Besluitenlijst van de vergadering van de Commissie Ruimte d.d. 11 februari 2020
Kenmerk : BW20.00020
Kenmerkcode : *BW20.00020*
Aanwezig:

Agendapunt
01

De voorzitter
De commissiegriffier

: E. van Ewijk
: S. Engelen

De wethouders

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

Reg.nr.

De leden :

Inhoud

R.A. Arians (BN&M)
N. Avastia (SP)
S.G.M. van den Broek (D’66)
P.J.W. Cobussen (BN&M)
H.J. Crezee (PvdA)
J.W. Dibbits (CDA)
T. Dikkerboom (GL)

F. Gielen (SP)
G.J.P. Groenen (BN&M)
M.A.M. Loeffen (VVD)
R.M. Martinus (CDA)
F. van Teeseling (GL)
S. Versluijs (PvdA)
G.P.B. Woutersen (VVD)

Voorstel

Opening

02
03

BW20.00012

04

at19003145,
at20000064,
at20000065,
at20000066,
at20000067,
at20000075,
bb20.00030,
UI19.09019

Spreekrecht burgers (exclusief
onderwerpen deelsessies)
Agenda commissie Ruimte d.d. 11
februari 2020

Vervolg voorbereiding herinrichting
Houtduiflaan.

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

Stel de agenda vast.

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

Besluit:
Conform voorstel.
Zie videoverslag.
Besluit:
bespreekstuk.
Opmerkingen/toezeggingen:
Dhr. Kleinschiphorst maakt gebruik
van zijn spreekrecht (zie bijlage)
Wethouder De Klein geeft aan dat dit
voorstel een schetsontwerp is, en zegt
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Agendapunt

Reg.nr.

Inhoud

Voorstel

Besluit
toe dat het schetsontwerp verder
wordt uitgewerkt in samenspraak met
de omgeving.
Wethouder De Klein beantwoordt de
openstaande vragen van dhr. Crezee
schriftelijk voor de raadsvergadering
van 3 maart.

05

at19002958

Presentatie Wijken van de toekomst
(incl. warmte-impactscan)

Neem kennis van de presentatie

Zie videoverslag.
Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:
Presentatie wordt gegeven door
ambtelijke medewerker Willem Spies.
Wethouder De Klein geeft aan dat het
college in een brief aan de ARN BV
heeft aangegeven met elkaar de
mogelijkheden van een warmtenet te
willen onderzoeken voor ongeveer
5000 woningen in Beuningen, en
tevens ook de andere kansen in de
energietransitie. Het college wil m.b.t.
dit onderwerp tot een
intentieovereenkomst komen met de
directie van de ARN BV.
Zie videoverslag.

06
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at20000133,

Toelichting Voortgangsbrief Zon en

Neem kennis van de informatie

Besluit:

Agendapunt

Reg.nr.

Inhoud

UI20.00669

Wind

Voorstel

Besluit
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:
Wethouder De Klein licht de
Voortgangsbrief toe en beantwoordt
de vragen uit de commissie.
Wethouder De Klein beantwoordt de
niet gestelde en dus openstaande
vragen van dhr. Martinus en dhr.
Woutersen schriftelijk volgens de art.
39 procedure van het Reglement van
Orde.
Wethouder De Klein beantwoordt
schriftelijk de vraag van dhr. Martinus
over Winruimte Geertjesgolf of de
rekenregels voor duurzame energie
die toegerekend mogen worden aan
de gemeente ook geldt voor eigen
gebruik, en de gemeente dit mag
toerekenen aan de eigen
duurzaamheidsagenda.

07

at20000084,
bb20.00034

Raadsvoorstel Nota van
Uitgangspunten Omgevingswet

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

Zie videoverslag
Besluit:
hamerstuk.
Opmerkingen/toezeggingen:
Verduidelijkende presentatie wordt
gegeven door Judith Pronk van het
bureau BugelHajema.
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Reg.nr.

Inhoud

Voorstel

08

at19002706,
at19002887,
bb19.00370,
INT20.0043
at20000045,
at20000046,
at20000047,
at20000048,
at20000049,
at20000050,
at20000051,
at20000052,
at20000053,
at20000054,
bb20.00013,
IN19.04623,
IN19.07915,
UI19.09109

Raadsvoorstel Uitgangspunten
kwaliteitsniveau groenbeheer

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

Bestemmingsplan Den Elt

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

09

10
10a

Besluit

zie videoverslag.
Besluit:
hamerstuk.
Zie videoverslag
Besluit:
hamerstuk.

Opmerkingen/toezeggingen:
Wethouder de Klein geeft aan dat het
contact blijft met de indiener van de
zienswijze.
zie videoverslag

Bespreking van en advisering over
verbonden partijen
Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ab) Neem kennis van de informatie

Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:
Wethouder De Klein licht toe dat er
een interim-directeur komt en de
gemaakte afspraken uit het Algemeen
Bestuur over op handen zijnde
begrotingswijzigingen etc. in 2020.
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Reg.nr.

10b

Inhoud

Voorstel

Besluit

Marn (ab)

Neem kennis van de informatie

Zie videoverslag
Besluit:
Conform voorstel
Opmerkingen/toezeggingen:
Wethouder De Klein deelt mede dat
het Berenschot rapport volgende
week in het college besproken wordt
en vervolgens aan de raad wordt
voorgelegd voor zienswijze.

11

12

at20000172,
at20000173,
at20000174,
BW20.00008

Vaststellen verslag van de openbare
Stel de besluiten- en actielijst vast.
vergadering van de commissie Ruimte
d.d. 14 januari 2020
Informatieverstrekking uit college van Neem kennis van de informatie
burgemeester en wethouders

Zie videoverslag
Besluit:
Conform voorstel.
Zie videoverslag
Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:
Wethouder De Klein deelt mede dat
de raad een brief ontvangt over het
stoppen van de
raadsconsultatiegroep.

