Besluitenlijst van de vergadering van de Commissie Ruimte d.d. 15 maart 2016
Kenmerk : BW16.00171
Kenmerkcode : *BW16.00171*
Aanwezig:

De voorzitter
De raadsgriffier

: H. Plaizier
: A.V. Dewkalie

De leden :

W.A. Bijmans (BN&M)
M.J.P. Bull (BN&M)
I.G.M. van Caulil (D66)
W.P.H. Derks (BN&M)
J.W. Dibbits (CDA)
A. Duerink-Dekker (PvdA)

G.J.P, Groenen (BN&M)
P.H. ten Haaf (VVD)
F.M.H.P. Houben (GL)
R.M. Martinus (CDA)
A.T.G.J. Rutten (CDA)
S. Versluijs (PvdA)
F.G.W.M. Wattenberg (BN&M)

Afwezig: J.B. Heijsen (GL)

Agenda- Reg.nr.
punt
001

Inhoud

002

Spreekrecht burgers niet
geagendeerde onderwerpen.
Agenda commissie Ruimte 15 maart
2016.
Besluiten-/aktielijst en bijlagen van de
openbare vergadering van de
commissie Ruimte d.d. 16 februari
2016.

003

BW16.00141

004

at16000401,
BW16.00126,
IN16.00931

005

Voorstel

Opening.

Informatieverstrekking uit college van
burgemeester en wethouders.
- Voortgang project Ontmoetingsplek
De Kloosterhof

Besluit
De voorzitter opent de vergadering om
19.30 uur.
Er zijn geen sprekers.

Stel de agenda vast.
Stel de besluitenlijst van de openbare vergadering van
de commissie Ruimte van 16 februari 2016 inclusief
eventuele bekrachtiging geheimhouding en lijst met
toezeggingen vast.
Neem kennis van de informatie uit college van
burgemeester en wethouders.

Besluit:
Conform voorstel.
Besluit:
De besluitenlijst wordt vastgesteld en
de lijst met toezeggingen wordt in de
commissievergadering van 19 april
besproken.
Het agendapunt wordt besproken in
de commissievergadering van 19 april.

Agenda- Reg.nr.
punt
006

007

008
009

at15001031,
at16000352,
at16000355,
at16000361,
at16000362,
at16000363,
at16000507,
BW16.00030,
BW16.00090,
BW16.00091,
BW16.00127

Inhoud
- Verzoek vestiging Van Cranenbroek
Bespreking bestuurlijke
vertegenwoordiging.
- Omgevingsdienst Regio Nijmegen
(ab)
- Marn (ab)
- Euregio Rijn Waal (Euregioraad)
- Regionaal overleg (vm Stadsregio)
-Raadsplanning april 2016.
-Ontwerpbestemmingsplan
Koningstraat 49 Winssen.
- Ontwerpbestemmingsplan Oude
Reekstraat 5 Beuningen.
-Bevindingen nieuwe welstandsnota.

Er zijn geen onderwerpen voor de
vragenronde.
Rondvraag.

Voorstel

Besluit

Neem kennis van de bespreking bestuurlijke
vertegenwoordiging.

De voorzitter spreekt over de Euregio
Rijn Waal.
Het college zal in de vergadering van
19 april mededelingen doen.

Neem kennis van de ingekomen stukken en
mededelingen.

Dhr. Versluys (PvdA) vraagt wanneer
de commissie de Woonvisie in
combinatie met prestatieafspraken
woningbouwvereniging tegemoet kan
zien.

Mw. Van Caulil (D66) en dhr. Ten
Haaf (VVD) stellen vragen n.a.v. het
krantenartikel in De Gelderlander over
wegenonderhoud in Beuningen.
Wie is de opdrachtgever van het
rapport en met welk doel is het
rapport gemaakt?
Dhr. Versluys (PvdA) vraagt of er
meer informatie bekend is bij het
college over de plannen van
Woonzorg Nederland m.b.t. de
Overmars.
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Agenda- Reg.nr.
punt

Inhoud

Voorstel

Besluit
En dhr. Versluys vraagt wat de rol van
de gemeente is bij rattenbestrijding bij
o.a. de Duim in Beuningen.

010

at16000428,
BW16.00112

011

Deelsessie: Milieubeleidsplan 2016 –
2020.

De mate van besluitrijpheid te bepalen, te adviseren
over vervolg (terugkomen in commissie/bespreekstuk
raad/ hamerstuk raad) en eventuele acties vast te
stellen.

