
OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN  13 APRIL 2021 

 

2 Aanvragen aanvullend krediet verwerving gronden DistriPark (Dordtse Kil IV) -  

Raadsvoorstel  

Besloten is: 

- geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlage 'Voorstel verwerving gronden 

Dordtse Kil IV huidige eigenaren' en de raad te verzoeken deze geheimhouding in zijn 

eerstvolgende vergadering te bekrachtigen; 

De raad voor te stellen: 

- aanvullend krediet beschikbaar te stellen ten behoeve van de aankoop van gronden van  

Aagro Bouw B.V. en Eijk-Euser B.V., gelegen aan de Rijksstraatweg (ongenummerd) op 

Dordtse Kil IV (DistriPark); 

- de begroting dienovereenkomstig te wijzigen door middel van de begrotingswijziging als 

gevolg van het openen van de grondexploitatie betreffende de tweede en derde fase. 

3 Herbestemming Berckepad 9 - Raadsvoorstel 

Besloten is: 

- in te stemmen met het advies van BOEi dat is opgenomen in de adviesnotitie van 23 

maart 2021 'Herbestemming van het Werfje, Dordrecht'; 

- kennis te nemen van de uitkomsten van de enquête 'Park Merwestein'; 

- de adviesnotitie toe te sturen aan de vier initiatiefnemers genoemd in paragraaf 5; - de 

resultaten van de enquête openbaar te maken; 

De raad voor te stellen:  

- het college opdracht te geven het pand Berckepad 9 via een meervoudig openbare 

verhuurprocedure aan te bieden met de bestemming 'lichte' horeca; 

- het college opdracht te geven de onder 2 in dit voorstel genoemde kaders voor de 

toetsingscriteria bij gunning te gebruiken. 

4 Eerste Verzamelwijziging 2021 - Raadsvoorstel 

De raad voor te stellen: 

- de bij dit raadsvoorstel gevoegde begrotingswijziging met nummer 221100 inzake de 1e 

Verzamelwijziging 2021 vast te stellen.  

https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Voorstel-Beschikbaar-stellen-van-aanvullend-krediet-verwerving-gronden-DistriPark-Dordtse-Kil-IV-Raadsvoorstel-1.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Voorstel-Eerste-Verzamelwijziging-2021-Raadsvoorstel-1.pdf


5 Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen op de omgevingsvergunningen van DuPont de  

Nemours (Nederland) b.v.  en Chemours Netherlands b.v. - Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 

- in ontwerp een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de 

omgevingsvergunning van DuPont de Nemours (Nederland) B.V. voor: 

1. het afwijken van artikel 3.5.7 van het bestemmingsplan "De Staart" voor wat betreft 

het vestigen van een tweede risicovol bedrijf op het adres Baanhoekweg 22; 

2. het afwijken van artikel 3.5.6.2 van het bestemmingsplan om DuPont als tweede 

bedrijf met milieucategorie 5.2 toe te staan; 

3. het afwijken van artikel 29.3.1 van het bestemmingsplan om voor DuPont een 

veiligheidszone toe te kennen naast de bestaande zone van Chemours; 

- in ontwerp een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de 

omgevingsvergunning van Chemours Netherlands B.V. voor het afwijken van artikel 

29.3.1. van het bestemmingsplan "De Staart" voor wat betreft het overschrijden van de 

risicocontour voor het plaatsgebonden risico. 

6 Evaluatie ontwikkeling eerste fase DistriPark (Dordtse Kil IV) - Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 

- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 

over de uitkomsten van de evaluatie betreffende de ontwikkeling van de eerste fase van 

logistiek bedrijventerrein DistriPark (Dordtse Kil IV). 

7 Nieuwe locatie Stichting DOOR - Raadsinformatiebrief 

Besloten is: 

- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 

over de beoogde nieuwe locatie voor Stichting DOOR. 

8 Coronamaatregelen (13 april 2021) - Raadsinformatiebrief 

 

Besloten is: 

- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 

over de coronamaatregelen (13 april 2021). 

9 Bevriezen huur woningen in eigendom gemeente 2021 - Collegevoorstel  

Besloten is: 

- In te stemmen met het bevriezen van de huur door het niet doorvoeren van een jaarlijkse 

indexatie voor de portefeuille woningen in eigendom van gemeente Dordrecht.  

https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Besluit-Ontwerp-verklaring-van-geen-bedenkingen-te-uiten-op-de-omgevingsvergunningen-van-DuPont-de-Nemours-Nederland-b-v-en-Chemours-Netherlands-b-v-Raadsvoorstel.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen-Dordrecht/2021/20-april/19:30/Raadsinformatiebrief-evaluatie-ontwikkeling-eerste-fase-DistriPark-Dordtse-Kil-IV-Raadsinformatiebrief/
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/ONGETEKENDE-RIB-Nieuwe-locatie-Stichting-DOOR.pdf
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/ONGETEKENDE-RIB-Coronamaatregelen-13-april-2021-2.pdf


10 Tijdelijke aanvulling toezicht kinderopvang - Collegevoorstel  

Besloten is: 

- de Directeur Publieke Gezondheidszorg (DPG), de heer C. Vermeer,  van de Dienst 

Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (DGJZHZ) per direct aan te wijzen als 

toezichthouder zoals bedoeld in artikel 1.61 van de Wet kinderopvang. Dit omvat tevens 

het toezicht op de naleving van de bij of krachtens hoofdstuk Va 'Tijdelijke bepalingen 

bestrijding epidemie Covid-19' van de Wet publieke gezondheid gestelde regels in de 

kinderopvang, gelet op artikel 58r, vijfde lid, van die wet. 

