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Besluitenlijst van de vergadering van de Commissie Ruimte d.d. 9 januari 2018

fįjäiŜé Beuningen

Kenmerk : BW18.00024
Kenmerkcode

Aanwezig:

De voorzitter
De raadsgriffier

: H. Plaizier
: A.V. Dewkalie

De wethouders

: P.J.M. de Klein (BN&M)

J.G.Th.M. Kersten (BN&M)
J.J. Driessen (D66)

Afwezig:

Agenda
punt
001

Reg.nr.

Pagina 1

ínhoud

R.L.M. van Beuningen (BN&M)
W.A. Bijmans (BN&M)
I.G.M. van Caulil (D66)
J.W. Dibbits (CDA)
A. Duerink-Dekker (PvdA)
P.H. ten Haaf (WD)

A. Boekhorst (BN&M)
S. van den Broek (D66)
P.J.W. Cobussen (BN&M)
W.P.H. Derks (BN&M)

Voorstel

Opening.

002

003

De leden :

BW17.00698

F.M.H.P. Houben (GL)
M.A.M. Loeffen-Gruitrooij (WD)
R.M. Martinus (CDA)
F.D. Mars (BN&M)
A.T.G.J. Rutten (CDA)
W.H.M. van Teffelen
S. Versluijs (PvdA)
F.G.W.M. Wattenberg (BN&M)
G.J.P. Groenen (BN&M)
Y.J.A. Heijmans (GL)
J.B. Heijsen (GL)
F.G.W.M. Wattenberg (BN&M)

Besluit
De voorzitter opent de vergadering
om 19.30 uur.

Spreekrecht burgers niet
geagendeerde onderwerpen.

Opmerkingen:
De heren Ten Haaf en Martinus
sluiten aan vanaf agendapunt 6.
Hier wordt geen gebruik van
gemaakt.

Agenda commissie Ruimte 9 januari

Zie videoverslag.
Besluit:

Stel de agenda vast.

Agenda
punt

004

005

Pagina 2

Reg.nr.

BW17.00675,
atl7004863,
atl 7004864,
atl7004865,
atl 7004866,
atl7004867,
atl 7004868,
atl7004869,
atl 70048 70,
atl7004871,
atl 7004872,
INI 7.07777,
IN17.08131,
IN17.08193,
IN17.08248
BW17.00675,
atl7004863,
atl7004864,
atl 7004865,
atl 7004866,
atl 7004867,
atl 7004868,
atl 7004869,
atl7004870,
atl7004871,
atl 70048 72,
IN17.07777,
IN17.08131,
IN17.08193,

ínhoud

Voorstel

Besluit

2018.

Conform voorstel.

Hoorzitting:
Bestemmingsplan Dwars
Hommelstraat 15a Beuningen

Zie het videoverslag.
Opmerkingen/toezeggingen:
Dhr. Arts en mw. Brunenberg lichten
hun zienswijze toe. (zie bijlagen)
Zie het videoverslag

Bestemmingsplan Dwars
Hommelstraat 15a Beuningen.

Besluit:
Het voorstel kan als bespreekstuk
naar de vergadering van de raad van
23 januari 2018.
Opmerkingen/toezeggingen:
Portefeuillehouder De Klein zegt het
volgende toe:
« de verleende
omgevingsvergunning voor een
B&B (van 2013) aan de
commissieleden en insprekers
toesturen.
Zie het videoverslag.

Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud

Voorstel

Besluit

Presentatie uitwerking Energiek
Leuningen.

Neem kennis van de presentatie.

Besluit:
Conform voorstel.

IN17.08248
006

Opmerkingen/toezeggingen:
Dhr. Gerrits (ambtelijk adviseur)
verzorgt de presentatie.
Portefeuillehouder De Klein zegt het
volgende toe:
«
via een brief zal het
college de opdrachtstelling voor
de gebiedsraad kenbaar maken
aan de raad.
Reacties/aanvullingen op de
opdrachtstelling kunnen tot 23
januari 2018 ingediend worden.

007

BW17.00659,
atl 7004811

Gemeentelijk Riool en Waterplan
2018-2022.

