Overzicht stand van zaken Toezeggingen commissie Fysieke Leefomgeving 2 september 2020
nummer
datum
onderwerp
inhoud

wethouder

status

stand van zaken

(1/18)
200512/T2

vergadering cie.
Fysiek 12-05-20

Raadsinformatiebrief
Financiering energietransitie
particuliere woningeigenaren
en groen steun

De commissie adviseert de raad de
vd Linden
raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te
nemen.
Wethouder Van der Linden zegt daarbij toe voor de
Kadernota nog zo concreet mogelijk te antwoorden
op de aanvullende technische vragen van
GroenLinks over een energietransitiefonds voor
eigenaren met een smalle beurs

voorstel afvoeren Beantwoording (zie bijlage)

(2/18)
200324/T1

vergadering cie.
Fysiek 24-03-20

Vragen aan het college over
geluidscherm Willemsdorp

De heer Soy (Beter voor Dordt) stelt vragen aan het vd Linden
college over het geluidsscherm bij Willemsdorp:
- In hoeverre is het college betrokken geweest bij de
ontwikkeling van het geluidsscherm langs de A16 ter
hoogte van Willemsdorp?
- Is het college bereid zich hard te maken voor de
bewoners van Willemsdorp en wil zij met
Rijkswaterstaat in gesprek gaan met als doel tot een
door de omwonden gedragen oplossing te komen?

in behandeling

Wethouder Van der Linden antwoordt dat hij kennis
heeft van de gemaakte afspraken. Die behelzen een
hoger scherm dat voldoet aan de eisen van de wet.
Er is een gesprek met een deel van de bewoners
geweest. De wethouder is bereid om met
Rijkswaterstaat het gesprek te voeren. Er is ruimte
om vergroening toe te passen. De wethouder zegt
toe de vraag schriftelijk uitgebreider te
beantwoorden.

(3/18)
200121/T1

vergadering cie.
Fysiek 21-01-20

Vaststellen startnotitie en
beschikbaar stellen van krediet
inzake Grondstoffenbeleid
gemeente

De wethouder zegt toe dat hij in de verdere
uitwerking van het beleid met een opvatting en
overwegingen komt rondom het uitgangspunt 'de
vervuiler betaalt.'

vd Linden

in behandeling
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(4/18)
190910/T5

vergadering cie.
Fysiek 10-09-19

Beantwoording
parkeerproblemen
Oudelandshoek

Beter voor Dordt geeft aan dat de parkeerprobleem vd Linden
in de Iroko niet los kunnen worden gezien van de
parkeerproblemen in de hele wijk en doet de oproep
aan het college de commissie mee te nemen in het
traject en de commissie actief te informeren.
Volgens de VVD is niets doen geen optie. Er moet
een oplossing komen die kan rekenen op zoveel
mogelijk steun van de bewoners. De VVD blijft
pleiten voor een maatwerkoplossing voor
bedrijfsbussen.

in behandeling

Informatie is inmiddels aan de commissie
beschikbaar gesteld.
Commissie Fysiek 26-11-2019: Op verzoek van Beter
voor Dordt wordt toezegging 190910/T5
'Beantwoording parkeerproblemen Oudelandshoek'
nog niet afgevoerd.

Wethouder Van der Linden geeft aan dat de
parkeerdruk in de wijk varieert, maar over het
algemeen hoog is. Een wijkaanpak zoals bij de
Bankastraat en de oostelijke kant van Stadspolders
is nodig. Inmiddels is een werkgroep samengesteld
die is gevraagd met suggesties per erf te komen. Het
college wil toe naar een goed gesprek met de buurt
om tot gedragen voorstel uit de wijk zelf te komen.
De wethouder zegt toe de aanpak en het rapport
over het uitgevoerde parkeeronderzoek met de
commissie te delen. Hij zegt tevens toe een
overzicht te verstrekken van wanneer
bijeenkomsten in andere straten plaatsvinden.

