Collegevoorstel
Onderwerp
portefeuillehoudersoverleg Ruimte 5-11-2020

portefeuillehouder: Debbie Heesakkers
afdeling/team: Grondgebied / Ruimtelijke Ordening
opsteller: Ton van Loon
datum vergadering: 3 november 2020
zaaknummer: 0889231260

Samenvatting
Op 5 november 2020 vindt het eerstvolgend PHO Ruimte plaats. Dit PHO Ruimte staat wederom in het
teken van de ontwikkelingen in de regionale beleidstrajecten. Daarnaast staan op de agenda ter
kennisname en instemming met doorgeleiding naar de Regiegroep van de regio Noord-Limburg voor
besluitvorming over deze projecten, de projectvoorstellen ten behoeve van de eerste tranche van de
regionale Investeringsagenda. Het betreft de projectvoorstellen voor respectievelijk Landelijk gebiedRuimte, Energie en Klimaatadaptatie, en Toerisme en Leisure.

Voorstel / advies
1. Het voorstel aan het college is om de portefeuillehouder(s) mandaat te verlenen om tijdens het PHO
Ruimte van 5 november 2020 beslissingen aan te gaan namens het college op aan de orde zijnde
agendapunten.
2. Het voorstel is verder om de ontvangen agenda en de bijbehorende stukken voor het PHO Ruimte
van 5 november 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

Beslissing BenW
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Toelichting BenW-nota
1. Aanleiding
Op 5 november 2020 vindt vanaf 09.00 tot maximaal 10.30 uur het eerstvolgend PHO Ruimte plaats. Dit
PHO Ruimte staat wederom in het teken van de ontwikkelingen in regionale beleidstrajecten. De
plaatsvervangend voorzitter PHO Ruimte, de heer Splinter, zit het overleg voor. Gedeputeerde de heer
Dritty is ook uitgenodigd.
De agenda en de bijbehorende stukken zijn als bijlagen opgenomen bij dit collegevoorstel. Alle
vergaderstukken zijn in te zien op de website van de regio Venlo / Noord-Limburg www.regiovenlo.nl.
Ook ditmaal vindt het overleg DIGITAAL plaats via MS Teams.

2. Doelstelling
Regionale samenwerking in Noord-Limburg op het gebied van Ruimte.

3. Uitgangssituatie
Zie onderdeel 1.

4. Rol gemeente
Deelnemen in het regiobrede PHO Ruimte.

5. Toelichting
Hieronder volgt een korte toelichting van de belangrijkste agendapunten.
5.1 Opening en mededelingen – bijlage 1
De navolgende mededelingen en/of documenten zijn aan de orde:
 De opvolger van dhr. Van der Putten, dhr. Jenneskens, schuift aan en stelt zich graag voor.
 Regionale zienswijze ontwerp-POVI; hoe gaat het proces verder? – bijlage 1
 Er zijn GEEN cases voor afstemming aangeboden.
 Na afloop van het PHO Ruimte is er een apart overleg (met een aparte MS Teams link zodat ook
andere geïnteresseerden kunnen aanschuiven) waarin de resultaten van het provinciale
koopstromenonderzoek worden toegelicht.
5.2 Vaststellen verslag PHO Ruimte van 3 september 2020 – bijlage 2
Advies RCO
Het advies is om akkoord te gaan met het conceptverslag.
Ambtelijk advies Beesel
Conform advies RCO.
5.3 Stand van zaken (regionale) beleidstrajecten – bijlagen 3a, 3b, 3c1 en 3c2
De bestuurlijke trekkers van de afzonderlijke beleidstrajecten melden kort de voortgang en stand van
zaken. Alle trajecten komen hierbij aan de orde.
Achtereenvolgens worden bij dit agendapunt besproken de beleidstrajecten:
- Wonen
- Economie (detailhandel, bedrijventerreinen en kantoren)
- Land- en tuinbouw
- Stikstofdossier
Een memo is bijgevoegd waarin opnieuw kort de stand van zaken wordt vermeld – bijlage 3a.
- Ruimtelijk Kwaliteitskader
- Vrijetijdseconomie
- Regionale Energie Strategie
- Trendsportal
- Hoogwater-opgave
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-

Huisvesting arbeidsmigranten
Een brief gericht aan de commissie Roemer is ter kennisname bijgevoegd – bijlage 3b
Implementatie Omgevingswet
Voortgang NOVI-gebied De Peel / IBP VP Zuidoostelijke zandgronden
Een laatste ambtelijke versie PvA Novigebied de Peel en een eerste overzicht van lopende of
geplande trajecten of projecten in de Peelregio zijn bijgevoegd. Beide documenten ter kennisname –
bijlagen 3c1 en 3c2. Ter tafel worden de resultaten van de ‘bestuursconferentie’ d.d. 7 oktober 2020
teruggemeld.

