aangenomen motie raad 19 februari
2019) is behandeld. Voorstel is deze
uitgangspuntennotitie onderdeel te laten zijn
van de behandeling van de Kadernota in de
commissie van 3 juli.

2.

Initiatiefvoorstel monumentenstatus voor het Dordtse Poldergebied –
Beter voor Dordt (2349042)

Beter voor Dordt

19-03-2019

Wordt geagendeerd zodra het advies van het
college en externe adviezen beschikbaar zijn.
Verwachting: november/december 2019

3.

Algemene bespreking 'afvalinzameling'

Beter voor Dordt,
VVD, GroenLinks

16-04-2019

- beantwoording vragen Beter voor Dordt
inzake afval uit het straatbeeld (2377615)
- beantwoording vragen GroenLinks over
vuilnis van de horeca (2380888)
- beantwoording vragen VVD over inzameling
bedrijfsafval door Netwerk (2380900)
Wellicht te combineren met bespreking van
het rapport van de Rekenkamercommissie
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over afvalbeheer. Planning is dat dit rapport in
november/december wordt opgeleverd. Ook
komt er in november een RIB met de
tussenresultaten van de lopende proeven.
Algemene bespreking wordt gepland voor
januari. Bespreking kan input opleveren voor
de startnotitie voor het
Grondstoffenbeleidsplan die in 1e kwartaal
2020 aan de raad wordt aangeboden.
4.

Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de
fracties VSP, VVD en GroenLinks inzake herstructurering Bilderbosgebied
(2389680)

VSP

16-04-2019

Bespreekpunt is waarom het college de
communicatie heeft beëindigd als er geen
overeenstemming is bereikt met de
bewonersorganisatie.

5.

Fundamenteel debat over parkeerbeleid langere termijn

GroenLinks, PvdA,
Gewoon Dordt, VVD

14-05-2019

Verzoek van de commissie is dit zo spoedig
mogelijk in te plannen, mede aan de hand van
de RIB nota flexibele parkeernormen
(2431232). De brief van P. van Mourik inzake
overlast voor bewoners Binnenstad door
afsluitingen en parkeerverboden i.v.m.
werkzaamheden en evenementen (2395102)
wordt op verzoek van de VVD toegevoegd.

6.

Initiatiefvoorstel CDA over aanpak parkeerproblematiek,
fietsonveiligheid en fietsparkeren bij Oranje Wit (2285901)

Commissie

11-06-2019

Op verzoek van de commissie houdt de
wethouder de financiële raming eerst nog een
keer tegen het licht zodat er zekerheid komt
over de kosten van het initiatiefvoorstel.

7.

Uitrol van 5G

VVD, CU-SGP

04-09-2019

Bespreking over kansen van 5G voor de stad,
ruimtelijke consequenties, bereikbaarheid in
het buitengebied en kosten voor de gemeente.
Bespreking in gezamenlijkheid met commissie
Bestuur & Middelen.

8.

Informeel gesprek met Qbuzz (en provincie)

Commissie

10-09-2019

Inplannen voor november. Op 16 april vond
een informeel gesprek tussen de commissie,
Qbuzz en de provincie plaats over de
concessie DMG. Toen is aangegeven dat het
nuttig is regelmatig een dergelijk gesprek te
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voeren. In december loopt de huidige
concessie 1 jaar en zal Qbuzz wellicht
wijzigingen doorvoeren. Suggestie van de
PvdA is om voor het gesprek ook een
afvaardiging van de medezeggenschap van
Qbuzz uit te nodigen.
9.

VVD

Presentatie n.a.v. motie Bereikbaar Dordrecht

10-09-2019

De VVD-motie vroeg om inzicht in de
integrale aanpak van het beperken van de
overlast a.g.v. werkzaamheden N3, A15, A16
en Dordtse Mijl. Met de VVD is afgestemd dat
dit plaats kan vinden in de vorm van een
presentatie in de commissie waarbij ook
externe partijen zoals ANWB, Qbuzz,
Veiligheidsregio en Fietsersbond worden
uitgenodigd.

