Besluitenlijst van de vergadering van de Commissie Ruimte van 10 september 2019.
Kenmerk : BW19.00309
Kenmerkcode : *BW19.00309*
Aanwezig:

De voorzitter
De raadsgriffier

: E.L.M. van Ewijk
: G.J. ten Brinke

De wethouders

: P.J.M. de Klein (BN&M)
: H. Plaizier (VVD)
: W.H.M. van Teffelen (CDA)

De leden :

Afwezig:

Agendapunt
01

Reg.nr.

04

N. Avastia (SP)
N.P.J. Bannink (BN&M)
W.A. Bijmans (BN&M)
J.G.M. Bril (GL)
S.G.M. van den Broek (D’66)
P.J.W. Cobussen (BN&M)
H.J. Crezee (PvdA)
J.W. Dibbits (CDA)

F. Gielen (SP)
G.J.P. Groenen (BN&M)
P.H. ten Haaf (VVD)
J.J.M. Janssen (BN&M)
R.M. Martinus (CDA)
A.M. Steeg (D66)
F. van Teeseling (GL)
S. Versluijs (PvdA)
G.P.B. Woutersen (VVD)

J.G.T.M. Kersten (BN&M)
F. Engelen (BN&M)
E.J. van Boekel (CDA)

T. Dikkerboom (GL)
J.B. Heijsen (GL)
D.W.A.C. Schaftenaar (CDA)

Voorstel

Opening

02
03

Inhoud

R.A. Arians (BN&M)

BW19.00300

Spreekrecht burgers (exclusief
onderwerpen deelsessies)
Agenda commissie Ruimte 10
september 2019.
Hoorzittingen: bestemmingsplan
Verlengde Reekstraat 1 Beuningen
En
Bestemmingsplan Hommelstraat 2
Beuningen.

Besluit
De voorzitter opent de vergadering om
19.30 uur.
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

Stel de agenda vast.

Neem kennis van de informatie

Besluit:
conform voorstel.
Zie videoverslag.
Opmerkingen/toezeggingen:
Voor het bestemmingsplan
Hommelstraat 2 zijn er geen
insprekers.

Agendapunt

Reg.nr.

Inhoud

Voorstel

Besluit
Voor bestemmingsplan Verlengde
Reekstraat 1 zijn er drie insprekers
- Mevrouw Romviel-Weijers, mede
namens mevrouw Romviel, de heer
Weijers en mevrouw Weijers-Derks
- De heer Golsteyn
- De heer Van de Wouw

05

06

07

Pagina 2

at19001164,
at19001165,
at19001166,
at19001167,
at19001168,
at19001169,
at19001170,
bb19.00081,
IN17.02832,
IN17.03027,
IN17.03357,
IN17.03358,
IN17.03408
at19001626,
at19001629,
at19001630,
at19001631,
at19001632,
at19001633,
bb19.00171,
IN19.03717
at19001682,
at19001683,
at19001684,
at19001685,
at19001686,

Raadsvoorstel vaststelling
bestemmingsplan Verlengde
Reekstraat 1 Beuningen

De mate van besluitrijpheid te bepalen, te adviseren
over vervolg (terugkomen in commissie,
bespreekstuk/hamerstuk raad).

Zie videoverslag en bijlage 1, 2 en 3.
Besluit:
Het voorstel kan als bespreekstuk naar
de raad van 24 september 2019.
Opmerkingen/toezeggingen:
- Wethouder De Klein zegt op vraag
van dhr. Cobussen toe met de
initiatiefnemers de suggestie te
bespreken om de bezoekers van de
manege bij evenementen te verzoeken
een andere route te kiezen.

Raadsvoorstel Bestemmingsplan
Hommelstraat 2 Beuningen

De mate van besluitrijpheid te bepalen, te adviseren
over vervolg (terugkomen in commissie,
bespreekstuk/hamerstuk raad).

Zie videoverslag.
Besluit:
Het voorstel kan als hamerstuk naar
de raad van 24 september 2019.
Opmerkingen/toezeggingen:
-

Raadsvoorstel Ontwikkeling Asdonck
Beuningen

De mate van besluitrijpheid te bepalen, te adviseren
over vervolg (terugkomen in commissie,
bespreekstuk/hamerstuk raad).

Zie videoverslag.
Besluit:
Het voorstel kan als bespreekstuk naar
de raad van 24 september 2019.
Opmerkingen/toezeggingen:

Agendapunt

Reg.nr.

