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Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Ruimte van 14 maart 2017.
Kenmerk : BW17.00165
Kemnerkcode : ||||||||||||||ll||||!|||i|illlllllllllllllllllllll

Aanwezig:

De voorzitter
De raadsgriffier

: H. Plaizier
: G.J. ten Brinke

De wethouders

: P.J.M. de Klein (BN&M)
: J.J. Driessen (D66)

De leden :

Afwezig:

Agenda Reg.nr.
-punt
001

ínhoud

002

W.A. Bijmans (BN&M)
I.G.M. van Caulil (D66)
P.J.W. Cobussen (BN&M)
J.W. Dibbits (CDA)
A. Duerink-Dekker (PvdA)
G.J.P. Groenen (BN&M)
R.L.M. van Beuningen (BN&M)
A. Boekhorst (BN&M)
S. van den Broek (D66)
W.P.H. Derks (BN&M)

Voorstel

Opening.

003

BW17.00117

Spreekrecht burgers niet
geagendeerde onderwerpen.
Agenda commissie Ruimte.

004a

atl 7000054,
IN16.06779,
IN16.06792,

Hoorzitting Bestemmingplan
Wilhelminalaan ong. (tussen 186 en
188)

P.H. ten Haaf (WD)
F.M.H.P. Houben (GL)
R.M. Martinus (CDA)
S. Versluijs (PvdA)
F.G.W.M. Wattenberg (BN&M)
Robert Hermans (WD)
Y.J.A. Heijmans (GL)
J.B. Heijsen (GL)
M.A.M. Loeffen-Gruitrooij (WD)
A.T.G.J. Rutten (CDA)
W.H.M. van Teffelen

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

Stel de agenda vast.

Kennis nemen van de zienswijzen.

Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:
Geen.
Zie het videoverslag.
Dhr. Sengers licht zijn zienswijze op
het bestemmingsplan
Wilhelminalaan ong. toe, en spreekt
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005

006
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atl7000339,
IN16.06716,
IN16.06733,
IN16.06777

atl 7000054,
atl 7000228,
atl 7000229,
atl 7000308,
atl 7000309,
atl 7000310,
atl7000311,
atl7000314,
atl7000338,
BW17.00062,
BW17.00068,
IN16.06779,
IN16.06792,
IN16.06798
atl7000339,
atl 70003 80,
atl7000384,
atl 70003 85,
atl7000386,
atl7000387,
atl 7000388,
BW17.00073,
IN16.06716,

ínhoud

Voorstel

Besluit
mede namens mw. Leeuwen.

Hoorzitting Bestemmingsplan Café
Hanneke.-zienswijze
ontwerpbestemmingsplan Café
Hanneke-bezwaar tegen
ontwerpbestemmingsplan Café
Hanneke
Bestemmingsplan Wilhelminalaan
ong (tussen 186 en 188)-

Kennis nemen van de zienswijzen.

Zie het videoverslag.
Er zijn geen sprekers voor het
toelichten van de zienswijzen.
Zie het videoverslag.

Mate van besluitrijpheid bepalen, adviseren over het
vervolg (terugkomen in commissie/ bespreekstuk Z
hamerstuk raad) en eventuele acties vaststellen.

Besluit:
Het voorstel kan als hamerstuk naar
de raad van 28 maart 2017.
Opmerkingen/toezeggingen:
Op vragen van de commissieleden
geven portefeuillehouder De Klein
en mw. Van Hal (ambtelijk adviseur)
antwoord.
Zie het videoverslag.

Bestemmingsplan Café Hanneke.

Mate van besluitrijpheid bepalen, adviseren over het
vervolg (terugkomen in commissie/ bespreekstuk Z
hamerstuk raad) en eventuele acties vaststellen.

Besluit:
Het voorstel kan als hamerstuk naar
de raad van 28 maart 2017.
Opmerkingen/ toezeggingen:
Geen.

Zie het videoverslag.
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Reg.nr.
IN16.06733,
IN16.06777
atl7000439,
atl 7000440,
atl 7000441,
BW17.00079

ínhoud

Voorstel

Besluit

Raadsvoorstel Blijverslening.

Mate van besluitrijpheid bepalen, adviseren over het
vervolg (terugkomen in commissie/ bespreekstuk f
hamerstuk raad) en eventuele acties vaststellen.

Besluit:
Het voorstel kan als bespreekstuk
naar de raad van 28 maart 2017.
Opmerkingen/toezeggingen:
Portefeuillehouder Driessen zegt toe
het jaarlijkse verslag aan te vullen
met een lijst met
afwij zingen/klachten.
De vraag over het te lopen risico van
de gemeenten door het niet
terugbetalen van de leningen is door
portefeuillehouder Driessen tijdens
agendapunt 8 beantwoord.

008

atl 700043 7,
atl7000438,
atl7000603,
BW17.00078

Raadsvoorstel Duurzaamheidslening. Mate van besluitrijpheid bepalen, adviseren over het
vervolg (terugkomen in commissie/ bespreekstuk ļ
hamerstuk raad) en eventuele acties vaststellen.

