Besluitenlijst commissie Fysieke Leefomgeving van 30 juni 2020
1

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

STUKKEN TER BESPREKING
2

Bespreking kadernota 2021 (moties en amendementen)

3

Vaststellen Kadernota 2021 (2578604)
Besluit
De heer Vogelaar spreekt in namens Drechtse Stromen.
De commissie bespreekt de Kadernota 2021 aan de hand van het
blokkenschema. De volgende onderwerpen komen aan de orde:
Woningbouw (inclusief motie M5), jongerenwoningen, groen-blauwe stad,
grasveld Wantijpark en andere parken, natuurbehoud- en ontwikkeling,
ondergrondse afvalcontainers, drugsafval, wateroverlast, groene gevels en
hittestress, energietransitie, duurzaamheidsleningen, 30km-zones, parkeren,
fietsmobiliteit en rotondes.

4

Raadsinformatiebrief over Corona maatregelen (16-06-2020) (2584542)
Besluit
De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan
te nemen.

Agendadeel
5

Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van 16 juni 2020
Besluit
De besluitenlijst van de adviescommissie van 16 juni wordt ongewijzigd
vastgesteld.
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6

Nieuwe behandelvoorstellen (Zie bijlage)

7

Vragen aan het College
Besluit
- Mevrouw Klein-Hendriks (CU-SGP) stelt vragen over de locaties voor de extra
inzet van zon op restruimtes zoals opgenomen in de aanstaande regionale
energiestrategie (RES).
Wethouder Van der Linden antwoordt dat er nog veel potentie op daken is. Het is
niet de ambitie om het landschap vol te zetten met zonnepanelen. Er wordt
vooral gekeken naar locaties die momenteel niet gebruikt worden. In de RES is
waarschijnlijk een overzichtskaartje opgenomen.
- Mevrouw Van den Berg (PvdA) stelt vragen over de geluidsoverlast die
bewoners van de Toutenburg in Sterrenburg ervaren van het laadstation van
Qbuzz aan de Slangenburg.
Wethouder Van der Linden antwoordt dat er deze week nog een overleg met
Qbuzz plaatsvindt over de klachten.
- De heer Gündogdu (Beter voor Dordt) stelt vragen over het bericht dat Prorail
en Rijkswaterstaat hebben bedacht dat per 1 december het aantal
goederenterreinen door Zwijndrecht en Dordrecht aanzienlijk verhoogd kan
worden.
Wethouder Sleeking antwoordt dat de gemeente wel is geïnformeerd, maar niet
is meegenomen in dit besluit. Het aanpassen van de openingstijden van de brug
leidt tot een capaciteitsverhoging. Of dat automatisch leidt tot meer vervoer is
nog niet duidelijk. Het heeft geen invloed op de Groeiagenda van Dordrecht.
College is er over in gesprek met provincies en steden in Zuid-Holland en
Noord-Brabant. Richting de Tweede Kamerverkiezingen is een lobbydocument
opgesteld.
- De heer Van der Klaauw (Beter voor Dordt) stelt vragen over de stand van
zaken van de renovatie van de Mazelaarsbrug nabij het Maartensgat.
Wethouder Stam antwoordt dat de werkzaamheden klaar zijn en dat nu wordt
gewacht op de vergunning voor het terugplaatsen van de brug.

8

Rondvraag
Besluit
Er wordt geen gebruik genaakt van de rondvraag.

9

Sluiting
Besluit
De vergadering wordt om 00.04 uur gesloten.
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Nieuwe behandelvoorstellen
Behandelsuggesties vertrekt t/m 25 juni 2020
1

Raadsinformatiebrief over Stand van zaken openbare toiletten (2587594)
Besluit
De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving
aan te nemen.

2

Raadsinformatiebrief inzake beantwoorden motie 181218/M5 Ambitie en lef
voor studentenwoningen (2584544)
Besluit
Op verzoek van de VVD besluit de commissie deze raadsinformatiebrief ter
bespreking te agenderen met als politieke vragen:
1. Is er voldoende invulling voor wonen boven winkels en andere panden in
het centrum?
2. Is het huisvesten van kwetsbare doelgroepen op het Leerpark een
gewenste invulling?

3

Raadsinformatiebrief over Invoeren parkeerregulering Noordendijk,
Oranjelaan, Groenedijk en Nagtegaalplaats, Dr. L.L. Zamenhoflaan
(2587579)
Besluit
De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving
aan te nemen.

4

Antwoordbrief artikel 40-vragen PVV Noodzaak Dordts klimaat- en energie
gerelateerd beleid grondig aan te passen (2586332)
Besluit
De commissie neemt de antwoordbrief voor kennisgeving aan.

5

Antwoordbrief artikel 40-vragen SP over Fixi of Fictie wanneer is een
melding afgehandeld (2586351)
Besluit
De commissie neemt de antwoordbrief voor kennisgeving aan.

6

Burgerinitiatief Groen Project Tiny Houses “Klein Dordrecht” (2588086)
Besluit
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De commissie nodigt de initiatiefnemer uit voor een toelichting in de
commissie. Nadat deze toelichting heeft plaatsgevonden en het advies van
het college beschikbaar is wordt het burgerinitiatief ter bespreking in de
commissie geagendeerd.

7

Brief van mevrouw Stam over afvalzakken rond ondergrondse containers
tussen Admiraalsflat en Pietheinflat (2587223)
Besluit
De commissie besluit de brief door te geleiden naar het college ter
beantwoording.

8

Brief van de heer Hoedemans over onderhoud entree Overkamppark
(2587225)
Besluit
De commissie besluit de brief door te geleiden naar het college ter
beantwoording.

9

Afschriftbrief van platform Spoor en Geluid inzake handhavingsverzoek
bestemmingsplan Reeland (2587226)
Besluit
De commissie neemt de afschriftbrief voor kennisgeving aan.

10

VNG Ledenbrief inzake Uitvoeringslasten Klimaatakkoord (2583544)
Besluit
De commissie neemt de ledenbrief voor kennisgeving aan en verzoekt
deze toe te voegen aan de bespreking van de Regionale Energiestrategie.

11

VNG sectorale routekaart maatschappelijk vastgoed 2020 (2534156)
Besluit
De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en verzoekt deze toe
te voegen aan de bespreking van de Regionale Energiestrategie.

Pagina 4