Inhoud

Voorstel

at19001687,
bb19.00182,
BW19.00064,
INT19.0133

Besluit
- De heren Oosterhout en Janssen van
buro voor Architektuur BNA B.N.
geven een presentatie aan de
commissie. (zie bijlage 4)
- Op de vraag van dhr. Versluijs
waarom er ‘gefaseerd bouwen’ in het
raadsvoorstel staat, geeft hij aan dat
dit niet zo bedoeld wordt.
Zie videoverslag.

08

Presentatie over het MER-traject Wind Neem kennis van de presentatie

Besluit:
conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:
Presentatie gegeven door de heer r
Verweij, namens het bureau Bosch &
van Rijn. (zie bijlage 5)
- Wethouder De Klein zegt op de vraag
van dhr. Cobussen toe de raad en
commissie actief te informeren over de
Notitie Reikwijdte en Detailniveau
(NRD) naast het raadplegen van de
raadsconsultatiegroep en inwoners.
De NRD wordt door het college
vastgesteld.

09

at19001974,
at19002024,
bb19.00208

Raadsvoorstel Koersdocument
implementatie Omgevingswet
Beuningen

De mate van besluitrijpheid te bepalen, te adviseren
over vervolg (terugkomen in commissie,
bespreekstuk/hamerstuk raad).

Zie videoverslag.
Besluit:
Het voorstel kan als hamerstuk naar
de raad van 24 september 2019.
Opmerkingen/toezeggingen:
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Agendapunt

Reg.nr.

Inhoud

Voorstel

Besluit
- De commissie vraagt van wethouder
De Klein een verduidelijking van de
passage ‘Dit houdt in dat het college
initiatieven behandelt en de
gemeenteraad adviseert’ (p. 9
Koersdocument, boven het blauwe
blok) n.a.v. opmerkingen van dhr.
Versluijs.
De voorzitter concludeert dat in het
vervolgproces de rollen van de raad en
het college moeten worden bepaald en
moeten worden uitgewerkt. Dit wordt
opgenomen als toezegging.
- Wethouder De Klein merkt dat er
behoefte is aan extra informatie vanuit
de commissie en geeft aan dat er
allerlei individuele verzoeken zijn
binnengekomen voor een ambtelijke
toelichting op het Koersdocument,
nadat is aangeboden om een
collectieve voorlichtingsbijeenkomst te
organiseren. De wethouder verzoekt
deze verzoeken via de griffie te
clusteren. De commissie stemt ermee
in.

10

11
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at19000779,
at19000858,
bb19.00199,
BW19.00191,
INT19.0039

Raadvoorstel Plussenbeleid Beuningen De mate van besluitrijpheid te bepalen, te adviseren
over vervolg (terugkomen in commissie,
bespreekstuk/hamerstuk raad).

Zie videoverslag.
Besluit:
Het voorstel kan als bespreekstuk naar
de raad van 24 september 2019.
Zie videoverslag.

Bespreking en advisering over
verbonden partijen.

Agendapunt
11a

Reg.nr.

Inhoud

Voorstel

IN19.05383,
INT19.0525

Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ab) Neem kennis van de informatie.
-Annotatie Algemeen Bestuur ODRN 4
julii 2019
-Vastgesteld Jaarverslag 2018 ODRN
en vastgestelde Begroting 2020 ODRN

11b

12

IN19.04183,
IN19.04356,
IN19.05212,
INT19.0470

BW19.00287

Marn (ab):
Neem kennis van de informatie.
-jaarverslag 2018, eerste
begrotingswijziging 2019 en begroting
2020 van de MARN
-aanvullende stukken vergadering
algemeen bestuur MARN van
20/06/2019
- annotatie AB vergadering van 20 juni
2019
-Besluit vaststelling reglement en
volledige gewijzigde tekst van GR
MARN 21-03-2019
Besluitenlijst van de commissie Ruimte Stel de besluitenlijst vast.
van 11 juni 2019

Besluit
Besluit:
conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:
-Wethouder De Klein informeert de
commissie over zorgen over de
financiële consequenties van de
bedrijfsvoering bij de
Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Hij
kondigt daarom aan dat de raad rond
de Herfstnota een begrotingswijziging
2019 en een bijstelling begroting 2020
kan verwachten
Zie videoverslag.
Besluit:
conform voorstel.
Zie videoverslag.

