Agenda commissie Ruimte
Agenda commissie
Datum vergadering

: 7 december 2021

Datum verzending

: 26 november 2021

Aanvang

: 19.30 uur

Kenmerk

: BW21.00156

Plaats

: MS Teams

Kenmerkcode

:

Agendapunten

01. Opening.
02. Spreekrecht burgers niet geagendeerde onderwerpen.
03. Vaststelling agenda.
04.01: Raadsvoorstel Vaststellen Omgevingsvisie en nota beantwoording
Tijdsplanning: 19.30 – 20.30

bb21.0096

Betreft:
De Omgevingsvisie Beuningen is gereed voor besluitvorming. Begin 2020 is het traject gestart met de Nota
van uitgangspunten. Via inhoudelijke discussies over onder andere woningbouw en een intensief participatietraject is de ontwerp visie in de zomer 2021 ter inzage gelegd. De zienswijzen hebben nog geleid tot aanpassingen van de visie die nu gereed is voor besluitvorming.
Genodigden:
Portefeuillehouder
Publicatie in Maas en Waler
04.02: Raadsvoorstel Omgevingsprogramma Woningbouw 1.0
Tijdsplanning: 20.30 – 21.15

bb21.00945

Betreft:
Beuningen is een aantrekkelijke woongemeente in de Groene Metropoolregio. In deze regio is de behoefte aan
extra woningen groot, circa 60.000 woningen tot 2040. Beuningen wil bijdragen aan het oplossen van dit tekort. Beuningen wil doorgroeien naar een gemeente van meer dan 30.000 inwoners. Met het uitspreken van
deze ambitie volgt direct daarop de vraag: waar kunnen deze woningen dan komen? Momenteel zijn er nog
onvoldoende bouwmogelijkheden vastgelegd om deze ambitie te realiseren. Om deze ambitie te vertalen naar
potentiele ontwikkellocaties is een Omgevingsprogramma Woningbouw 1.0 opgesteld. Hierin zijn algemene
kaders en randvoorwaarden opgenomen voor alle uitbreidingslocaties in de gemeente, maar ook de specifieke
randvoorwaarden voor de uitbreidingslocaties in Winssen. Deze zijn opgenomen in het zogenoemde Structuurmodel Winssen. In het structuurmodel zijn vlekkenplannen voor Winssen-Zuid en voor de Linten Winssen
opgenomen.
Genodigden:
Portefeuillehouder
Publicatie in Maas en Waler

04.03: Raadsvoorstel Omgevingsprogramma recreatie en toerisme buitengebieden bb21.00915
Tijdsplanning: 21.15 – 21.45
UI21.06175

Betreft:
Uw raad stelde 26 januari 2021 de Visie recreatie en toerisme vast. Eén van de actiepunten hieruit is het opstellen van een omgevingsprogramma, met ruimtelijke kaders voor toeristisch-recreatieve initiatieven in de
buitengebieden van gemeente Beuningen. Daarnaast zijn in samenwerking met o.a. Leisurelands de potenties
voor Het Broek (inclusief recreatiegebied De Groene Heuvels) verkend. De uitkomsten daarvan zijn vertaald
in ontwikkelkansen voor dit gebied. Deze zijn als gebiedsuitwerking opgenomen in dit omgevingsprogramma.
Genodigden:
Portefeuillehouder
Publicatie in Maas en Waler

04.04: Raadsvoorstel Beleidsplan Gladheidsbestrijding
Tijdsplanning: 21.45 – 21.55

bb21.00836

Betreft:
Gladheidbestrijding is bedoeld om de verkeersveiligheid te bevorderen, de doorstroming te optimaliseren en
de bereikbaarheid op peil te houden. Als maatregelen tegen gladheid achterwege blijven, kan dat grote en ernstige gevolgen hebben. Om invulling te geven aan de inspanningsverplichting van de wegbeheerder, zijn de
uitgangspunten voor de gladheidbestrijding voor de komende jaren beschreven in het beleidsplan Gladheidbestrijding 2021 – 2030.

