Agenda commissie Ruimte
Agenda commissie
Datum vergadering

: 7 mei 2019

Datum verzending

: 11 april 2019

Aanvang

: 19.30 uur

Kenmerk

: BW19.00231

Plaats

: raadzaal

Kenmerkcode

:

*BW19.00231*

Agendapunten

01. Opening.
02. Spreekrecht burgers niet geagendeerde onderwerpen.
03. Vaststelling agenda.
04. Hoorzitting:
- Bestemmingsplan Kerkplein 1-3 Beuningen.

De hoorzitting is geagendeerd aan het begin van de vergadering van de commissie Ruimte. Indieners
kunnen hun zienswijzen bij dit agendapunt mondeling toelichten en eventuele vragen van commissieleden beantwoorden.
De commissiebehandeling van het raadsvoorstel vindt later in de commissievergadering plaats.
Aanvang deelsessies
05. Deelsessie: Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Kerkplein 1-3 Beuningen.
Plaats en tijdsplanning: raadzaal, 19.35 – 19.50 uur

(BW19.00196)

Betreft:

Samenvatting
Standvast Wonen heeft plannen om een appartementencomplex aan het Kerkplein 1-2 in Beuningen te realiseren. Het plan omvat de realisatie van 30 appartementen.
In een brief van 29 juni 2018 hebben wij Standvast laten weten onze medewerking te willen verlenen mits
passend binnen alle wet- en regelgeving. De nodige onderzoeken zijn verricht en/of geborgd.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Er is een zienswijze ingediend. Het plan is gereed om
gewijzigd vastgesteld te worden.

Besluit om
1.
2.

De ingediende zienswijze niet te delen, maar wel het bouwvlak 2 m verschuiven aan de zijde van het pand
Dorpssingel 12-14, en de hoogte van andere bouwwerken, niet zijnde gebouwen, aanpassen naar 2 m.
Het bestemmingsplan Kerkplein 1-3 Beuningen , met imro code
NL.IMRO.0209.BPKerkplein1tm3Beuvadf, gewijzigd vast te stellen.

Genodigden:
Indiener zienswijze
Portefeuillehouder
Publicatie in Maas en Waler

Ronde
Informatieronde
Beraadslagingsronde

Adviesronde

Doel
Stellen van informatieve en informerende vragen aan genodigden
Uitwisselen van standpunten, meningen en visies tussen fracties onderling
en met college
Bepalen mate van besluitrijpheid en
advisering vervolg (terugkomen in
commissie/bespreekstuk raad/ hamerstuk raad).
Vaststellen acties.

Tijdsindicatie
19.35 – 19.45
19.45 – 19.49
19.49 – 19.50

06. Deelsessie: presentatie Verkenning en vervolg aanpak Houtduiflaan / Burgemeester Geradtslaan .
(UI18.08783/UI19.02446)
Plaats en tijdsplanning: raadzaal, 19.50 – 20.30 uur

Betreft:
Voor het project Houtduiflaan - Burgemeester Gerardslaan zijn de inhoudelijke en financiële mogelijkheden
verkend. Er zijn diverse scenario s.
In de commissie wordt hierover gesproken en de meningen van de commissie gepeild. Ook de Burgemeester
Gerardtslaan zelf wordt bekeken.
Genodigden:
Portefeuillehouder
Publicatie in Maas en Waler
Ronde
Presentatie en informatieronde
Adviesronde

Doel
Stellen van informatieve en informerende vragen aan genodigden
Vaststellen acties.

07. Deelsessie: Raadsvoorstel Plussenbeleid Beuningen.
Plaats en tijdsplanning: raadzaal, 20.30 – 21.00 uur

Tijdsindicatie
19.50 – 20.29
20.29 – 20.30

(BW19.00191)

Betreft:

Samenvatting

Met het Plussenbeleid, zoals vastgelegd in de Omgevingsvisie en –verordening Gelderland, geeft de Provincie
vorm aan haar beleid voor een duurzame niet-grondgebonden veehouderij. Door maatschappelijk verantwoord en duurzaam te produceren en met extra maatregelen kan een ondernemer groen licht krijgen voor
uitbreidingsplannen.
Met het vaststellen van het Plussenbeleid Beuningen, legt de raad vast hoe ze uitvoering geeft aan het provinciale Plussenbeleid zoals vastgelegd in de provinciale Omgevingsverordening.

Besluit om
1.

Plussenbeleid Beuningen vast te stellen.