(5/18)
200623/T3

vergadering Raad Beantwoorden motie M14
Wethouder Burggraaf: deelt samengevat de
23-06-20
Gemengd Amstelwijck is beter uitkomsten van de alle drie de scenario's mbt
af
woningbouw in Amstelwijck met de raad

Burggraaf

in behandeling
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(6/18)
200609/T1

vergadering cie.
Fysiek 09-06-20

Vaststellen Beleidsvisie
Dordtse Binnenhavens

De wethouder zegt het volgende toe:
Sleeking
- Hij gaat kijken of er een andere constructie, zoals
een stichting, mogelijk is voor varend erfgoed in de
Wolwevershaven en de Kuipershaven zodat
achterstallig onderhoud en verloedering in de
toekomst kan worden voorkomen.
- Hij gaat in overleg met Koninklijke BLN Schuttevaer
kijken naar de beste locatie voor de tweede autoafzetplaats.

in behandeling

(7/18)
200512/T1

vergadering cie.
Fysiek 12-05-20

De wethouder zegt toe binnen enkele weken
technisch terug te komen op de thema's 'loopbare
stad' en 'toegankelijkheid binnenstad voor
gehandicapten.'

vd Linden

in behandeling

(8/18)
200324/T2

vergadering cie.
Fysiek 24-03-20

Mobiliteitsbeleid vervolgbespreking n.a.v.
Koersnota en
Uitgangspuntennotitie
Mobiliteit
Burgerinitiatief met verzoek
om groene geluidsschermen
langs de N3 ter hoogte van de
wijk Dubb

Wethouder Van der Linden zegt toe de commissie te vd Linden
voorzien van informatie over geluidsmetingen (RIS
2273288)

in behandeling

Op verzoek van de raad (motie Meting
Geluidsoverlast N3) wordt bij vier woningen langs de
N3 een 0-meting voorbereid. Twee woningen in
Dubbeldrecht en twee in de Amazone. Het
onderzoek zal plaats vinden op 1 van de volgende
dagen: 14 juli, 16 juli, 25 augustus of 27 augustus.
Welke dag het gaat worden hangt af van de
weersomstandigheden. Via de initiatiefnemers van
het burgerinitiatief is de gemeente op zoek naar
bewoners die mee willen werken aan het
onderzoek. Die kunnen zich melden bij de OZHZ.
Het onderzoek heeft op 16 juli plaatsgevonden. De
rapportage wordt eind september verwacht.
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(9/18)
200121/T2

vergadering cie.
Fysiek 21-01-20

Presentatie OZHZ over
bodemkwaliteit en
bodemverontreiniging (n.a.v.
ingetrokken motie GroenLi

Wethouder Van der Linden zegt toe dat hij uiterlijk
een maand voor de Kadernota 2021 terug komt op
de stand van zaken rondom de toekomstige
financiering van bodemsaneringen. Het Rijk en de
VNG zijn hierover nu nog in overleg.

vd Linden

(10/18)
191217/T3

vergadering Raad Vaststellen Dordtse paragraaf De wethouder zegt toe: Als uit het woningbehoefte- Stam
17-12-19
woonvisie "Goed Wonen in
onderzoek (begin 2020) blijkt dat een ander %
Dordrecht 2019-2031"
sociale woningen nodig is, wordt hier opnieuw over
gesproken en gekeken hoe het aanbod vergroot kan
worden.

in behandeling

Het ministerie van I&W is een project gestart met de
VNG, IPO en de UvW, waarin afspraken m.b.t. de
uitvoering van bodemsanering na 2020 worden
gemaakt. Onderdeel hiervan is de financiering van
de uitvoering van de bodemsanering door de
gemeenten. Pas in oktober wordt duidelijk hoeveel
budget Dordrecht krijgt. De afhandeling van de
toezegging moet naar oktober worden uitgesteld.

in behandeling

25-06-2020: RIGO past concept aan, volgende - nog
niet definitieve - versie verwacht rond eind juli.
10-06-2020: het onderzoek loopt nog steeds, het
concept ligt er, maar aanpassingen zijn nodig. In juni
staan daarvoor gesprekken gepland met
onderzoeksbureau RIGO.
Het onderzoek loopt op dit moment en wij
verwachten medio 2020 over de resultaten te
beschikken.
Commissie besluit 21-04-2020: De commissie besluit
toezegging 191217/T3 (woningbehoefteonderzoek)
pas af te voeren als de resultaten van het onderzoek
aan de commissie zijn voorgelegd.
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(11/18)
191217/T2

vergadering Raad Vaststellen Dordtse paragraaf De wethouder zegt toe dat begin volgend jaar (2020) Stam
17-12-19
woonvisie "Goed Wonen in
wordt gestart met een nieuw woningbehoefteDordrecht 2019-2031"
onderzoek. Het onderzoek wordt vóór uitvoering
afgestemd met de commissie.