Genodigden:
Portefeuillehouder
Publicatie in Maas en Waler

05. Bespreking notities fracties
Onderwerp: Groenbeheer, notitie fractie D66
Tijdsplanning: 21.55 – 22.10

(UI21.04245)

Vragen voor de rondvraag in de commissievergadering Ruimte van 6 december 2021
Onderwerp: Groenbeheer
Aanleiding:
1.

Bijgevoegd is agendapunt 8 ingekomen stukken en mededelingen week 35. Betreft onze vragen over groenbeheer. We hadden een de vraag gesteld wat de kosten zijn om de onderhoudsniveau van het groen op te waarderen van C naar B.
Het antwoord is dat dit op basis van de raming in 2019 €380.000 meer zou zijn en omdat dit
meer is dan 10% en door uitvoering door dezelfde aannemer loop je het risico op meer kosten indien overige inschrijvers bezwaar hebben want dan start er een nieuwe aanbesteding.
Zoals kosten voor de aanbesteding en afkoop kosten. Echter de bedragen zijn niet genoemd.

2.

Onder toezicht en evaluatie staat dat de groenbeheerder controleert of de staat van de groenvoorziening voldoet aan het beeldkwaliteitsplan. Indien dit niet het geval is ontvangt de aannemer een melding om dit binnen een week af te handelen. Tijdens een maandelijkse meeting
wordt de voortgang met de aannemer besproken.

Vragen:
1. Met betrekking tot aanleiding 1: Kan het college een schatting geven van de kosten?
2. Met betrekking tot aanleiding 2:
a. hoeveel meldingen zijn er geweest vanuit de groenbeheerder aan de aannemer?
b. zijn deze tijdig afgehandeld?
c. nu het voor en hoogseizoen voorbij is; hoe kijkt het college naar de kwaliteit van het
geleverde werk van deze nieuwe aannemer; wat hebben we geleerd waardoor we
het groenonderhoudsniveau volgend jaar onder gelijke omstandigheden wel op niveau kunnen houden?
3. Wat is het standpunt van de fracties naar aanleiding van deze vragen en antwoorden?

Datum indiening:
Ondertekening:
Indiener, fractie D66

06. Bespreking van en advisering over verbonden partijen
Plaats en tijdsplanning: 22.10 – 22.20
1. Omgevingsdienst Regio Nijmegen (algemeen bestuur)
a. Kadernota 2023 incl. bijlagen (IN21.05896)
2. Marn (algemeen bestuur)
a. informatienota Raad: onderzoek bron- en nascheiding
van plastic+. (bb21.00843)

Vorige vergadering
3 november

Volgende vergadering

25 november

07. Vaststellen verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte van 2 november,
2021, inclusief bekrachtiging geheimhouding en vaststellen lijst met toezeggingen.
BW21.00152
08. Informatieverstrekking uit college van burgemeester en wethouders.
01. Woningbouw
02. Warmte-dossier
09. Ingekomen stukken en mededelingen1.
Week 44
- Beantwoording schriftelijke raadsvragen TPN-West (UI21.06285)
- Memo in reactie op motie skatepark (INT21.0701)
Week 45
- B&W-voorstel Structuurmodel Ewijk (bb21.00831)
Week 46
- Inventarisatierapport bedrijven TPN-West (INT21.0741)
Week 47
- B&W-voorstel Ontwerpbestemmingsplan CPO Leegstraat Winssen (bb21.00849)

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.

Week 48
- Brief van B&W uitvoeringsplanning Visie Recreatie & Toerisme 2020 (UI21.06430)
- Beantwoording schriftelijke vragen drinkwaterreserveringsgebieden incl. afschrift zienswijzebrief.
- Beantwoording schriftelijke vragen luchtkwaliteit en gezondheid (UI21.06755)
- Brief van B&W met reactie op de motie zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding.
(UI21.06776)
- Beantwoording schriftelijke vragen tabaksschuur Ewijk. (UI21.06779)
10. Vragenronde2:
- Geen onderwerpen voor de vragenronde.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

2

Technische vragen rechtstreeks per e-mail naar behandelend ambtenaar.