Genodigden:
ZLTO
GGD
Portefeuillehouder
Publicatie in Maas en Waler

Ronde
Informatieronde
Beraadslagingsronde

Adviesronde

Doel
Stellen van informatieve en informerende vragen aan genodigden
Uitwisselen van standpunten, meningen en visies tussen fracties onderling
en met college
Bepalen mate van besluitrijpheid en
advisering vervolg (terugkomen in
commissie/bespreekstuk raad/ hamerstuk raad).
Vaststellen acties.

Tijdsindicatie
20.30 – 20.55
20.55 – 20.59
20.59 – 21.00

08. Deelsessie: Bespreking van en advisering over verbonden partijen:
Plaats en tijdsplanning: raadzaal, 21.00 – 21.05 uur
a. Omgevingsdienst Regio Nijmegen (algemeen bestuur)
a1. Reactie ODRN op aanbevelingen B&W. (IN19.01911)
a2. Annotatie Algemeen Bestuur ODRN 4 april (INT19.0284)
a3. Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023.
(IN19.02364)
a4. B&W-voorstel Jaarverslag VTH 2018, Uitvoeringsprogramma VTH 2019 en werkplan ODRN 2019.
(BW19.00205)
b. Marn (algemeen bestuur)
b2. Jaarverslag 2018, Eerste wijziging van de begroting
2019, Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2013
(IN19.02559)
c. Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen
c1. Concept verslag AB vergadering van 27 maart 2019.
(IN19.02886)

Vorige vergadering
28 maart 2019

Volgende vergadering
16 mei 2019

11 februari 2019

15 mei 2019

27 maart 2019

19 juni 2019

Einde deelsessies. Aanvang plenair gedeelte.
09. Vaststellen besluitenlijsten van de openbare vergaderingen van de commissie Ruimte
van 26 februari 2019 en 26 maart 2019, inclusief eventuele bekrachtiging geheimhouding en vaststellen
lijst met toezeggingen.
(BW19.00142/BW19.00216)
10. Informatieverstrekking uit college van burgemeester en wethouders.

- Zandwinning H1.
- Zandwinning Beuningse Plas.
- Streefbeeld TPN-West
- Voortgang Asdonck
11. Ingekomen stukken en mededelingen1.
- Brief van burgemeester & wethouders van 21 februari 2019 inzake beantwoording

Vragen amendement groenomvormingen 2018.

(UI19.01174)

1 Brieven van inwoners zijn vanwege privacygevoelige informatie voor commissieleden te raadplegen in de besloten omgeving van
het RIS en voor andere geïnteresseerden opvraagbaar bij de griffie.

- B&W-voorstel Samenwerking ruimtelijke adaptie in de regio Nijmegen.
(BW19.00106)
- Brief van B&W inzake Geothermie; onderzoek naar aardwarmte.
(UI19.02092)
- Brief van B&W inzake Voortgang motie scheidingsruggen rotondes.
(UI19.02218)
- Brief van een inwoner inzake woningbouw Kennedysingel Winssen. 1
(IN19.01627)
- Brief van B&W inzake Aanpak geplande woningbouw Kennedysingel.
(UI19.02366)
- B&W-voorstel Regionaal actieplan hoogwaardige OV-corridors.
(BW19.00151)
- Beantwoording vragen van dhr. Versluijs door dhr. Ten Haaf over de Leghe Polder.
- Brief van B&W inzake financiering en aanpak Burg. Geradtslaan/Houtduiflaan.
(zie agpnt 06 )
- Brief van B&W inzake nieuwe beleidsregels parkeerontheffingen en overgangsregeling (UI19.02447)
- Brief van B&W inzake zandwinning Beuningse Plas.
- Memo van B&W inzake GREX Den Elt.
- Brief van B&W inzake Stand van zaken motiemarkt.
- Informatienota Raad Regionale adaptiestrategie (RAS)
- B&W-voorstel Uitvoeringsplan Linten Ewijk.
- B&W-voorstel Ontwerpbestemmingsplan Hommelstraat 2 Beuningen.
- B&W-voorstel tijdelijke omgevingsvergunning In de Kas.
- Brief van BN&M met schriftelijk vragen parkeersituatie obs De Dromedaris.
- Brief van BN&M met schriftelijke vraag over de urgentie beleid Vrijetijdseconomie.
- Brief van GL over het vervolg van het aangenomen raadsvoorstel van de
Gebiedsraad -Locatieplan grootschalige opwek Zon en Wind
12. Vragenronde2:
a. Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Steeg 1b Ewijk .
13. Rondvraag.
14. Sluiting.

2

Technische vragen rechtstreeks per e-mail naar behandelend ambtenaar.

(UI19.02443)
(INT19.0259)
(UI19.02316)
(BW19.00173)
(BW19.00170)
(BW19.00211)
(BW19.00226)
(UI19.03100)
(UI19.03772)
(U119.03918)

(BW19.00198)

