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Raadsinformatiebrief
Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?

Aangaan huurcontracten ligt bij college van Burgemeester en Wethouders.
Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?

Bij het raadbesluit van 15 december 2015 heeft de raad de motie M09 Flora en Fauna
aangenomen. In de vergadering van 29 oktober 2019 heeft de raad het besluit over de
verplaatsing van de volkstuinvereniging De Vrije Tuinder genomen. Met het collegebesluit wordt de
verplaatsing van de bijenhoudersvereniging mogelijk gemaakt.
Wat is de te delen informatie?

De huidige locatie van de Bijenhoudersvereniging aan de Reeweg Zuid is een beoogde
woningbouwlocatie. Voor de woningbouw op deze locatie wordt een bestemmingsplanprocedure
gestart, met aansluitend voorbereidingsactiviteiten voor woningbouw. Dit maakt dat nu een besluit
over het verhuizing van de Bijenhoudersvereniging urgent is. Het is voor de
Bijenhoudersvereniging belangrijk om voor de zomer duidelijkheid te krijgen over de verhuizing
van de verenigingsactiviteiten naar de Adjudant H.P. Kosterstraat 5 en de locaties voor het
plaatsen van de bijenstal en de bijenkasten op het eiland van Dordrecht.
Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?

Verplaatsing van zowel de volkstuinenvereniging als de Nederlandse Bijenhoudersvereniging vind
uiterlijk 31 december 2020 plaats.
Welke kosten zijn verbonden aan het proces?

Eenmalig maximaal € 30.000,- ten laste van uitvoeringskrediet programma Dordt West fysiek fase
2 - GREX.
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Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?

RIS 1580185 d.d. 15 december 2015 - Raadvoorstel - herontwikkeling Wielwijk en beschikbaar
stellen krediet

RIS 1845601 d.d. 13 december 2016 - Raadsinformatiebrief
RIS 2471803 d.d. 29 oktober 2019 - Raadvoorstel - haalbaarheid verplaatsing tuindersvereniging
Het college van Burgemeester en Wethouders
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