Besluitenlijst Commissie Ruimtelijke Ordening en Milieu
Datum

05-09-2019

Tijd

19:30 - 21:45

Locatie

Raadszaal

Voorzitter

R. Tromp

Griffier

L. Roest-Jonkers

Aanwezigen

Commissieleden:
K. Breeuwsma (CDA), A. Reitsma (CDA), K.P. Derks (CU), R. van der
Honing (GL), G. Rozema (GL), R. van der Woude (GBH), T. van der Ven
(GBH), N. Bolman (HL), P. Steenbergen (SP), E. de Swart (FNP), S.
Sijtsma (PvdA), G. van der Wal (PvdA), G. Walsweer (VVD), O. de Vries
(D66)
Portefeuillehouders:
J. van Veen, H. Broekhuizen (t/m agendapunt 5)
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Opening
Voorzitter R. Tromp opent de vergadering om 19.30 uur.
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Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Vaststellen besluitenlijst 27 juni 2019
De besluitenlijst van 27 juni 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Mededelingen
Er worden twee mededelingen gedaan door wethouder Broekhuizen.
Toelichting
1. Er zijn herstelrondes geweest bij fietspaden in het buitengebied en het
ligt er weer goed bij, met name rond de Kiekenberg.
2. Na overleg met Kabelnoord wordt binnenkort een vraagbundeling gedaan
naar glasvezel in de grijze gebieden. Het gaat hier om het buitengebied, de
streek langs de Schoterlandseweg, bij Aldeboarn, Luinjeberd, Tjalleberd. De
vraagbundeling wordt per dorp gedaan en als 35% van een dorp meedoet,
gaat Kabelnoord over tot aanleg van glasvezel. Jubbega en Akkrum zijn te
groot voor deze uitvraag en doen niet mee in deze ronde. Het college
probeert ook voor deze dorpen een aanbieder te vinden.

5

Rondvraag
Er worden vragen gesteld door de heer E. de Swart, de heer N. Bolman en
de heer P. Steenbergen. Er wordt een toezegging gedaan.

Toelichting
De heer E. de Swart (FNP) stelt een vraag over een ongebruikt bushokje
aan de Burgemeester Falkenaweg, dat nog wel gebruikt wordt voor reclame
en daardoor goed zicht aan de weg onttrekt voor een inwoner. Wethouder
Van Veen adviseert de heer De Swart om een melding te (laten) doen bij de
wijkmanagers.
De heer N. Bolman (HL) vraagt of er gas gewonnen wordt onder het gebied
Jubbega / Hoornsterzwaag en, als dat gebeurt, of men zich aan de
afgesproken hoeveelheden gas houdt. Dit in verband met verzakking van de
bodem. Wethouder Van Veen geeft aan de buurgemeente een boorput heeft
die een heel klein stukje over de grens bij Hoornsterzwaag ligt, maar dat dit
geen consequenties kan hebben voor de verzakkingen die daar zijn. Dat
duidt eerder op veenoxidatie, dat veel grotere consequenties heeft voor
bodemdaling dan gaswinning. Binnenkort komt er een beleidsnotitie waarbij
een kaartje gevoegd zal worden.
De heer P. Steenbergen (SP) vraagt of alles in orde is voor wat betreft
veiligheid bij de Poolsbrug en de Hooivaartsbrug. Dit naar aanleiding van
een bericht van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over op afstand
bedienbare bruggen, waarbij techniek, gebruik en omgeving belangrijk zijn
volgens de Onderzoeksraad. Wethouder Broekhuizen geeft dat er in het
Swettehûs in Leeuwarden al gewerkt wordt zoals genoemd wordt in de 72
aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Deskundigen geven
aan dat het hier in de provincie veilig is voor wat betreft het op afstand
bedienen van bruggen.
De heer P. Steenbergen (SP) vraagt of het college kennis heeft genomen
van het rapport van het CBS over dakloosheid, waarin aangegeven wordt
dat het aantal daklozen sinds 2009 meer dan verdubbeld is. Volgens het
rapport is een van de oorzaken een gebrek aan huisvesting. De heer
Steenbergen vraagt of het college dit punt in overleg met de
woningbouwvereniging naar voren gaat brengen wat we daaraan gaan
doen.
Toezegging


Dakloosheid en huisvesting

Wethouder Zoetendal heeft het onderwerp dakloosheid integraal in
portefeuille en zal de vragen van P. Steenbergen schriftelijk zal
beantwoorden.
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Diftar+ - evaluatie
Besluit
Dit raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk voor de
raadsvergadering van 16 september 2019.
Toelichting
Mevrouw N. Derksen spreekt in.
Er worden vragen gesteld aan het college en aan de Omrin.
Pagina 2

De fracties GBH, SP en HL vinden het voorstel niet rijp voor besluitvorming.
Er komt een nieuwe versie van het document Evaluatie diftar+ in iBabs
zonder foutmeldingen.
Er wordt een oproep gedaan voor positieve communicatie over diftar+.
Er worden toezeggingen gedaan.
Toezeggingen


Bezoeken Omrin

De nascheidingsinstallatie Omrin zal bezocht worden met de raad.


Overzicht verhoging afvalstoffenheffing bij verschillende
inzamelingsfrequenties

In kaart wordt gebracht wat de verhoging zal zijn als we niks doen, wat er
gebeurt bij tweewekelijkse inzameling en wat er gebeurt bij driewekelijkse
inzameling.


Technische vragen N. Bolman (HL) over diftar+

Technische vragen door de heer Bolman worden schriftelijk ingediend en
beantwoord. Zie overzicht technische vragen ID 41.
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Zonnepark op bedrijventerrein Oudehaske ZW-zandwinplas
Initiatiefnemer wil zonnepark ontwikkelen op de gronden ten zuidwesten
van de zandwinplas op bedrijventerrein Oudehaske. Het plan valt niet
expliciet binnen het geldende beleid. Een VvGB is daarom noodzakelijk.
Voorafgaand aan behandeling door de commissieleden geven een
medewerker van de gemeente en initiatiefnemer RoofTop een presentatie.
Er worden vragen gesteld.
Geconcludeerd wordt dat de raad een voorstel van het college afwacht.
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Regionale Energie Strategie (RES) Fryslân - startdocument
Het startdocument ‘RES Fryslân’ beschrijft de Friese aanpak en wordt op 30
september behandeld in de commissie, op 10 oktober besluitvormend in de
raad.
Na een korte presentatie wordt aangegeven vanuit de commissie dat er
behoefte is aan een bijeenkomst voorafgaand aan 30 september 2019. Deze
bijeenkomst wordt ingepland.
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Sluiting
Voorzitter R. Tromp sluit de vergadering om 21.45 uur.
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