
OPENBARE BESLUITENLIJST 

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN  7 SEPTEMBER  
2021  

2 Wijzigingsbesluit GR Drechtsteden (vijftiende wijziging) - Raadsvoorstel  

Besloten is: 
- het bijgevoegde wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (vijftiende 

wijziging) vast te stellen, onder de opschortende voorwaarde dat de raad toestemming 
verleent als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; e 

- de raad voor te stellen het bijgevoegde wijzigingsbesluit (15 wijziging) vast te stellen; 
- de raad te verzoeken het college en de burgemeester toestemming te geven om het 

wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Drechtsteden vast te stellen; 
- het bijgevoegde wijzigingsbesluit toe te zenden aan alle deelnemende bestuursorganen 

door middel van bijgevoegde concept brief. 

De raad voor te stellen: 
- het wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (vijftiende wijziging) vast 

te stellen; 
- het college en de burgemeester toestemming te verlenen als bedoeld in artikel 1, tweede 

lid Wet gemeenschappelijke regelingen, om het wijzigingsbesluit gemeenschappelijke 
regeling Drechtsteden (vijftiende wijziging) vast te stellen; 

- een pdf van het ondertekende besluit toe te zenden aan ape.jaquet@dordrecht.nl, ten 
behoeve van de bekendmaking; 

3 Vaststellen bestemmingsplan 3e herziening Krispijn, locatie Nieuweweg 4 - Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 
- geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vast te stellen, 

omdat de kosten anderszins zijn verhaald; 
- het bestemmingsplan '3e herziening Krispijn, locatie Nieuweweg 4'  overeenkomstig het 

door het college van burgemeester en wethouders bij zijn voorstel overgelegde ontwerp 
vast te stellen. 

4 Verzoek tot aanwijzing ter onteigening gronden Dordtse Kil IV - Raadsvoorstel  

Besloten is: 
- geheimhouding op te leggen ten aanzien van het als bijlage bij dit voorstel gevoegde 

logboek en de raad te verzoeken deze geheimhouding in zijn eerstvolgende vergadering te 
bekrachtigen; 

- de huidige eigenaren van de voor de realisatie van het bestemmingsplan 
'Chwbestemmingsplan Dordtse Kil IV' benodigde gronden, Aagro Bouw B.V. en Eijk-Euser 
B.V., door middel van de bij dit besluit gevoegde brieven te informeren over het besluit de 
raad voor te stellen het verzoek tot aanwijzing ter onteigening van de betreffende percelen 
bij de Kroon in te dienen; 

De raad voor te stellen: 
- de Kroon te verzoeken de voor de realisatie van het bestemmingsplan 'Chw 

bestemmingsplan Dordtse Kil IV' benodigde gronden van Aagro Bouw B.V. en Eijk-Euser 
B.V., kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie V nummers 2525, 2527, 2529 en 
2534 - zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende grondtekening d.d. 25 augustus 
2021 - ter onteigening aan te wijzen. 



5 Groeiagenda 2030 - uitvoeringsprogramma 2022- lokale vaststelling opgavebladen -  
Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 
- 1. Vaststellen van het Uitvoeringsprogramma 2022 van de Groeiagenda Drechtsteden 2030 
- 2. De jaarlijkse Begroting als richtinggevend kader te nemen voor de lokale inzet op de 

Groeiagenda 2030 
- 3. Kennisnemen van de factsheet, positionpapers en de cyclus van de Groeiagenda 

alsmede van de Monitor zomer 2021 

6 Verklaring van geen bedenkingen voor de vergunning van Du Pont  de Nemours b.v.  -  
Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 
- af te wijken van artikel 3.5.7 van het bestemmingsplan "De Staart" voor wat betreft het 

vestigen van een tweede risicovol bedrijf 'Du Pont de Nemours b.v.' op het adres 
Baanhoekweg 22; 

- activiteiten van Du Pont de Nemours b.v. in milieucategorie 5.2 toe te staan; 
- af te wijken van artikel 29.3.1 van het bestemmingsplan om voor Du Pont de Nemours  

b.v. een veiligheidszone toe te kennen naast de bestaande zone van Chemours. 