Besluit:
Conform voorstel
De besluitenlijst wordt doorgelopen
en ongewijzigd vastgesteld.
Opmerkingen/toezeggingen:
- Wethouder De Klein zegt toe een
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Agendapunt

Reg.nr.

Inhoud

Voorstel

Besluit
uitleg op de website te plaatsen over
de huisvestingsverordening n.a.v. de
vraag van dhr. Versluijs.

13

14

at19001439,
at19002060,
bb19.00164,
bb19.00178,
bb19.00212,
IN18.08045,
IN19.04081,
IN19.04788,
UI19.05559,
UI19.05676,
UI19.05786,
UI19.05787,
UI19.06022

Informatieverstrekking uit college van
burgemeester en wethouders:
- Zandwinning H1
- Zandwinning Beuningse Plas
- Streefbeeld TPN-West

Neem kennis van de informatie.

Ingekomen stukken en mededelingen:
- B&W-voorstel Raadsplanning 3e
kwartaal 2019.

Neem kennis van de ingekomen stukken en
mededelingen.

- Beantwoording vraag van 7 mei
2019 over het idee buslijn Grave –
Wijchen- Beuningen.
- Beantwoording vraag van 7 mei
2019 m.b.t. de parkeersituatie
Overmars Winssen.
- B&W-voorstel: Principeverzoek
Veluwstraat 12/12a Ewijk.
- B&W-voorstel: Zienswijze Zonnepark
Bijsterhuizen e.o.
- Jaarverslag 2018 van de ARN B.V.
- Brief van B&W met reactie op de
motie “Schoon voor nu en voor
generaties na ons”.
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Zie videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.
Zie videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.
Zie videoverslag.

Agendapunt

Reg.nr.

Inhoud

Voorstel

Besluit

De mate van besluitrijpheid te bepalen, te adviseren
over vervolg (terugkomen in commissie,
bespreekstuk/hamerstuk raad).

Besluit:
Het voorstel kan als hamerstuk naar
de raad van 24 september 2019.

- Brief van B&W inzake vigerende
bestemmingsplan m.b.t. de Groene
Heuvels.
- Brief van B&W met inspraakreactie
concept Gebiedsvisie Waal Energie.

15a

15b

15c

16
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at19001359,
at19001360,
at19001361,
at19001362,
bb19.00135

at19000449,
at19000450,
at19000452,
at19000454,
at19000505,
at19001757,
at19001758,
at19001759,
bb19.00196
at19000600,
at19001821,
at19001822,
at19001823,
bb19.00201

- Maatschappelijk jaarverslag 2018
DAR.
Raadsvoorstel Bestemmingsplan
Molenstraat 20 Winssen.

Opmerkingen/toezeggingen:
Raadsvoorstel bestemmingsplan
Biezenwaard 7a Winssen.

De mate van besluitrijpheid te bepalen, te adviseren
over vervolg (terugkomen in commissie,
bespreekstuk/hamerstuk raad.

Zie videoverslag.
Besluit:
Het voorstel kan als hamerstuk naar
de raad van 24 september 2019.
Opmerkingen/toezeggingen:
Zie videoverslag.

Raadsvoorstel Bestemmingsplan
Pastoor van der Marckstraat 2-2a

De mate van besluitrijpheid te bepalen, te adviseren
over vervolg (terugkomen in commissie,
bespreekstuk/hamerstuk raad.

Besluit:
Het voorstel kan als hamerstuk naar
de raad van 24 september 2019.
Opmerkingen/toezeggingen:
-

Rondvraag.

Zie videoverslag.
Opmerkingen/toezeggingen:

Agendapunt

Reg.nr.

Inhoud

Voorstel

Besluit
- Dhr. Martinus merkt op dat bij de
live uitzending een hele tijd een balk
in beeld was met de mededeling dat
de vergadering geschorst is.
- De heer Arians vraagt welke acties
Beuningen onderneemt m.b.t. de
nieuwe telecomcode die wordt
voorbereid, waardoor gemeenten
verplicht zijn medewerking te
verlenen aan providers voor het
aanbrengen van 5G-voorzieningen op
infrastructurele middelen in de
openbare ruimte om daar 5Gvoorzieningen aan te brengen.
Wethouder De Klein zegt toe de
commissie hierover mondeling of
schriftelijk te informeren.

17

Bijlagen:
1.
2.
3.
4.
5.

Sluiting.