13
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Ingekomen stukken en mededelingen
A. Beantwoording schriftelijke vragen
verkeerssituatie Geerstraat en
Poelsestraat, Winssen
B. Beantwoording vraag over opname

Neem kennis van de ingekomen stukken en
mededelingen.

zie videoverslag
Besluit:
Conform voorstel.
Opmerkingen/toezeggingen:
Wethouder De Klein beantwoordt de

Agendapunt

Reg.nr.

Inhoud

Voorstel

Besluit

Hoge Woerd in Notitie Reikwijdte

14

Vragenronde:

15

Rondvraag

16

Sluiting

vraag van dhr. Versluijs over de
verkeerssituatie Geerstraat en
Poelsestraat.
zie videoverslag
Er zijn geen onderwerpen voor de
vragenronde
Wethouder De Klein beantwoordt de
vragen van dhr. Gielen over Boskalis
en CPO Houtduiflaan
zie videoverslag
De voorzitter sluit de vergadering om
23:20

Bijlage 01: Presentatie Wijken van de toekomst (incl. warmte-impactscan) (at20000314)
Bijlage 02: Presentatie Nota van Uitgangspunten Omgevingswet (at20000315)
Bijlage 03: Tekst inspreker Dhr. Kleinschiphorst (at20000312)
Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie Ruimte van 17 maart 2020.

De griffier,
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de voorzitter,

Opmerkingen/toezeggingen
Datum vergadering

Onderwerp

20 november 2018

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.

Datum afdoen en door
wie
Wethouder De Klein

Eventuele opmerkingen
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.
10-09-2019
In gesprek met de corporatie over de
bouwlocatie. Nog geen nieuw
contactpersoon binnen de initiatiefgroep

03-12-2019

Blijft lastig een aanspreekpunt te vinden.
De gemeente is wel in gesprek met
Woonwaarts over de grond.
14-01-2020
Er komt een raadsvoorstel richting de
raad. Het blijft lastig om in gesprek te
komen met omwonenden.

5 november 2019

De commissie schriftelijk te informeren of er een bushalte kan
komen ter hoogte van voetbalvereniging Beuningse boys, waar de
bussen nu ook al pauzeren.

Wethouder Plaizier

11-02-2020
Er komt een voorstel over de
woningbouw Woonwaarts en separaat
een voorstel krediet inrichting
Ruyterpark. Dit om tempo te houden in
voortgang woningbouw.
03-12-2019
Brief is verstuurd naar de raad
(UI.19.10533)
14-01-2020
Er is nog geen antwoord gegeven op de
vraag of de bushalte wel of niet mogelijk
is. Wethouder De Klein deelt dit met
verantwoordelijk wethouder.
11-02-2020
Einde 2020 is er meer duidelijkheid of
het mogelijk is of er een bushalte
geplaatst kan worden

3 december 2019

Het gesprek met Woonwaarts te voeren of doorstroming

Wethouder De Klein

14-01-2020

gestimuleerd kan worden door het laten doorstromen tegen een
andere huurprijs.
14 januari 2020

De raad wordt op de hoogte gehouden welke speeltuinen geschikt
worden gemaakt voor kinderen met een beperking.
Het schetsontwerp in het voorstel herinrichting Houtduiflaan wordt
in samenspraak met de omgeving verder uitgewerkt.
De openstaande vragen van dhr. Crezee over het voorstel
herinrichting Houtduiflaan worden voor de raadsvergadering van 3
maart schriftelijk beantwoord.
De openstaande vragen van dhr. Martinus en dhr. Woutersen over de
Voortgangsbrief Wind en Zon worden schriftelijk beantwoord
volgens de art. 39 procedure van het Reglement van Orde.
De vraag van dhr. Martinus over het eigen gebruik en het
toerrekenen van de energie van Winruimte Geertjesgolf aan de
gemeente Beuningen wordt schriftelijk beantwoord.

11 februari 2020
11 februari 2020

11 februari 2020

11 februari 2020

Toezeggingen vanuit de raad
Datum vergadering
Onderwerp
24 sept. 2019

Wethouder De Klein heeft binnenkort
een gesprek met de directeur van
Woonwaarts.

Raadsvoorstel: vaststelling bestemmingsplan Verlengde
Reekstraat 1 Beuningen

Wethouder De Klein
Wethouder De Klein
Wethouder De Klein

Wethouder De Klein

Wethouder De Klein

Datum afdoen en door
wie
Wethouder De Klein

Eventuele opmerkingen

Wethouder De Klein

Ruimte

Wethouder de Klein

Ruimte

Ruimte

-Met de ondernemer in gesprek te gaan m.b.t. de
verkeersafwikkeling bij evenementen.
-Met de raad in gesprek te gaan m.b.t. recreatie/horeca bij de
Beuningse Plas
22 oktober 2019

Rondvraag
De commissie Ruimte op de hoogte te houden van de
ontwikkelingen betreffende het Ruyterpark.

19 november 2019

Raadsvoorstel Gebiedsvisie TPN-West


De raad periodiek te informeren m.b.t. de voortgang van de


28 januari 2020

doelstellingen.
In de commissie Ruimte te komen met het uitvoeringsprogramma.

Raadsvoorstel evaluatie speelbeleid en inzet veilinginkomsten




Te onderzoeken of meerdere speeltuinen geschikt gemaakte
kunnen worden voor kinderen met een beperking en naar de
mogelijkheid van een prikkelarme speellocatie.
De uitkomst van het onderzoek te delen met de raad
Als het mogelijk is speeltuinen aan te passen voor kinderen
met een beperking.

Wethouder de Klein

Ruimte

