Agenda commissie Ruimte
Agenda commissie
Datum vergadering

: 6 april 2021

Datum verzending

: 25 maart 2021

Aanvang

: 19:30

Kenmerk

: BW21.00046

Plaats

: MS Teams

Kenmerkcode

:

*BW21.00046*

Agendapunten

01. Opening.
02. Spreekrecht burgers niet geagendeerde onderwerpen.
03. Vaststelling agenda.

04. Aanvang deelsessies
04.01 Deelsessie: Toelichting op de Regionale Energie Strategie 1.0 Arnhem-Nijmegen
Plaats en tijdsplanning: 19.30 – 20.30

Betreft:
In de Regionale Energiestrategie dienen regio’s plannen in voor duurzame elektriciteit en warmte om bij te
dragen aan de klimaatdoelstellingen. Beuningen maakt onderdeel uit van de RES regio Arnhem-Nijmegen.
Medio september vorig jaar nam het college een besluit over de concept-RES. Voor 1 juli dit jaar neemt de
gemeenteraad een besluit over de definitieve RES, de RES 1.0. De RES organisatie geeft een toelichting op de
RES 1.0 en wat de wijzigingen zijn.
Genodigden:
Portefeuillehouder
Publicatie in Maas en Waler
Gijs Jansen
Ronde
Informatieronde, incl.
presentatie
Adviesronde

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

04.02 Deelsessie: Presentatie analyse Transitievisie Warmte
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Tijdsindicatie
19.30 – 20.29
20.29 – 20.30

Plaats en tijdsplanning: 20.30 – 21.30

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 een fasering van het
proces inclusief mogelijke tijdplanning.
Genodigden:
Portefeuillehouder
Publicatie in Maas en Waler
Willem Spies

Ronde
Informatieronde incl. presentatie
Adviesronde

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

Tijdsindicatie
20.30 – 21.29
21.29 – 21.30

04.03 Deelsessie: Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Waardhuizenstraat 3 Beuningen
Plaats en tijdsplanning: 21.30 – 21.40
bb21.00206

Betreft:
Het bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid om een extra opslagloods van 500 m2 te bouwen binnen het
bestaande bouwvlak, zodat bestaand materiaal en al aanwezige voertuigen binnen gestald kunnen worden in
plaats van buiten. Er is geen sprake van verruiming van de huidige bedrijfsactiviteiten. De bouw van de loods
past niet in het huidige bestemmingsplan Buitengebied. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan ongewijzigd
vast te stellen.
Genodigden:
Portefeuillehouder
Publicatie in Maas en Waler
Tamara Hagelaar
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.

05. Deelsessie: Bespreking van en advisering over verbonden partijen
Plaats en tijdsplanning: 21.40 – 21.55
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Tijdsindicatie
21.30 – 21.35
21.35 – 21.39
21.39 – 21.40

1. Omgevingsdienst Regio Nijmegen (algemeen bestuur)
2. Marn (algemeen bestuur)

Vorige vergadering
28 januari 2021
10 maart 2021

Volgende vergadering
8 april 2021
24 juni 2021

Einde deelsessies. Aanvang plenair gedeelte.
06. Vaststellen verslagen van de vergaderingen van de commissie Ruimte van 2, 3, 9 en 15 maart 2021 inclusief bekrachtiging geheimhouding en vaststellen lijst met toezeggingen.
07. Informatieverstrekking uit college van burgemeester en wethouders.
01. Omgevingsvisie
02. Woningbouw
08. Ingekomen stukken en mededelingen1.
A. Rapport ‘Om de Leefomgeving’ commissie Van Aartsen (IN21.01331)
B. Brief van B&W met reactie op de motie ‘Actie tegen vervuiling van onze plassen en uiterwaarden’.
UI21.01421
C. Beantwoording schriftelijke vragen CDA omtrent woningbouwinitiatieven. (UI21.01519)
D. Beantwoording schriftelijke vragen D66 omtrent woningbouwinitiatieven. (UI21.01922)
E. Beantwoording vragen omtrent stopzetten principeverzoeken. (UI21.01972)
F. Brief van burgemeester en wethouders van 24 maart 2021 inzake storymap participatie
Omgevingsvisie. (UI21.01946)
09. Vragenronde2:
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.

3