Zie het videoverslag.
Besluit:
Het voorstel kan als bespreekstuk
naar de raad van 28 maart 2017.
Opmerkingen/toezeggingen:
Portefeuillehouder De Klein zegt toe
dat in het jaarlijkse verslag (mocht
dit het geval zijn) ook uitleg over
gevraagde aanvullende voorwaarden
wordt gegeven.

009
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atl 7000038,

Besluitenlijst van de commissie

Zie het videoverslag.
Besluit:
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atl 7000056,
BW17.00025

ínhoud

Voorstel

Ruimte d.d. 10 januari 2017.

Besluit
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:

010

Informatieverstrekking uit college
van burgemeester en wethouders.
Voortgang project Ontmoetingsplek
De Kloosterhof (tot afsluiten krediet)
Verzoek vestiging van Van
Cranenbroek.

Neem kennis van de informatie.

Zie het videoverslag.
Besluit;
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:
Portefeuillehouder De Klein meldt
dat een plan van aanpak gemaakt is
inzake de achterstand Huisvesting
van vergunninghouders.
Voor de zomer zal hiermee gewerkt
kunnen worden.
Ontmoetingscentrum Paulus:
Er worden gesprekken gevoerd met
het bestuur inzake de toekomst van
het centrum. Het volgende gesprek is
op 29 maart a.s.
Op 25 maart 14.00 uur is de
opening van de nieuwe
jeugdactiviveitencentrum op het
Rijstveld.
Zaterdag 1 april om 12.00 uur vindt
er een energiemarkt plaats op het
Zolderpark in Beuningen.
De commissieleden zijn van harte
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Voorstel

Besluit
welkom.
Portefeuillehouder Driessen over Van
Cranenbroek.
Op 9 mei komt het raadsvoorstel
Regionaal Programma Werklocaties
in de raad.
Over de mogelijke gevolgen hiervan
wordt een gesprek aangegaan met
Van Cranenbroek.

011

012
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atl6003732,
atl 6003733,
atl6003800,
atl7000211,
atl7000613,
BW16.00758,
BW17.00052,
BW17.00099,
IN17.00996,
INT17.0106,
UI16.07574,
UI17.00525,

Bespreking bestuurlijke
vertegenwoordiging.
Omgevingsdienst Regio Nijmegen
(ab)
Mam (ab)
Euregio Rijn Waal (Euregioraad)
Gemeenschappelijk Orgaan regio
Arnhem Nijmegen
Ingekomen stukken en
mededelingen.

Neem kennis van de informatie.

Neem kennis van de ingekomen stukken en
mededelingen.

Zie het videoverslag.
Besluit:
Er is geen informatie.

Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:
Dhr. Ten Haaf heeft een opmerking
over het Milieubeleidsplan en
hogere grenswaarden. De heren
Houben en Versluijs reageren op zijn
opmerking.
Portefeuillehouder De Klein zegt toe
zijn schríftelijke reactie op de
gestelde vraag van dhr. Martinus
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UI17.01063

ínhoud

Voorstel

Besluit
over "standaard" windopties in
bestemmingsplannen ook naar alle
raads- en commissieleden te zenden.
Portefeuillehouder De Klein geeft
aantwoord op de vraag van dhr. Ten
Haaf inzake de voorrangssituatie
Haagstraat -Gerardslaan.

013

Vragenronde.

014

Rondvraag.

Zie het videoverslag.
Er zijn geen onderwerpen voor de
vragenronde.
Mw. van Caulil stelt vragen over het
ontwerp-bestemmingsplan Hoge
Walstraat.
Dhr. Groenen stelt vragen over de
verkeerssituatie Burg. Gerardstlaan
en Houtduiflaan.
Pfh. De Klein zegt toe dit aan de orde
te stellen bij onze
verkeersdeskundige. Mocht het nodig
zijn met een raadsvoorstel naar de
commissie en raad te komen indien
er investeringen nodig zijn die niet
passen binnen het GWP.
Dhr. Bijmans vraagt de
portefeuillehouder te kijken naar de
hoogte van verkeersdrempels in de
gemeente Beuningen.
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ínhoud

Voorstel

Besluit
Portefeuillehouder De Klein geeft
antwoord op de vragen van dhr.
Versluijs naar de stand van zaken
m.b.t. :
«
het grasveld aan de
Houtduiflaan,
«
De Overmars,
«
De 20 te bouwen
woningen in Winssen.
Dhr. Houben vraagt wie
verantwoordelijk is voor het
opruimen zwerfafval langs de
Campsebaan en het parkeerterrein
van de Beuningse Boys.
Portefeuillehouder De Klein zegt toe
door te geven dat er daar meer
aandacht is voor en het opruimen
van zwerfaval op deze locaties.
Het is niet bij alle inwoners van
Beuningen bekend dat zij gebruik
kunnen maken van de
afvalcontainers (voor restafval) op de
werf.
Dhr. Martinus stelt vragen over het
stopzetten van financiële
ondersteuning voor restauratie van
particuliere gemeentemonumenten.

015
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Sluiting.

Zie het videoverslag.
de voorzitter sluit de vergadering om
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ínhoud

Voorstel

Besluit
20.55 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie Ruimte van 11 april 2017.