BESTUURLIJKE PLANNER COLLEGE (versie mei 2019)
Onderwerp

Soort voorstel

Doel

Kwartaal

Jaar

Parkeren op het Leerpark

Raadsvoorstel

Het verbeteren van de ondernemersdienstverlening en intensiveren
van de samenwerking met ondernemers

1

2019

Vogelbuurt: Living Lab Ruimtelijke Adaptatie

Startnotitie

Dordrecht is een klimaatbestendige, groen-blauwe stad waar
mensen aan bij willen dragen

1

2019

Ontwikkelperspectief, haalbaarheidanalyse Oudland (OMC)

Raadsvoorstel

Het realiseren van groei tot 2022 met 4000 woningen en
hoogwaardige openbare ruimte

1

2019

Ontwikkelperspectief, haalbaarheidsanalyse Steegoversloot

Raadsvoorstel

Het realiseren van groei tot 2022 met 4000 woningen en
hoogwaardige openbare ruimte

1

2019

Wegennota 2020

Startnotitie

De openbare ruimte is van iedere Dordtenaar. Samen met partners
zorgen wij voor gebruiksvriendelijke wijken, buurten en straten

2

2019

Ontwikkelen visie op een circulaire economie

Startnotitie

Het versterken en stimuleren van circulair denken en handelen in
Dordrecht

2

2019
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Pollers vervangen door cameratoezicht (onderdeel aanpak top
20)

Raadsvoorstel

Het realiseren van de bereikbaarheidsopgave, waarbij wordt
ingezet op het versterken van het OV-systeem en de fiets en in de
stad de auto te gast is

2

2019

Verbeteren van het scheiden en aanbieden van huishoudelijk
afval

Raadsvoorstel

Het verbeteren van de milieukwaliteit van de woon- en
leefomgeving Dordrecht

2

2019

Bestemmingsplan M.H. Trompweg

Raadsvoorstel

Het realiseren van groei tot 2022 met 4000 woningen en
hoogwaardige openbare ruimte

3

2019

Woonwagenbeleid

Raadsvoorstel

Het ontwikkelen van een ruimtelijke ordening die ruimte biedt aan
ontwikkelingen, transformatie en een divers woningaanbod

3

2019

In overleg met bewoners maatregelen ontwikkelen voor betere
wandel- en fietsverbinding tussen wijken en naar het
buitengebied

Raadsvoorstel

Het realiseren van de bereikbaarheidsopgave, waarbij wordt
ingezet op het versterken van het OV-systeem en de fiets en in de
stad de auto te gast is

3

2019

Snelle fiets- en voetgangersverbinding realiseren tussen het
centrum, het station en het Leerpark

Raadsvoorstel

Het realiseren van de bereikbaarheidsopgave, waarbij wordt
ingezet op het versterken van het OV-systeem en de fiets en in de
stad de auto te gast is

3

2019

Aanwijzen van een gebied waar gemengde functies of de
verandering van winkel- naar woonbestemming met één
eenvoudige melding geregeld wordt

Raadsvoorstel

Het ontwikkelen van een ruimtelijke ordening die ruimte biedt aan
ontwikkelingen, transformatie en een divers woningaanbod

3

2019

Bestemmingsplan Mariastraat

Raadsvoorstel

Het realiseren van groei tot 2022 met 4000 woningen en
hoogwaardige openbare ruimte

4

2019

Gemeentelijk rioolplan

Startnotitie

Ophalen van de kaders voor GRP 2021-2026

4

2019

Scenario's opstellen voor differentiatie in parkeertarieven (i.r.t.
EPV)

Raadsvoorstel

Het realiseren van de bereikbaarheidsopgave, waarbij wordt
ingezet op het versterken van het OV-systeem en de fiets en in de
stad de auto te gast is

4

2019

Uitwerking lokale strategie transitievise Warmte 1.0

Startnotitie

Het realiseren van een energieneutrale stad in 2050

4

2019

Update Regionale Energiestrategie (6 maanden na
klimaatakkoord)

Raadsvoorstel

Het realiseren van een energieneutrale stad in 2050

4

2019

Aanwijzen van gebieden voor gebiedstransformatie

Raadsvoorstel

Het ontwikkelen van een ruimtelijke ordening die ruimte biedt aan
ontwikkelingen, transformatie en een divers woningaanbod

4

2019

Bestemmingsplan Patersweg, plot 2

Raadsvoorstel

Het realiseren van groei tot 2022 met 4000 woningen en
hoogwaardige openbare ruimte

4

2019
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Onderzoek naar leegstaande kantoren en winkelpanden op
aantrekkelijke woonlocaties:
- Weeskinderdijk / Maasterras
- Spuiboulevard
- Spoorzone

Startnotitie

Het ontwikkelen van een harde planvoorraad van 6000 woningen,
te bouwen na 2022
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4

2019