Zie het videoverslag.
De mate van besluitrijpheid te bepalen, te adviseren
Besluit:
over vervolg (terugkomen in commissie, bespreekstuk Het voorstel kan als hamerstuk naar
raad of hamerstuk raad).
de vergadering van de raad van 23
januari 2018.
Opmerkingen/toezeggingen:
Mw. Grobben (ambt. adviseur geeft
een presentatie)
Portefeuillehouder De Klein zegt het
volgende toe:
« in het raadsvoorstel de tekst
onder het kopje financiën aan te
passen;
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Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud

Voorstel

Besluit
«

008

009

BW17.00686,
atl7004854,
atl7004855,
atl7004856,
BW17.00687

Besluitenlijst van de openbare
vergadering van de commissie
Ruimte van 7 december 2017 en de
besluitenlijst van de besloten
vergadering van de commissie
Ruimte van 7 december 2017.

Stel de besluitenlijsten vast.

Neem kennis van de informatie.
Informatieverstrekking uit college
van burgemeester en wethouders:
- Verzoek vestiging Van Cranenbroek
- Zandwinning Hl
- Zandwinning Beuningse Plas

de technische vragen worden
schriftelijk beantwoord.

Zie het videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel
Opmerkingen/toezeggingen:
Diverse opmerkingen/toezeggingen
kunnen van de lijst af.
Zie het videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:
Portefeuillehouder De Klein geeft aan
nog bezig te zijn met de
beantwoording van vragen over de
zandwinning Hl en hoopt deze
volgende week te kunnen voltooien.
CO OO 00 OO 00

Portefeuillehouder De Klein geeft
stavaza over de begroting 2017 en
2018 van vervoersorganisatie Avan.
Op 15 maart worden de
uitgangspunten om te komen tot
begrotingen vastgesteld. Op dat
moment ook vasstelling begroting
2017 en 2018.
Daarna zullen deze voor zienswijze
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Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud

Voorstel

Besluit
naar de raden gestuurd worden.
00 CO 00 00 00

Portefeuillehouder De Klein vertelt
dat de gemeenten in de MARN
ingestemd hebben met de 700Zo
inzake inzameling plastic-1- afval.
00 00 00 00 00

De ambtelijke ondersteuning MARN
wordt ondergebracht bij de DAR en
niet meer bij de MARN zelf.
Indien nodig, bij mogelijke
belangenverstengeling, wordt een
externe advies gevraagd.
De DAR heeft het
tevredenheidsonderzoek onder de
inwoners van de gemeente afgerond.
Resultaten worden op de
gebruikelijke wijze aangereikt. De
beantwoording van de vraag over
nog niet gebruikte passen wordt
meegenomen in de toegezegde
evaluatie Omgekeerd Inzamelen in
mei 2018.
00 00 00 00 00

Op verzoek van het aktiecomite A50
gaat het college bij de GGD vragen of
zij een meting kunnen verzorgen
i.h.k.v. lucht en fijnstof.
Hiervoor zal mogelijk het geld

Pagina 5

Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud

Voorstel

Besluit
gebruikt worden dat gereserveerd
was voor geluidsmetingen.

OIO

011

012
013
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atl7004812,
atl7004893,
BW17.00652,
BW17.00685,
IN17.08826,
IN17.08828,
INT17.0758,
UI17.12671

Bespreking bestuurlijke
Neem kennis van de informatie.
vertegenwoordiging
- Omgevingsdienst Regio Nijmegen
(ab)
- Marn (ab)
- Euregio Rijn Waal (Euregioraad)
- Gemeenschappelijk Orgaan Regio
Arnhem Nijmegen.
Ingekomen stukken en mededelingen Neem kennis van de ingekomen stukken en
mededelingen.
-Raadsplanning januari 2018.
-Uitvoeringsprogramma Energiek
Beuningen 2017 - 2020.
-beantwoording vraag extra autoontsluiting Fruithof
-Beantwoording vragen uit de
commissie Ruimte
-Bestuursrapportage ODRN per 1
september 2017
-stand van zaken verduurzamen
sportaccomodaties
Er zijn geen onderwerpen voor de
vragenronde.
Rondvraag.

Zie het videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:
Zie het videoverslag.

Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:
Zie het videoverslag.

Er zijn geen onderwerpen voor de
vragenronde.
Dhr. Versluijs stelt vragen over het
fietspad bij het Blatenplak en het
voetpad bij de Plakstraat.
Portefeuillehouder De Klein nodigt
dhr. Versluijs uit om samen met de
verkeersdeskundige te praten.

