Besluitenlijst Commissie ROM
Datum

06-04-2020

Tijd

20:45 – 22:50

Locatie

Digitaal

Voorzitter

R. Tromp

Griffier

L. Roest-Jonkers

Aanwezigen

Commissieleden:
N. Bolman (HL), K. Bontekoe – Heerema (CU), K. Breeuwsma (CDA), G.
Rozema (GL), R. van der Honing (GL), S. Sijtsma (PvdA), G. van der Wal
(PvdA), P. Steenbergen (SP), J. van der Veen (SP), A. Eijer (FNP), E. de
Swart (FNP), T. van der Ven (GBH), R. van der Woude (GBH), G.
Walsweer (VVD)
Portefeuillehouder:
J. Zoetendal, J. van Veen

1

Opening
De voorzitter opent de vergadering.

2

Vaststellen van de agenda
Agendapunt 6 wordt verplaatst naar de commissievergadering van 11 mei
2020.
De naamgeving van het onderwerp bij agendapunt 7 wordt aangepast naar
‘Nieuwbouw supermarkt Poiesz Akkrum – grondoverdracht’, het gaat
namelijk niet over het bestemmingsplan maar over de grondoverdracht.
Agendapunt 12 wordt opgepakt bij agendapunt 8.

3

Vaststellen besluitenlijst 9 maart 2020
De besluitenlijst wordt vastgesteld.

4

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

5

Rondvraag
P. Steenbergen (SP) stelt een vraag over het registreren van de netto CO2
uitstoot door Omrin naar aanleiding van een rapport dat onlangs verschenen
is. De vragen worden schriftelijk gesteld en beantwoord.
E. de Swart (FNP) stelt een vraag over de uitwerking en de termijn van de
uitwerking van een motie over het gebruik van regentonnen. Wethouder
Van Veen geeft aan dat de oplossing voor regentonnen als voorbeeld gezien

wordt en dat de gemeente samen met de provincie bekijkt hoe een
passende invulling kan worden gegeven aan dit vraagstuk. De provincie
komt met een passend voorstel. Hierover zal worden teruggekoppeld.
T. van der Ven (GBH) vraagt aandacht voor sportverenigingen en
dorpshuizen in deze tijd, vanwege mislopen inkomsten. J. Zoetendal geeft
aan dat dit de aandacht heeft van het college en dat het college volgende
week met een standpunt komt.
6

Bestemmingsplan Oudeschoot-Wolvegasterweg - locatie
Brandenburg
Dit agendapunt is verplaatst naar de commissie van 11 mei 2020.

7

Nieuwbouw supermarkt Poiesz Akkrum - grondoverdracht
Dit raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk voor de
raadsvergadering van 20 april 2020.

8

Concept RES Fryslân
Wethouder Zoetendal geeft een korte update over de RES.
Dit raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk voor de
raadsvergadering van 20 april 2020.

9

Regeling Reductie Energiegebruik (RRE)
Dit raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk voor de
raadsvergadering van 20 april 2020.
Toezeggingen
G. Walsweer stelt een vraag of voor wat betreft de voucher, online
bestellingen ook uit te sluiten zijn van de regeling, zodat zoveel mogelijk
van deze regeling landt bij lokale ondernemers. Deze vraag wordt
schriftelijk beantwoord.

10

Fietsplan Heerenveen - koersdocument
Dit raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk voor de
raadsvergadering van 20 april 2020.
Inbreng van ambities en prioritering wordt schriftelijk gedaan door de
fracties voor 14 april 2020.
Toezeggingen
Het rapport voorrang fietsers op rotondes wordt zo snel mogelijk
toegezonden.

11

Klaverblad Noordoost zonnepark en vormgeven Publiek-Private
Samenwerking
De reacties vanuit de raad worden meegenomen door het college in de
verdere ontwikkeling.
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12

Update over de RES
Dit agendapunt is behandeld bij agendapunt 8.

13

Sluiting
Voorzitter R. Tromp sluit de vergadering.
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