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2 Vaststellen bestemmingsplan 2e herziening Stadswerven, locatie 50 kV gebouw -  
Raadsvoorstel  

De raad voor te stellen: 
- de zienswijzen 1 tot en met 3 ontvankelijk te verklaren; 
- in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen zoals aangegeven in de  

Zienswijzenota naar aanleiding van de zienswijzen op het ontwerp-bestemmingsplan "2e 
Herziening Stadswerven, locatie 50kV gebouw" en te bepalen dat deze nota onderdeel 
uitmaakt van uw besluit; 

- naar aanleiding van de voorgestelde ambtshalve aanpassingen het bestemmingsplan 
gewijzigd vast te stellen zoals gesteld in de Zienswijzenota die onderdeel uitmaakt van uw 
besluit; 

- geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te 
stellen. 

3 Beleidsnotitie invoering Ja-Ja sticker - Raadsvoorstel 
 
De raad voor te stellen: 
- per 1 juli 2023 de Ja-Ja sticker in te voeren voor het weren van ongeadresseerd 

reclamedrukwerk, met een uitzondering voor huis-aan-huis nieuwsbladen. 

6 Jaarprogramma 2022 Omgevingsdienst ZHZ - Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 
- het Jaarprogramma 2022 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vast te stellen; 
- het budget voor de basistaken van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid structureel op te 

hogen met € 662.836,00, dit bedrag te dekken uit de hogere legesopbrengsten en dit in de 
begroting te verwerken bij de eerstvolgende verzamelwijziging; 

- de in 2021 toegekende rijksbijdrage van € 68.000,00 voor de voorbereiding op de Wet 
kwaliteitsborging aanvullend in te zetten voor het jaarprogramma Omgevingsdienst Zuid-
Holland Zuid en dit in de begroting te verwerken bij de eerstvolgende (eerste) 
verzamelwijziging; 

- de in 2021 toegekende rijksbijdrage van € 9.951,00 per jaar voor de kantorenaanpak 
structureel in te zetten voor het jaarprogramma Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en dit 
in de begroting te verwerken bij de eerstvolgende (eerste) verzamelwijziging. 

- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 
over het Jaarprogramma 2022 Dordrecht en het Jaarprogramma Generiek Toezicht 2022 
van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. 

7 Inzet snelheidsverlaging N3 naar 80 km/u - Raadsinformatiebrief 
Besloten is: 
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 

over de inzet van de gemeente voor het verlagen van de snelheid op de N3 naar 80 km/u. 



 

8 Benoemen 3 paden op de begraafplaats Essenhof - Raadsinformatiebrief  

Besloten is: 
- op advies van de Commissie Benoemen Openbare Ruimte 3 paden op de begraafplaats 

Essenhof te benoemen conform bijgevoegde tekening;  
- de raad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief te informeren 

over de benoeming.  

9 Beantwoorden artikel 40-vragen CDA Een extra stap tegen woningnood: gebruik de 
leegstaande woningen! - 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 Van Dam Timmers namens de Dordtse fractie CDA, betreffende 
'een extra stap tegen woningnood: gebruik de leegstaande woningen!' te beantwoorden 
overeenkomstig het bij de stukken gevoegde (concept)antwoord. 
 

10 Benoemen lid Raad van Toezicht Stichting Deal - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- de heer XX  te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van Stichting Deal Drecht Cities. 

De heer XX  neemt zitting in voornoemde Raad van Toezicht namens de gemeente 
Dordrecht en de Drechtsteden gemeenten. 

11 Gedoogbesluit tijdelijke noodopvang Oekraïense vluchtelingen CrownPoint - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- te gedogen dat, in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingplan 7e herziening Schil, 

locatie Crownpoint, zijnde CrownPoint, gelegen aan de Spuiboulevard 314, tijdelijk als 
noodopvanglocatie wordt gebruikt; 

- aan dit gedoogbesluit de hierna volgende voorwaarden te verbinden: 
1. Dit gedoogbesluit heeft betrekking op voormalig kantoorpand CrownPoint, gelegen 

aan de Spuiboulevard 314 te Dordrecht, kadastraal bekend DDT00, sectie D, 
nummer 6747. 

