Agenda commissie Ruimte
Agenda commissie
Datum vergadering

: 2 november 2021

Datum verzending

: 21 oktober 2021

Aanvang

: 19.30 uur

Kenmerk

: BW21.00142

Plaats

: Raadzaal

Kenmerkcode

:

*BW21.00142*

Agendapunten

01.

Opening.

02.

Spreekrecht burgers niet geagendeerde onderwerpen.

03.

Vaststelling agenda.

04.01: Raadsvoorstel vaststelling Windpark Beuningen
Plaats en tijdsplanning: 19.30 – 21.00

bb21.00809

Betreft:
Op 9 april 2019 besloot de gemeenteraad in te stemmen met het starten van de ruimtelijke procedure voor
windturbines. Van 5 juni t/m 16 juli 2020 lag het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage. De juridische
regeling voor de definitieve locaties voor windturbines is vastgelegd in het ontwerpbestemmingsplan. Dit
ontwerpplan lag van 18 maart t/m 29 april 2021 ter inzage. Een ieder kon in deze periode een zienswijze naar
voren brengen. Hiervan is door bijna 600 personen en bedrijven gebruik gemaakt. Voorgesteld wordt het
bestemmingsplan Windpark Beuningen gewijzigd vast te stellen.
Genodigden:
Portefeuillehouder
Publicatie in Maas en Waler
04.02: Presentatie resultaten analyse Transitie Warmte
Plaats en tijdsplanning: 21.00 – 21.45

Betreft:
In februari 2021 is de startnotitie Transitievisie Warmte vastgesteld in de raad. De commissie Ruimte wordt
nu bijgepraat over het vervolg door een presentie over de technische analyse die voor de Transitievisie
Warmte is uitgevoerd. De vraag die hierbij centraal staat is welke oplossingen (alternatieven) er zijn om
van het aardgas af te gaan in Beuningen. Het tweede aspect van de toelichting zal gaan over de strategie
die we in Beuningen hopen te volgen om uiteindelijk aardgasvrij te worden.
Genodigden:
Portefeuillehouder
Publicatie in Maas en Waler
Willem Spies
04.03: Raadsvoorstel Uittreding gemeente West Maas en Waal uit GR MARN

bb21.00744

Plaats en tijdsplanning: 21.45 – 22.00

Betreft:
Gemeente West Maas en Waal ziet zich vanwege andere contractuele verplichtingen genoodzaakt om uit de
Gemeenschappelijke Regeling Milieu en Afvalsamenwerking Regio Nijmegen (GR MARN) te treden. Zij heeft
daarom een verzoek tot uittreding ingediend bij het Algemeen Bestuur van de MARN. Het Algemeen Bestuur
kan zich vinden in het verzoek tot uittreden en heeft overeenstemming bereikt over de uittreedvoorwaarden.
Het financieel nadeel voor de MARN vanwege het uittreden wordt door West Maas en Waal gecompenseerd.
Hierdoor kan de MARN na het uittreden van gemeente West Maas en Waal gezond voortbestaan.
Genodigden:
Portefeuillehouder
Publicatie in Maas en Waler

05. Bespreking van en advisering over verbonden partijen
Plaats en tijdsplanning: 22.00 – 22.10
1. Omgevingsdienst Regio Nijmegen (algemeen bestuur)
2. Marn (algemeen bestuur)

Vorige vergadering
30 september 2021

Volgende vergadering
3 november 2021

24 juni 2021

25 november 2021

06. Vaststellen besluitenlijst van de openbare vergadering van de commissie Ruimte van 5 oktober 2021,
inclusief bekrachtiging geheimhouding en vaststellen lijst met toezeggingen.
BW21.00142
07. Informatieverstrekking uit college van burgemeester en wethouders.
01. Woningbouw
02. Warmte-dossier
08. Ingekomen stukken en mededelingen1.
- Week 40
- Week 41
- Week 42
- Week 43
09. Vragenronde2:
- Geen onderwerpen voor de vragenronde.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

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.
2 Technische vragen rechtstreeks per e-mail naar behandelend ambtenaar.