Inspraak mevrouw Romviel-Weijers (at19002153)
Inspraak de heer Golsteyn at19002157
Inspraak de heer Van de Wouw (at19002158)
Presentatie Asdocnk (at19002155)
Presentatie inleiding MER (at19002156)

Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie Ruimte van 8 oktober 2019.
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Zie videoverslag
De voorzitter sluit de vergadering om
23:10 uur

De griffier,

de voorzitter,

Opmerkingen/toezeggingen
Datum vergadering
14 mei 2018

25 september 2018

20 november 2018

Onderwerp
Rondvraag
Wethouder De Klein zegt toe dat de raad een
evaluatie over het speelbeleid en de vergoeding
t.b.v. beheer en onderhoud van speeltuinen
ontvangt in het najaar van 2019.
Vraag hoe om te gaan met legeskosten
bouwvergunning bij verduurzamingsmaatregelen.

Datum afdoen en door wie
Wethouder De Klein.

Eventuele opmerkingen
10-09-2019
Wordt verwacht in december 2019

Wethouder De Klein

Initiatief ’t Ruyterpark:

op korte termijn kijken of er een
hondenuitlaatplek gerealiseerd kan worden op
het terrein van de vm. Ruyterschool,

op redelijk korte termijn een planning
van de activiteiten.

Wethouder De Klein

07-05-2019:
Het voorstel hierover wordt voor de
raad van september aangeboden.
18-12-2018:
Er vinden gesprekken plaatst met de
initiatiefnemers over de mogelijkheid
van een hondenuitlaatplek.
29-01-2019:
Het realiseren van een
hondenuitlaatplek wordt naar voren
gehaald.
26-02-2019:
Er is een gesprek geweest met de
initiatiefgroep over het inrichtingsplan.
Afspraak is gemaakt dat Standvast komt
met een plan waarin de woningbouw
wordt weergegeven. Hierna volgt

overleg met de initiatiefgroep waarbij
een definitieve plaats voor een
hondenuitlaatplek aan de orde komt.

26 februari 2019

26 maart 2019

Terugkoppeling gesprek wethouder Plaizier met
het Centrummanagement over de kwaliteit van de
openbare ruimte.

Locatieplan grootschalige opwek Zon en Wind:
De raad wordt betrokken bij het bepalen van de
uitgangspunten m.b.t. de MER, de variantenstudie
met daarin opgenomen de effecten voor de
omgeving, als het gaat om zaken die van belang
zijn voor de ondernemers in het gebied.

Wethouder Plaizier

Wethouder De Klein

10-09-2019
In gesprek met de corporatie over de
bouwlocatie. Nog geen nieuw
contactpersoon binnen de
initiatiefgroep
07-05-2019:
Schriftelijke beantwoording van de
vraag.
11-06-2019:
Nadere schriftelijke beantwoording van
de inhoud van het gesprek.
10-09-2019
Antwoord college via brief 6 september
2019, zie ingekomen stukken.
07-05-2019:
De raad ontvangt een uitnodiging om
deel te nemen aan een raadswerkgroep
voor het formuleren van de
uitgangspunten voor de MER. Intern
wordt gekeken welke stappen zowel
inhoudelijk als in de uitvoering gezet
moeten worden om te komen tot de
MER. Die stappen worden in een brief
aan de raad bekend gemaakt.
11-06-2019:
Uitnodiging voor een

vervolgbijeenkomst komt binnenkort.

11 juni 2019

Omgevingsvergunning klasseerinstallatie
zandwinning Beuningse Plas:

Wethouder De Klein

schriftelijke beantwoording vragen betreffende:
- verschillen in maximumaantal decibellen (45 dB
en 106 dB voor de grindbreker) die in de stukken
wordt genoemd;
- of er rekening is gehouden met de zorgfunctie
van Kinderdorp Neerbosch;
- de vraag of er wettelijke middelen zijn voor
aanpassingen in de vergunning;
- de argumenten waarom tot de locatiekeuze is
gekomen die nu voorligt.

11 juni 2019

11 juni 2019

Overige toezeggingen:
- aan de transportondernemer voor te leggen of
deze bereidt is op bepaalde tijden een andere
route te kiezen.
- het onderwerp zandwinning en daarmee verband
houdende zaken blijft onderwerp van gesprek met
het college van Nijmegen en met het ambtelijk
apparaat.
Onderzoeken of klimaatadaptatie in de
Verordening Toekomstbestendig Wonen kan
worden opgenomen.
Maatregelen ter verbetering van de
verkeersveiligheid van de Trajanussingel en

10-09-2019
Afgehandeld met bijeenkomst
raadsconsultatiegroep.
10-09-2019
Antwoord college via brief van 18 juni
2019. Zie besluit en bijlagen raad 25
juni.