2. Dit gedoogbesluit geldt, gerekend vanaf de datum van bekendmaking, tot 31-
122022 en vervalt na het verstrijken van deze termijn van rechtswege. 

3. Na het verstrijken van de (verlengde) termijn van dit gedoogbesluit, wordt door de 
gemeente het strijdige gebruik van de Opvanglocatie met onmiddellijke ingang 
gestaakt en de voorzieningen die daarin zijn aangebracht ten behoeve van de 
opvang, indien nodig, direct en permanent verwijderd. Dit is slechts anders indien 
het college ten behoeve van een voortgezet gebruik van de Opvanglocatie als 
tijdelijke noodopvanglocatie een (tijdelijke) omgevingsvergunning heeft verleend. 

4. De opvanglocatie dient uiterlijk ten tijde van de feitelijke ingebruikname ten behoeve 
van de opvang van vluchtelingen te voldoen aan alle eisen van het Bouwbesluit 
2012, met name op het gebied van gezondheid, constructieve veiligheid, 
brandveiligheid en overige veiligheidsaspecten. 

5. Alle risico’s, van welke aard en in welke omvang dan ook, van het gebruik en 
inrichting van de opvanglocatie als tijdelijke noodopvanglocatie, liggen bij de 
gemeente Dordrecht. Het college van burgemeester en wethouders behoudt zich alle 
rechten voor om dit gedoogbesluit op enig moment, indien de omstandigheden naar 
zijn oordeel hierom vragen, in te trekken. 



12 Beginselbesluit na aanbieding grondeigenaar Dordtse Kil IV in het kader van de Wet 
voorkeursrecht gemeenten - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- de besloten vennootschap Aagro Bouw B.V., eigenaar van een tweetal percelen aan de 

Rijksstraatweg (ongenummerd), kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie V 
nummers 2529 (groot circa 47.204 m², voorlopige oppervlakte) en 2534 (groot circa 
29.020 m², voorlopige oppervlakte), door middel van de bij de stukken gevoegde brief te 
berichten dat de gemeente de betreffende percelen in beginsel in erfpacht van Aagro Bouw 
B.V. wenst af te nemen op grond van artikel 12, lid 1 van de Wet voorkeursrecht 
gemeenten tegen nader overeen te komen canon en overige voorwaarden en daartoe de 
onderhandelingen met Aagro Bouw B.V. wenst aan te gaan; 

- de besloten vennootschap Eijk-Euser B.V., eigenaar van een tweetal percelen aan de 
Rijksstraatweg (ongenummerd), kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie V 
nummers 2525 (groot circa 41.007 m², voorlopige oppervlakte) en 2527 (groot circa 223 
m², voorlopige oppervlakte), door middel van de bij de stukken gevoegde brief te 
berichten dat de gemeente de betreffende percelen in beginsel in erfpacht van Eijk-Euser 
B.V. wenst af te nemen op grond van artikel 12, lid 1 van de Wet voorkeursrecht 
gemeenten tegen nader overeen te komen canon en overige voorwaarden en daartoe de 
onderhandelingen met Eijk-Euser B.V. wenst aan te gaan. 

 

13 Verlenging Nota VTH beleid gemeentelijke taken ZHZ - Collegevoorstel  

Besloten is: 
- de verlenging van de Nota VTH beleid gemeentelijke taken ZHZ voor de periode 2022 - 

2025 vast te stellen; 
- de Nota VTH beleid van toepassing te laten blijven op de omgevingstaken die de  

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voor de gemeente uitvoert; 
- dit besluit in werking te laten treden met ingang van de dag na bekendmaking, met 

terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2022. 

14 Huurtarieven gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties 2022-2023 -  
Collegevoorstel  

Besloten is: 
- de tarieven voor het gebruik van de via de gemeente verhuurde sportaccommodaties, 

zoals gepresenteerd in de bijlage "sportaccommodaties gemeente Dordrecht, tarieven 
sportgebruik 2022-2023" vast te stellen. 

 


