Concept
Besluitenlijst van de vergadering van de commissie Leefomgeving
d.d. 11 september 2019
Van deze vergadering is een geluidsopname beschikbaar op het internet.
Aanwezig: voorzitter:

de heer G. Delsing

commissieleden:

dhr. P. Sullot (DV), dhr. G. Starmans (DV), mw. M. Paulissen (CDA), dhr. P.
Grooten (PvdA), mw. C. Bruls (VA), dhr. M. Jongen (VVD), dhr. R. Keijbets
(D66), dhr. F. Blank (CDA)

raadsleden:

dhr. R. Stoffels (PvdA), dhr. R. Franssen (VA), dhr. C. Faessen (AGB)
vanaf 19.40 uur

college:

wethouders Braun, Thomas en Verbraak

griffier:

mw. S. Dormans

ambtelijke/externe
ondersteuning:

-

Afgemeld/afwezig:

dhr. R. Snijders (CDA)

1. OPENING
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur.
1.1 Afmeldingen
Afgemeld zijn: dhr. R. Snijders (CDA), de heer C. Faessen (AGB) is later.
1.2 Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
1.3 Insprekers
Er zijn geen insprekers.
2. VASTSTELLEN
2.1 Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2.2 Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 26 juni 2019
De heer Grooten mist de toezegging bij het agendapunt over de sloop van de voormalige gymzaal
Ubachsberg dat er iets gebeuren zou met het inzaaien van het terrein achteraan. Deze toezegging
wordt toegevoegd. De besluitenlijst van de vergadering van 26 juni 2019 wordt aldus gewijzigd
vastgesteld.
De voorzitter zegt toe: dat de vragen van de heer Franssen over de bijlage bij de toezegging over de
uitsplitsing verdeling woningvoorraad per gemeente schriftelijk worden beantwoord. De vragen
waren:
- Vallen onder de vrijstaande woningen ook de recreatiewoningen?
- Welke woningstichting heeft de niet particuliere rijwoningen in bezit en hoe is de verdeling?
- Welke zaken kunnen we hieruit afleiden voor eventueel ander beleid voor woningzoekenden of
andere doelgroepen van woningbehoeftigen?
3. RAADSINFORMATIEBRIEVEN
3.1 Ambitiedocument Natuur en Landschap en Water
Wethouder Verbraak beantwoordt de gestelde vragen.
De raadsinformatiebrief is voldoende toegelicht en de beraadslaging wordt gesloten.
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Wethouder Verbraak zegt toe:
- In reactie op de vraag van de heer Franssen: om schriftelijk te laten weten wanneer het verbrede
rioolplan, het riooldekkingsplan en het STRIP 2.0 op de agenda van de raad komt.
- In reactie op de vraag van de heer Franssen over pagina 3: om schriftelijk te reageren in
hoeverre Voerendaal is aangesloten op omliggende fietspaden en dergelijke.
- In reactie op de vraag van de heer Keijbets: om een lijstje toe te voegen van welke partijen
aanwezig zijn bij de werkgroep en ingestemd hebben met dit stuk.
- In reactie op de vraag van de Keijbets: om af te spreken wat monitoring van ecologische
verbindingszones betreft, als de gemeente ecologische verbindingszones gaat aanleggen
monitoring als onderdeel mee te nemen en hoe de gemeente dat eventueel gaat doen zonder
dat het veel geld kost naar aanleiding van dat project.
- In reactie op de vraag van mevrouw Bruls om ervoor te zorgen dat er een verwijzing naar het
Groenstructuurplan komt en dat dit in te zien is.
3.2 Proces Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg
Wethouder Thomas beantwoordt de gestelde vragen.
De raadsinformatiebrief is voldoende toegelicht en de beraadslaging wordt gesloten.
3.3 Openbaar maken gegevens klimaatstresstesten
Wethouder Verbraak beantwoordt de gestelde vraag.
De raadsinformatiebrief is voldoende toegelicht en de beraadslaging wordt gesloten.
3.4 Startnotitie Regionale Energie Strategie (RES)
Wethouder Braun beantwoordt de gestelde vragen.
Wethouder Braun zegt toe:
- In reactie op de vraag van de heer Jongen om de cijfers van de uitstoot in 1990 schriftelijk te
beantwoorden.
- In reactie het voorstel van de heer Jongen om in de verschillende overleggen de komende
maanden aandacht te vragen voor de buurlanden.
De raadsinformatiebrief is voldoende toegelicht en de beraadslaging wordt gesloten.
3.5 Jaarverslag ruimtelijke ordening 2018
Wethouder Thomas beantwoordt de gestelde vragen.
Wethouder Thomas zegt toe:
- In reactie op de vraag van de heer Franssen: na te gaan of het overzicht op de commissie
Samenleving morgenavond de rapportage bestuurlijke handhaving is waar de heer Franssen
naar vraagt.
- In reactie op de vraag van de heer Jongen om na te kijken wat er precies contractueel is
vastgelegd met de projectontwikkelaar over het afmaken van de wegverharding van Lindelaufer
Gewande 2 als bijvoorbeeld de laatste bouwkavel niet wordt uitgegeven.
De raadsinformatiebrief is voldoende toegelicht en de beraadslaging wordt gesloten.
4. INFORMATIEF
4.1 Terugkoppeling lopende projecten en gemeenschappelijke regelingen
Wethouder Braun deelt mee dat de e-cars en e-bikes gisteren in gebruik zijn genomen.
5. SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering om 20.50 uur.
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