De griffier,

Opmerkingen/toezeggingen
(
ĮXarfum afdoen en door wíe
's-------^ Portefeuillehouder De Klein

Datum vergadering
4 november 2014

Onderwerp
Riool in beweging.
In 2015 wordt het GRP geëvalueerd en
geactualiseerd

16 december 2014

Nieuwe Nota Ruimtelijke Kwaliteit.
De portefeuillehouder 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
Subregionale woningbouwprogramma.
Informatieverstrekken over het Subregionale
woningbouwprogramma.

Toezegging uit de
Raad d.d. 24 maart
2015

V V v11\LJL.ĺiUGİv u.u.11 LL.11 JJldij LİĻ.lİ.1 V clIlclUI lL-lk 111

december 2016
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■Duitsland, waarbij de voorzitter toezegt de animo
voor dit-werkbezoek te laten inventarisen.

Portefeuillehouder De Klein

Eventuele opmerkingen
In regionaal verband wordt een nieuwe
GRP 2018-2022 voorbereid. Onderdeel
hiervan is de evaluatie van het huidige
GRP. In de 2e helft van 2017 wordt het
nieuwe GRP in de raad behandeld.
Nieuwe toevoeging: De evaluatie is in
de raadsplanning verschoven naar mei
2017 (was november 2016, daarna
februari 2017).

Portefeuillehouder De Klein

Behandeling in cie Ruimte.

(7 riffi r-

UC UiVK. nCCĩL ĨĨICl~tYrílN/KcĩĩiOnQiS
gesproken dat in maart 2017 een
bezoek wordt georganiseerd, zowel aan
ée-kunststofsortering als ook een van de

Gemeente

Beuningen

geen exacte datum voor de excursie.
Die volgt-binnenkort.
6 december 2016

Verplaatsing van een varkenshouderij in Winssen:
Op een vraag over een onjuiste vermelding van
het te bouwen oppervlak bij de
vergunningaanvraag en mogelijke toekomstige
problemen daarmee zegt wethouder De Klein toe
kritisch in de gaten te houden wat daarover in de
deel 1 van de vergunning (toetsing bij de ODRN
ivm de MER +Ĵ vermeld staat. Hij gaat er
vooralsnog van uit dat dit nooit meer is dan in het
bestemmingsplan is opgenomen.
Nieuwe woonvisie.
In beeld te brengen wat er in de afgelopen 20 jaar
geïnvesteerd is in de accommodaties van de
dorpshuizen door de gemeente en door derden.

Portefeuillehouder De Klein
Portefeuillehouder De Klein

2017
Verwachting juni 2017

4 oktober 2016

Uitleg over de eerdere toezegging om zo vlug
mogelijk na het begin van de bouw van de
Kloosterhof met een overzicht te komen.
Memo-verhouding geluid -en-m4Meu

Portefeuillehouder De Klein

Memo wordt voor de

6 december 2016

commissie te-doen tockomen.
Bij behandeling Afvalstoffenverordening

Portcfcuillehoudcr-De -Klein

28 juni 2016
6 september 2016

te gaan met de scholen, sportverenigingen en de
dorpshuizen-over het gescheiden inzamelem

Gemeente

Energievisic zegt wethou d e r-D e-Kle in toe in het
college-tc in te brengen-ef-in het format voor
raadsvoorstellen een rubriek ‘duurzaamheid’
toegevoegd kan worden.
J_UJiHiUd.ll AU~ir7~

Economie Board als aanvulling mee-in-de
uitvoering van de Encrgievisie bij innovatieve
ontwikkelingen.
openbare ruimte winkelcentrum Beuningen zijn
uitgevoerd, zal het stallen van fietsen-in het
centr-um en eventuele overlast daarvan-worden
gemonitordr
±\J JU.11U.U.İ 1 İiUTT

inventarisatie in beeld gebracht wat het kost-om
het onderhoudsniveau voor het centrum te
verhogen en wat de-dekkingsmogclijkhcden zijn.

14 maart 2017

mogelijkheid-om-dc aanpak van de Schoolstraat
uit het-Wegenfonds te dekken.
Raadsvoorstel Blijverslening
Het jaarlijkse verslag wordt aangevuld met een
lijst van afwijzingen/klachten.

Portefeuillehouder Driessen

Welke-risico de gemeente loopt-door-niet

14 maart 2017

schriftelijk mccgcdccld.
Raadsvoorstel Duurzaamheidslening
In het jaarlijkse verslag wordt de raad ook
geïnformeerd over eventuele aanvullende
voorwaarden.

Portefeuillehouder De Klein

Beuningen

Gemeente

14 maart 2017

14 maart 2017

Schríftelijke reactie op de gestelde vraag van dhr.
Martinus over "standaard" windopties in
bestemmingsplannen naar alle raads- en
commissieleden
Verkeerssituatie Burg. Gerardstlaan en
Houtduiflaan
Mocht het nodig zijn met een raadsvoorstel naar
de commissie en raad te komen indien er
investeringen nodig zijn die niet passen binnen
het GWP.

Portefeuillehouder De Klein

Portefeuillehouder de Klein

Beuningen

