Agenda commissie Ruimte
Agenda commissie
Datum vergadering : 15 maart 2016

Datum verzending : 3 maart 2016

Aanvang

: 19.30 uur

Kenmerk

: BW16.00141

Plaats

: raadzaal

Kenmerkcode

:

*BW16.00141*

Agendapunten

01. Opening.
02. Spreekrecht burgers niet geagendeerde onderwerpen.
03. Vaststelling agenda.
04. Vaststellen besluitenlijsten van de openbare vergadering van de commissie Ruimte
van 16 februari 2016, inclusief eventuele bekrachtiging geheimhouding en vaststellen
lijst met toezeggingen.
(BW16.00126)
05. Informatieverstrekking uit college van burgemeester en wethouders.
- Voortgang project Ontmoetingsplek De Kloosterhof.
- Verzoek vestiging Van Cranenbroek.
06. Bespreking bestuurlijke vertegenwoordiging:

Omgevingsdienst Regio Nijmegen (algemeen bestuur)
Marn (algemeen bestuur)
Euregio Rijn Waal (Euregioraad)
Regionaal overleg (vm. Stadsregio)

Vorige vergadering
3 maart 2016
19 november 2015
26 november 2015

07. Ingekomen stukken en mededelingen.
- Informatienota Raad Raadsplanning april 2016
- B&W voorstel Ontwerpbestemmingsplan Koningstraat 49 Winssen
- B&W voorstel Ontwerpbestemmingsplan Oude Reekstraat 5 Beuningen
08. Vragenronde over:
geen onderwerpen.
09. Rondvraag.
Einde plenair gedeelte Aanvang deelsessies.

Volgende vergadering
7 juli 2016
14 april 2016
19 mei 2016

(BW16.00127)
(BW16.00091)
(BW16.00090)

10. Deelsessie: Milieubeleidsplan 2016 – 2019
Plaats en tijdsplanning: raadzaal, 19.50 − 20.20 uur

(BW16.00112)

Betreft:
Samenvatting
In vervolg op het vorige milieubeleidsplan is een nieuw milieubeleidsplan voor de periode 2016 - 2020
opgesteld. Dit nieuwe milieubeleidsplan is gebaseerd op het collegeprogramma 2014 – 2018 en op nationaal, provinciaal en lokaal beleid. Het milieubeleid maakt wezenlijk onderdeel uit van andere gemeentelijke beleidsvelden. Dit milieubeleidsplan geeft de inhoudelijke relaties met de diverse beleidsvelden en plannen weer. In het milieubeleidsplan is een evaluatie opgenomen van de voorgaande beleidsperiode en bevat
daarnaast concrete acties en projecten voor de periode 2016 – 2020.
Besluit om:
1. het Milieubeleidsplan 2016 – 2020 vast te stellen;
2. een bedrag van € 77.900 voor de uitvoering van in het plan opgenomen projecten en activiteiten op te
nemen op de prioriteitenlijst begroting 2017.
Genodigden:
Portefeuillehouder
Publicatie in Koerier
Ronde
Informatieronde.

Beraadslagingronde

Adviesronde
11. Sluiting

Doel
Presentatie en stellen van informatieve en informerende vragen
aan genodigden
Uitwisselen van standpunten,
meningen en visies tussen fracties
onderling en met college
Vaststellen acties

Tijdsindicatie
19.50 – 20.10

20.10 – 20.19

20.19 – 20.20