7 Financiële afronding Nieuwe Dordtse Biesbosch - Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 
- in te stemmen met het intrekken van de vorige versie van dit raadsvoorstel (zaaknummer 

2021-0079128)   
- het project Nieuwe Dordtse Biesbosch financieel af te ronden volgens de bijgevoegde 

Natuurexploitatie 2020; 
- uit het restantkrediet Landbouwweg een bestemmingsreserve (SI Landbouwweg) te 

vormen van € 75.000,- voor onderzoek naar een bereikbaarheidsoplossing voor het 
landbouwverkeer richting de Hoekse Waard; 

- de door de Provincie Zuid-Holland in het project "om niet" ingebrachte resterende ruilgrond 
van 7,3 ha. als strategische grondbezit aan te houden en de marktwaarde € 438.180,- 
voor het project Nieuwe Dordtse Biesbosch te dekken uit de Algemene Reserve van de 
Stad; 

- de begroting overeenkomstig te wijzigen door middel van bijgevoegde begrotingswijziging 
BWN 211017. 

8 Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan 7e herziening Schil, locatie Crownpoint -  
Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 
- af te zien van een inspraakronde, omdat de ontwikkelaar reeds overleg met omwonenden 

heeft gevoerd; 
- het ontwerpbestemmingsplan '7e herziening Schil, locatie Crownpoint'  ter inzage te 

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

over de aangepaste planontwikkeling en het ter inzage leggen van het 
ontwerpbestemmingsplan '7e herziening Schil, locatie Crownpoint'. 



9 Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan '5e herziening Krispijn, locatie Mauritsweg  
157'(Thureborgh) - Raadsinformatiebrief 
 

Besloten is: 
- af te zien van een inspraakronde, omdat de ontwikkelaar reeds overleg met omwonenden 

heeft gevoerd; 
- het ontwerpbestemmingsplan 5e herziening Krispijn, locatie Mauritsweg 157' ter inzage te 

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

over de aangepaste planontwikkeling en het ter inzage leggen van het 
ontwerpbestemmingsplan 5e herziening Krispijn, locatie Mauritsweg 157. 

10 Aanbesteding Handhaving 2022 - Raadsinformatiebrief 
 

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

over de wijze waarop we een nieuwe aanbesteding willen starten voor de inhuur van 
handhavers. 

11 Benoemen openbare ruimte Árpád Weiszpad - Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 
- op advies van de Commissie Benoemen Openbare Ruimte een pad in het Weizigtpark naar 

Árpád Weisz te vernoemen;  
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 

over de nieuwe straatnaam Árpád Weiszpad voor een pad in het Weizigtpark. 

12 Benoemen openbare ruimte Synodestraat - Raadsinformatiebrief  

Besloten is:  
- op advies van de Commissie Benoemen Openbare Ruimte de Kerkstraat te hernoemen 
naar de Synodestraat;  
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 
over de hernoeming van de Kerkstraat naar de Synodestraat. 

13 Onttrekken openbare ruimte Citrienpad - Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 
- op advies van de Commissie Benoemen Openbare Ruimte het besluit straatnaamgeving 

van het nooit aangelegde Citrienpad in te trekken;  
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 

over de intrekking van het besluit.  

14 Benoemen openbare ruimte Grote Hondring - Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 
- op advies van de Commissie Benoemen Openbare Ruimte voor de woningen ter plaatste 

van de nieuw ontstane openbare ruimte de straatnaam Grote Hondring toe te voegen;  
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 

over de nieuw ontstane openbare ruimte met de straatnaam Grote Hondring .  