Agenda
punt

Reg.nr.

ínhoud

014

Bijlagen:
1.
2.
3.
4.

Voorstel

Besluit

Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering om
22.10 uur.

Inspreekreactie van dhr. Arts (atl800287)
Inspreekreactie zienswijze van mw. Brunenberg (atl8000288)
Presentatie uitwerking Energiek Beuningen (atl8000255)
Presentatie Gemeentelijk Riool en Waterplan 2018-2022 (atl8000245)

r

Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie Ruimte van 6 februari 2018.

De griffier,

e voorzitter

Opmerkingen/toezeggingen
Datum vergadering

Onderwerp

Datum afdoen en door wie

Eventuele opmerkingen

J. uUUl ļiA üti V v L^ĩiix7

geactualiseerd

3 oktober 2017

7 november 2017

Schríftelijke beantwoording vraag mogelijkheid
OZB-compensatie voor sportaccommodaties die
ook een maatschappelijke functie hebben.
Randvoorwaarden voor ontwerpschets Asdonck
toesturen aan commissie en fracties.

hiervan is de evaluatie van het huidige

Portefeuillehouder De Klein

Portefeuillehouder De Klein

nieuwe GRP in dc-r-aad behandeld.
Januari 2018

Zie bijlage 4: Memo kaders ontwerp
Asdonckterrein. (INT17.0660)
De fracties willen graag antwoord op de
vraag hoe het college denkt om te gaan
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Gemeente

LEUNINGEN

met Beuningen on Ice/ evenementen.
7 november 2017

7 november 2017
7 novembei^20-17

■7-deeeīnber 2017

M.b.t. zandwinning Beuningse Plas informeren
commissie over gevolgen milieu,
omwonenden/bedrijven en noodzakelįjke
bestemmingsplanwijziging, als keuze
overslagplaats van het zand van as naar water
bekend is.
Informeren commissie termijn afronding
onderzoek omgekeerd inzamelen.
Informeren commissļe-evëfldachten en
veiligheidssitņatîerietspaden Winssen-Deest na
reconstructie.
Bcstemmingsplan-Fruithof fase 2 Winssen
In gesprek te-gaan met de verlceersdcskundige
over een 2" ontsluiting.de vragen over de zonnestudie-en
schaduwwerking worden schríftelijk bcantwoord-r

Portefeuillehouder De Klein

Portefeuillehouder De Klein
Portefeuillehouder De Klein

Portefeuillehouder De Klein

ĩ oeccmDGi zui/1

7 december 2017

7 december 2017

- Het lft concept van het uitvocringsprogramma
aan de commissie aan te bieden om-in-de
vergadering van 6 februari te bespreken?
- In-de-prestatieafsprakcn met-Standvast Wonen
de doorstroom-van huurders mee te nemen-.In februari 2018 de de nieuwe prestatieafspraken
met Standvast Wonen te maken?
Bebouwing linten Ewijk
- beslispunt 2a aan te passen in:
de belangrijkste doorzichten in vistas te behouden
en geen bebouwing toe te staan?

Portefeuillehouder De Klein

6 december 2017
Het college zal voor de
raadsvergadering van 19 december de
commissie schriftelijk op hoofdlijnen
informeren en daarna in beslotenheid
in gesprek gaan met de raad.
In mei 2018 wordt een totale evaluatie
gepresenteerd

Gemeente ţfiįįċ; Beuningen

9 januari 2018

9 januari 2018

9 januari 2018

-De bestaande studie naar Vista-s-in de Leegstraat
wordt opgezocht.Bestemmingsplan Dwars Hommglsíŕãàt 15a
Beuningen.
De verleende^jngevmgsvergunning voor het
vestiğgasfŜneen B&B in 2013 aan de
-eöïnmissieleden en insprekers te dperftoekomen.
Energiek Beuningen.
Via een brief de opçļŗaťīítstelling voor de
gebiedsraad kMfíaar te maken aan de raad.
Reacties^âánvullingen op de opdrachtstelling
kumjen tot 23 januari 2018 ingediend worden.
Gemeentelijk Riool en^iafēíplan 2018-2022.
De tekst in het raadsvoorstel onder het kopje
financiënaarfte passen,
de technische vragen schríftelijk te
beantwoorden.

Portefeuillehouder De Klein

Portefeuillehouder De Klein en
fracties

Portefeuillehouder De Klein