in behandeling

Onderzoek loopt inmiddels en dit is door de
wethouder gecommuniceerd met de commissie.
15-04-2020 - Memo en doelgroepenonderzoek
wordt behandeld in commissie van 21 april. Zie de
bijlagen voor de memo en het
doelgroepenonderzoek. Commissie kan bij de
periodieke bespreking van de openstaande
toezeggingen instemmen met het afvoeren van deze
toezeggingen.
Motie is in de commissie van 21 april al afgevoerd.
Graag status omzetten naar voorstel afvoeren

(12/18)
181113/T11

vergadering Raad Vaststellen Begroting 2019
13-11-18

De wethouder zegt toe: In Q1 2019 komt de nota
vd Linden
parkeren (n.a.v. parkeerfonds) naar de raad en komt
later terug op de inhoud van moties 12A en 43
(parkeren in wijken).

in behandeling

Commissie 16 april/reactie VVD: Het college (de
wethouder) is nog niet terug gekomen op de
specifieke parkeeroverlast van bedrijfsbussen (motie
12a raadsvergadering 13 november 2018). De
toezegging van de wethouder dat hij terug zou
komen op de bestrijding van de specifieke
parkeeroverlast van bedrijfsbussen was voor mijn
fractie aanleiding om de motie hierover in te
trekken. Deze toezegging is nog niet ingelost.
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(13/18)
181030/T2

vergadering cie.
Fysiek 30-10-18

Bespreking begroting 2019

Wethouder Van der Linden zegt tijdens de
vd Linden
bespreking het volgende toe:
- Hij kijkt wat gedaan kan worden aan de
verkeersveiligheid fietsovergang Provincialeweg
(Oudendijk) en komt erop terug. NB: Er wordt mee
bedoeld de oversteek met de Hovenlaan en die met
de Bildersteeg

in behandeling

Afhandeling van toezegging:
Dit punt is opgenomen in de lijst met "aanpak
verkeersonveilige locaties", die door het college aan
de raad is aangeboden. In maart 2018 zijn hier de
borden al aangepast. Er wordt daardoor al
gewaarschuwd voor overstekende fietsers. Verder
voldoet de situatie in basis aan de richtlijnen. Er is
een asverspringing aangebracht waardoor er in 2
keer kan worden overgestoken. Ook is de oversteek
op een plateau gelegd en is de voorrang duidelijk
geregeld (fietser UIT de voorrang). De verlichting is
ook op orde en de bebording ook.
Voorstel is om de zichtbaarheid van de bebording te
verbeteren door Fluogele achtergrond te plaatsen.
En eventueel nog markering toe te voegen op
wegdek die de aandacht op overstekende fietsers
vergroot.
Na bespreking van de lijst "aanpak verkeersonveilige
punten" kunnen we de bebording en markering
aanpassen. Borden direct, markering weer in het
droge seizoen.
Raadslid Klein-Hendriks 19-11-2019: Op de lijst van
toezeggingen staat de oversteek met de
Provincialeweg. Alleen staat daar de oversteek ter
hoogte van de Oudendijk terwijl de oversteek met
de Hovenlaan en die met de Bildersteeg is bedoeld.
Toezegging blijft daarmee nog open staan.
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(14/18)
181009/T1

vergadering cie.
Fysiek 09-10-18

Raadsinformatiebrief inzake
dossier Chemours en Dupont

Wethouder Van der Linden zegt toe dat hij nog naar vd Linden
de commissie terugkoppelt over waar voor inwoners
informatie over de vergunningen van Chemours en
Dupont en de splitsing van de bedrijven
raadpleegbaar is.

in behandeling

Er zijn afspraken gemaakt met onder meer het SCD
en de Stadswinkel over algemene informatie over
provinciale vergunningen op de website en het
digitaal aanbieden van deze stukken bij de balie,
voor mensen die langskomen om de betreffende
stukken in te zien. In januari 2019 nog controleren of
het is uitgevoerd en ook werkt.
Het blijkt moeilijk om dit aan de voorkant, bij
verwerking en toedeling van binnenkomende post,
goed in te regelen. verwachting is dat dit in juni
geregeld is.
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