TERMIJNAGENDA COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING - versie 17-09-2020
WOENSDAG 7 OKTOBER




Vaststellen bestemmingsplan 6e herziening Schil, locatie Van Godewijckstraat (2587506)
Toelichting en dialoog over concept Omgevingsvisie
Raadsinformatiebrief inzake beantwoorden motie 181218/M5 Ambitie en lef voor studentenwoningen (2584544)

WOENSDAG 28 OKTOBER




Gesprek met de heer Van Pelt (eigenaar Pand Teerlink)
Burgerinitiatief Groen Project Tiny Houses “Klein Dordrecht”
Vaststellen Grondstoffenbeleidsplan 2020-2030

WOENSDAG 18 NOVEMBER




Raadsinformatiebrief Voortgang aanpak verkeersonveilige locaties (2595793)

WOENSDAG 25 NOVEMBER
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NOG IN TE PLANNEN (vette, rode tekst is nieuwe tekst)
Nr.

Onderwerp

Agenderingsverzoek

Datum

Status

1.

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.
Er is momenteel nog veel onduidelijk. Rijk en
VNG zijn nog in gesprek over
implementatieproblemen rond de nieuwe
Telecomwet en de verplichtingen die er voor
gemeenten komen. Verder zal in opdracht van
het Ministerie van EZ en Klimaat een
onafhankelijk bureau de bestuurlijke en
financiële consequenties voor gemeenten in
kaart brengen. Suggestie is dit af te wachten.

2.

Evaluatie commissievergaderingen

GewoonDordt

26-11-2019

Een evaluatie heeft al een aantal keer op de
agenda gestaan, maar verviel dan vanwege het
tijdstip. Voorstel is een keer een uurtje
voorafgaand aan een commissievergadering te
gebruiken om met de benen op tafel de
commissie(vergaderingen) te evalueren.

3.

Initiatiefvoorstel monumentenstatus voor het Dordtse Poldergebied
(2349042)

Beter voor Dordt

11-02-2020

Eerste bespreking heeft plaatsgevonden in
commissie 11 februari 2020. Beter voor Dordt
neemt initiatiefvoorstel mee terug naar de
tekentafel en komt met aangepast voorstel
waarvoor voldoende draagvlak is in raad.

4.

Bijpraatsessie over de recente ontwikkelingen in Wielwijk, Crabbehof
en Krispijn

Per fiets een ronde door de wijk, afsluiting
met presentatie in het Waterwiel,
Admiraalsplein 700
Planning: zo mogelijk voor de zomer

5.

Jaarlijks gesprek met woningbouwcorporaties Woonbron en Trivire

Commissies Fysiek en Sociaal, aanvankelijk
gepland op 12 mei.
Planning: najaar 2020
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6.

Geluidsnormen N3

Commissie

24-03-2020

Bij behandeling burgerinitiatief
Dubbeldrecht is afgesproken later in bredere
zin nog te spreken over geluidsnormen rond
de N3. Voorstel is dit te agenderen zodra de
uitkomsten van de nulmeting n.a.v. de BvDmotie beschikbaar zijn.

7.

Jaarlijkse informele gesprek met Qbuzz en de provincie

Commissie

09-09-2020

Vorige gesprek vond plaats op 8 januari
2020. Volgende gesprek plannen in
december 2020 of januari 2021.

8.

Expertisesessie goederentreinen door Dordrecht

GewoonDordt

16-09-2020

Aanleiding: mogelijke enorme stijging van
het aantal goederentreinen door Dordrecht
en het effect op externe veiligheid.
Expertisesessie met betrokken partijen zoals
ProRail en het ministerie van I&W.

9.

Raadinformatiebrief Visie Staart (afhandeling motie Natuurlijke
Wantijoevers) (2574272)

Commissie

16-09-2020

Commissie heeft college verzocht om een
aangepaste RIB waarin college ook in gaat op
de door GroenLinks aangedragen punten en
op de reacties en visies die door
verschillende mensen en organisaties zijn
ingebracht.

BESTUURLIJKE PLANNER COLLEGE (versie juni 2020)
Onderwerp

Soort voorstel

Kwartaal

Jaar

Bestemmingsplan Patersweg, plot 2

Raadsvoorstel

2

2020

Klimaatadaptatie in Dordrecht op het gebied van wateroverlast, hitte en droogte

Startnotitie

3

2020

VVGB-procedure nieuwe vergunning voor DuPont

Raadsvoorstel

3

2020

Ontwikkelperspectief, haalbaarheidanalyse Oudland (OMC)

Raadsvoorstel

3

2020
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Bestemmingsplan Domela Nieuwenhuysweg

Raadsvoorstel

4

2020

Bestemmingsplan en Grondexploitatie Bouwhuyslocatie

Raadsvoorstel

4

2020

Ontwikkelperspectief, haalbaarheidsanalyse Steegoversloot

Raadsvoorstel

3 of 4

2020

Vogelbuurt: Living Lab Ruimtelijke Adaptatie

Startnotitie
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