- de Directeur Publieke Gezondheidszorg toe te staan om in zijn plaats één of meerdere 

medewerkers te machtigen om onder verantwoordelijkheid van de directeur publieke 

gezondheidszorg op te treden als toezichthouder in het kader van de Wet kinderopvang en 

de Wet publieke gezondheid, voor zover dit het toezicht op de naleving betreft van de bij 

of krachtens hoofdstuk Va van die wet gestelde regels in de kinderopvang.  

 

11 Wijzigen verdeling geluidruimte De Staart (Chemours, DuPont en Dow) correctie tabel Dow -  

Collegevoorstel 

 

Besloten is: 

- de geluidruimte in het zonebeheerplan voor het voormalige bedrijf Chemours toe te wijzen  

aan drie bedrijven conform de volgende tabellen: 

Chemours Budget Budget  Budget 

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 

Z01_A zonegrens 5 6 29 , 28 , 9 9 , 27 

Z02_A zonegrens 5 29 4 , 28 7 , 7 27 , 

Z03_A zonegrens 5 1 , 31 5 , 30 29 , 5 

Z04_A zonegrens 5 2 , 33 , 6 32 8 31 , 



 
 



 
Z08_A Baanhoek/zonegrens 5 34,6 34,6 34,5 

Z09_A 
Baanhoekw/zonegr (ZAVIN 

pnt.193) 
5 32,0 32,0 31,9 

Z10_A Wantijdijk/zonegrens 5 35,5 35,4 35,4 

Z11_A zonegrens 5 33,8 33,8 33,8 

Z12_A Zonebewakingspunt 5 30,7 30,6 30,6 

Z13_A Zonebewakingspunt 5 31,2 31,2 31,1 

Z14_A Zonebewakingspunt 5 28,4 28,3 28,3 

Z15_A Zonebewakingspunt 5 18,6 18,5 18,5 

Z16_A zonegrens 5 27,4 27,3 27,3 

S_218B(56) Merwedestraat 83 (bovenwoning) 8 24,0 24,0 23,9 

S_29C (57) Schipbeekstraat 206-300 15 40,0 39,9 39,9 

S_36D (57) Tjongerstraat 4 t/m 14 (achter) 10,5 41,9 41,9 41,9 

S_47 (55)_ Haringvlietstraat 94-104 1,5 42,2 42,2 42,2 

Nieuwe tabel voor Dow . Wijziging ten opzichte van het collegebesluit van 30 maart 

2021. De wijziging betreft een hogere waarde in de nachtperiode op de punten Z10 

en Z11. Dit betreft een typefout: inhoudelijk wijzigt de geluidruimte niet.  

Dow   Budget Budget  Budget  

Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 

Z01_A zonegrens 5 28,0 23,0 18,0 

Z02_A zonegrens 5 28,0 23,0 18,0 

Z03_A zonegrens 5 28,0 23,0 18,0 

Z04_A zonegrens 5 28,0 23,0 18,0 

Z05_A zonegrens 5 28,0 23,0 18,0 



Z06_A zonegrens 5 28,0 23,0 18,0 

Z07_A Baanhoek/zonegrens 5 28,0 23,0 18,0 

Z08_A Baanhoek/zonegrens 5 28,0 23,0 18,0 

Z09_A 
Baanhoekw/zonegr (ZAVIN 

pnt.193) 5 28,0 23,0 18,0 

Z10_A Wantijdijk/zonegrens 5 28,0 23,0 21,0 

 Z11_A zonegrens 5 28,0 23,0 18,2  

Z12_A Zonebewakingspunt 5 28,0 23,0 18,0 

Z13_A Zonebewakingspunt 5 28,0 23,0 18,0 

Z14_A Zonebewakingspunt 5 28,0 23,0 18,0 

Z15_A Zonebewakingspunt 5 28,0 23,0 18,0 

Z16_A zonegrens 5 28,0 23,0 18,0 

S_218B(56) 
Merwedestraat 83  

(bovenwoning) 8 28,0 23,0 18,0 

S_29C (57) Schipbeekstraat 206-300 15 28,0 23,9 23,2 

S_36D (57) 
Tjongerstraat 4 t/m 14  

(achter) 10,5 28,6 27,0 26,2 

S_47 (55)_ Haringvlietstraat 94-104 1,5 31,9 31,5 29,4 

- deze wijzigingen in geluidruimte op te nemen in het zonebeheerplan De Staart bij 

de eerstvolgende herziening daarvan; 

- af te zien van publicatie en inspraak. 

 