Opmerking:
De vragen worden schriftelijk
beantwoordt.
Besluit:
Commissie adviseert de raad het
onderwerp niet te bespreken in de
raad van 10 mei 2016, maar eerst te
bespreken in de eerstvolgende
commissie in het bijzijn van de
portefeuillehouder.
Opmerkingen/toezeggingen:
Technische vragen worden door de
heer Gerrits (beleidsmedewerker)
beantwoord.
De voorzitter sluit de vergadering om
20.04 uur.

Sluiting

Bijlagen:
Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie Ruimte van 19 april 2016.

De voorzitter,

Opmerkingen/toezeggingen
Datum vergadering
4 november 2014
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de griffier,

Onderwerp
Riool in beweging.

Datum afdoen en door wie
Portefeuillehouder De Klein

Eventuele opmerkingen
Op 3 november heeft de portefeuillehouder

16 december 2014

24 januari 2015

3 november 2015

16 februari 2016

In 2015 wordt het GRP geëvalueerd
en geactualiseerd
Nieuwe Nota Ruimtelijke Kwaliteit.
De wethouder zegt een evaluatie na 1
jaar toe waarin gekeken zal worden
naar de evt. mogelijkheid van
differentiatie van de kosten of men
wel of geen architect inschakelt.
Ook wordt er geëvalueerd of de
invoering van de Nota invloed heeft
op het werk voor de gemeente
Snippergroen
De wethouder zegt een notitie toe die
wat hem betreft in de raad van
september 2015 behandeld kan
worden.
Toetsingkaders voor principeverzoeken
De portefeuillehouder komt terug op
de suggesties over een vooroverleg
tussen omwonenden en
initiatiefnemer.
Raadsvoorstel Evaluatie
ontwikkellocaties.

16 februari 2016

Raadsvoorstel Beleidsnotitie Spelen
2016-2016.

15 maart 2016

Wanneer wordt de Woonvisie in
combinatie met de prestatieafspraken
woningbouwvereniging in de

4

Portefeuillehouder De Klein

aangegeven in 2016 met de evaluatie te
komen.
Op 3 november heeft de portefeuillehouder
aangegeven in 2016 net de evaluatie te komen.

Portefeuillehouder De Klein

De commissie heeft op 4 september een brief
ontvangen dat deze notitie in 2016 wordt
aangeboden.

Portefeuillehouder De Klein

Februari 2016

Portefeuillehouder De Klein komt met
een schriftelijk antwoord op de vraag
over de 80 woningen welke Beuningen
mag bouwen en de keuze voor grote of
kleine woningen.
Portefeuillehouder De Klein zegt toe
Concept statuten en concept
onderhoudsplan te verzorgen dat als
model kan dienen.
Portefeuillehouder De Klein

College is voornemens om en prestentatie te
verzorgen in de commissie ruimte van 28 juni
2016.

15 maart 2016

commissie verwacht?
Wegenonderhoud in Beuningen.
Wie is de opdrachtgever van het
rapport en met welk doel is het
rapport gemaakt.

Portefeuillehouder De Klein

15 maart 2016

De Overmars. Wat zijn de plannen van
Woonzorg Nederland m.b.t. de
Overmars.

Portefeuillehouder De Klein

15 maart 2016

Rattenbestrijding.
Wat is de rol van de gemeente bij
rattenbestrijding nabij De Duim
Beuningen.

Portefeuillehouder De Klein

5

Het college heeft opdracht gegeven te komen
tot een nieuw beleidsplan wegen. Daarvoor
heeft het college input nodig. Onderdeel
hiervan is een terugblik op het wegbeheer over
2015. In het artikel van de Gelderlander werd
hieraan gerefereerd. Het betreffende B&Wvoorstel incl. bijlagen zal ter kennis aan de
commissie worden gestuurd. (ingekomen
stukken agenda cie Ruimte 19 april).
De planning is dat er in het najaar een nieuw
beleidsplan wegen aangeboden wordt aan de
raad.
Voor zover bekend zijn er nog geen concrete
plannen voor Overmars. Woonzorg Nederland
heeft het pand antikraak verhuurd. Zodra er
nieuwe ontwikkelingen zijn, neemt Woonzorg
contact met ons op.
De gemeente heeft een actieve rol bij de
rattenbestrijding. Deze werkzaamheden
worden door het personeel van de buitendienst
uitgevoerd en is gratis. Vrij recent heeft bij de
Duim rattenbestrijding plaats gevonden. Met de
aanwonenden wordt opnieuw contact gezocht
om het probleem weer aan te pakken.