Advies RCO
Het advies van het RCO is om kennis te nemen van de voortgang, eventueel werkafspraken te maken.
Ambtelijk advies Beesel
Conform advies RCO.
5.4 Projectvoorstellen landelijk gebied - Ruimte – bijlagen 4a, 4b, 4c, 4d-1, 4d-2, 4e, 4f
De leden van het PHO Ruimte ontvangen een adviesnota inclusief de eerste vijf projectvoorstellen inzake
het thema landelijk gebied - Ruimte. Ter vergadering worden deze voorstellen kort toegelicht.
Advies RCO
Het advies van het RCO is om kennis te nemen van de projecten en in te stemmen met doorgeleiding
naar de Regiegroep van de regio Noord-Limburg voor besluitvorming over deze projecten.
Ambtelijk advies Beesel
Conform advies RCO.
5.5 Projectvoorstellen energie en klimaatadaptatie – bijlagen 5a, 5b, 5c, 5d-1, 5d-2, 5e, 5f
De leden van het PHO Ruimte ontvangen een adviesnota inclusief de eerste vijf projectvoorstellen inzake
het thema energie en klimaatadaptatie. Ter vergadering worden deze voorstellen kort toegelicht.
De concept-RES 1.0 voor Noord- en Midden-Limburg is beschikbaar via de link:
https://www.regionale-energiestrategie.nl/resnml/default.aspx
Advies RCO
Het advies van het RCO is om kennis te nemen van de projecten en in te stemmen met doorgeleiding
naar de Regiegroep van de regio Noord-Limburg voor besluitvorming over deze projecten.
Ambtelijk advies Beesel
Conform advies RCO.
5.6 Projectvoorstellen toerisme en leisure – bijlage 6
De leden van het PHO Ruimte ontvangen een adviesnota over de projectvoorstellen inzake het thema
toerisme en leisure. De projecten zijn eerder besproken in het BO Vrijetijdseconomie. Ter vergadering
worden deze voorstellen kort toegelicht.
Advies RCO
Het advies van het RCO is om kennis te nemen van de projecten zoals besproken in het BO VTE en in te
stemmen met doorgeleiding naar de Regiegroep van de regio Noord-Limburg voor besluitvorming over
deze projecten.
Ambtelijk advies Beesel
Conform advies RCO.

Digitale bijeenkomst toelichting provinciaal koopstromenonderzoek
10.30 – max. 11.30 uur.
Vanuit de provincie/adviesbureau wordt een toelichting verzorgd. Er wordt een aparte vergaderlink
gestuurd zodat ook betrokken ambtenaren kunnen aanschuiven.

Pagina 3 van 4

6. Visie Blij in Beesel
N.v.t.

7. Integrale afstemming
Het collegevoorstel is afgestemd binnen de afdelingen Algemene Zaken en Grondgebied.
a.

Collegeprogramma
N.v.t.

b.

Financieel
N.v.t.

c.

Juridisch
N.v.t.

d.

Risico’s
N.v.t.

e.

Communicatief (denk aan: Gemeente Info, pers, website, klantenbalie)
N.v.t.

8. Toegankelijkheid
N.v.t.

9. Duurzaamheid
N.v.t.

Bijlagen
0. PHOR 201105 conceptagenda
1. PHOR 201105 Regionale zienswijze ontwerp-POVI Limburg aangevuld
2. PHOR 201105 conceptverslag 3 september 2020
3a. PHOR 201105 Memo stikstofproblematiek
3b. PHOR 201105 Brief arbeidsmigranten concept versie 12 oktober 2020
3c1. PHOR 201105 Plan van aanpak gebiedssamenwerking De Peel
3c2. PHOR 201105 Overzicht trajecten gebiedssamenwerking De Peel
4a. PHOR 201105 Adviesnota projectvoorstellen Landelijk gebied-Ruimte
4b. PHOR 201105 Project grenzeloos meten
4c. PHOR 201105 Project maatwerkversneller
4d-1, 4d-2. PHOR 201105 Project Maasheggen
4e. PHOR 201105 Aanpak VAB
4f. PHOR 201105 Samen aan de keukentafel
5a. PHOR 201105 Adviesnota projectvoorstellen energie en klimaatadaptatie
5b. PHOR 201105 RES en doorvertaling naar uitvoering
5c. PHOR 201105 Energielandschappen
5d1 en 5d2. PHOR 201105 Charter energie MKB
5e. PHOR 201105 Opslag en omslag van energie
5f. PHOR 201105 Verkenning integrale aanpak klimaat
6. PHOR 201105 Adviesnota Projectvoorstellen Toerisme en Leisure
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