Wethouder De Klein

10-09-2019
Opgenomen in maatregellijst

Wethouder De Klein

10-09-2019
Antwoord is in voorbereiding en komt

11 juni 2019

daarbij een procesvoorstel.
Visie TPN-West waarschijnlijk in 2020 aan de raad
aangeboden (in lijn met Nijmegen).

Wethouder De Klein

11 juni 2019

Extra aandacht op de gemeentelijke site om de
concept-huisvestingsverordening onder de
aandacht te brengen van huurders.

Wethouder De Klein

11 juni 2019

Startnotitie Regionale Energie Strategie:
Raadsfracties kunnen een schriftelijke reactie
geven via de griffie.
Verkeersafwikkeling gehele Beuningse Plas wordt
meegenomen in de actualisatie van het
gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (dus ook
verkeerssituatie Palinggracht en Lagunesingel.
Schriftelijke reactie over planning gemeentelijk
verkeers- en vervoersplan
Gevolgen voor Beuningen van uitspraak RvS over
het programma Aanpak Stikstof.

Wethouder De Klein

Toelichting aan raad en commissie Ruimte over
wat de MER inhoudt (in verband met proces Zon
en Wind)
Met de initiatiefnemers omtrent het
bestemmingsplan Verlengde Reekstraat 1 Beuningen
de suggestie te bespreken om de bezoekers van de
manege bij evenementen te verzoeken een andere
route te kiezen.
De raad en commissie actief te informeren over de
Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) naast het

Wethouder De Klein

11 juni 2019

11 juni 2019

11 juni 2019

10 september 2019

10 september 2019

zo snel mogelijk bij de commissie
10-09-2019
Wordt november/ december 2019
aangeboden aan de raad.
10-09-2019
Nog niet gebeurd. Wethouder kijkt of
het nog zin heeft. Er wordt een uitleg op
de website geplaatst over de
huisvestingsverordening.
10-09-2019
Er zijn geen reacties ontvangen

Wethouder De Klein

Zodra dit op de raadsplanning staat,
kan het van de lijst af.

Wethouder De Klein

10-09-2019
Antwoord van college via brief van 4
september 2019
10-09-2019
Besproken in de commissie Ruimte van
10 september 2019

Wethouder De Klein

Wethouder De Klein

10 september 2019

raadplegen van de raadsconsultatiegroep en
inwoners.
Een verduidelijking van de passage ‘Dit houdt in dat
het college initiatieven behandelt en de
gemeenteraad adviseert’ (p. 9 Koersdocument,
boven het blauwe blok)

Wethouder De Klein

De voorzitter concludeert dat in het vervolgproces
de rollen van de raad en het college moeten worden
bepaald en moeten worden uitgewerkt. Dit wordt
opgenomen als toezegging.
10 september 2019

De verzoeken voor een ambtelijke toelichting op het
Koersdocument worden geclusterd voor een gesprek
met een ambtenaar.

Wethouder De Klein

10 september 2019

De commissie informeren over de financiële
consequenties van de bedrijfsvoering van de
omgevingsdienst Regio Nijmegen. De raad kan rond
de Herfstnota een begrotingswijziging 2019 en een
bijstelling begroting 2020 kan verwachten
Rondvraag
De commissie mondeling of schriftelijk te
informeren over de acties die Beuningen
onderneemt m.b.t. de nieuwe telecomcode.

Wethouder De Klein

10 september 2019

Wethouder De Klein

Beantwoording via brief UI19.07700
d.d. 19-09-2019:
Binnen onze gemeente zijn nu alleen de
nationale richtlijnen en wetgeving van
toepassing.
Er zijn op dit moment nog geen
plannen bij ons bekend over de uitrol
van 5G in onze gemeente. Wanneer dit
thema binnen onze gemeente wel
actueel wordt zal zeker worden
gekeken of en op welke manier

eventuele gezondheidseffecten kunnen
worden meegenomen in de
besluitvorming.
Het kennisplatform Elektromagnetische
velden geeft aan dat (ook) voor het 5G
netwerk geldt dat dit moet voldoen aan
de blootstellingslimieten. Onder deze
limieten zijn geen schadelijke
gezondheidseffecten te verwachten.
Toezeggingen vanuit de raad