15 Actuele stand van zaken dossier Chemours/ Du Pont - Raadsinformatiebrief  

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

over Chemours en DuPont. 



16 Beantwoorden motie M6 'Leefwerf De Biesbosch in veilig vaarwater' - Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 
- de raad door middel van de raadsinformatiebrief te informeren over de reactie op de 

aangenomen motie M6 ''Leefwerf De Biesbosch in veilig vaarwater''. 

17 Beantwoorden artikel-40 vragen SP inzake subsidie betaalbare woningbouw - Antwoordbrief 
artikel 40/41  

Besloten is: 
- de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de 

gemeenteraad door de heer R. Portier namens de SP, betreffende artikel 40-vragen inzake 
subsidie betaalbare woningbouw te beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken 
gevoegde (concept)antwoord. 

18 Beantwoorden artikel 40-vragen VVD Betere afvalbakken tegen zwerfafval! - Antwoordbrief 
artikel 40/41  

Besloten is: 
- de vragen, gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de 

gemeenteraad door de heer A.J. Kuhlmann en de heer M.P.P.M. Merx namens de fractie 
VVD, betreffende Betere afvalbakken tegen zwerfafval! te beantwoorden overeenkomstig 
het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord. 

19 Beantwoorden artikel-39-vragen PvdA over Opvang Afghaanse vluchtelingen -  
Antwoordbrief artikel 40/41  

Besloten is: 
- de vragen, gesteld op grond van artikel 39 van het Reglement van Orde van de 

gemeenteraad door de fractie PvdA, betreffende Opvang Afghaanse vluchtelingen, te 
beantwoorden overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord. 

20 Indienen aanvraag Woningbouwimpuls 3e tranche, Gezondheidspark-Middenzone -  
Collegevoorstel  

Besloten is: 
- in het kader van de Woningbouwimpuls (derde tranche) bij het Rijk een aanvraag in te 

dienen voor een bijdrage ten behoeve van de locatie Gezondheidspark-Middenzone. 

21 Benoeming voorzitter en leden Plaatsingscommissie transitie servicegemeente Dordrecht  -  
Collegevoorstel  

Besloten is: 
- de hierna volgende personen te benoemen tot lid van de Plaatsingscommissie voor de 

transitie naar servicegemeente Dordrecht; 

 lid voorgedragen door de werkgever: de heer A;  lid voorgedragen 
door de ondernemingsraad: de B;  lid namens P&O: mevrouw C. 

De benoeming vindt plaats voor de duur van de plaatsingsprocedure in het kader van de 
transitie naar servicegemeente Dordrecht. 

22 Neveninkomsten 2020 politieke ambtsdragers gemeente Dordrecht - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- vast te stellen dat op geen der in de overwegingen genoemde ambtsdragers de 

verrekenplicht in 2019 rust. 



23 Uitbrengen koopaanbieding gronden Dordtse Kil IV (DistriPark) - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- de bij de stukken gevoegde koopaanbieding uit te brengen ten aanzien van het op Dordtse 

Kil IV gelegen woonhuis, de landbouwschuur met ondergrond, tuin en verdere 
aanhorigheden van het echtpaar Tollenaar-Palm, staande en gelegen te 3316 EJ 
Dordrecht, plaatselijk bekend Rijksstraatweg 110-112, ter grootte van 4.075 m², ten 
behoeve van de ontwikkeling van logistiek bedrijventerrein DistriPark. 

24 Vervolgonderzoek moestuingewassen Dordrecht en omstreken - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- akkoord te gaan met de voorgestelde opzet voor het onderzoek naar het gehalte van  

PFOA en GenX in moestuingewassen Dordrecht en omstreken; 
- akkoord te gaan met de verdeelsleutel, met maximale bijdrage van 55% voor Dordrecht; 
- het onderzoek voort te zetten in afwachting van de SPUK-gelden en/of een financiële 

bijdrage van ministerie(s) en/of provincie. 
 


