Conclusies

Raadscommissie: Ruimte
d.d. 15 november 2017

Aanwezig:
Voorzitter
Comm.griffier
Leden

: P.J.M. Freriks (Sociaal Zevenaar)
: Mevr. E.H. Hondelink-Rinsma
: A.G. Vermeulen (Lokaal Belang), H.A. Bulten (Lokaal Belang), E.R. van Essen (Lokaal
Belang), J. de Nooij (CDA), R.A. Teunissen (VVD), K.G.M. Goes-Koning (D66), B. Zock
(SP), M.T. Claus (CDA), C.H. de Winter (PvdA), J.H.W. Harmsen (Sociaal Zevenaar)

Mede aanwezig : S.H. Bijl (wethouder), A.H.M. Albers (wethouder)
Afwezig met bericht van verhindering:
H.L.M. Meijer (Sociaal Zevenaar)

Agendapunt:

1

Onderwerp:

Conclusie

n.v.t.

Toezeggingen

n.v.t.

Overgebleven vragen

n.v.t.

Agendapunt:

Onderwerp:

2

Opening

Inspraak

Conclusie

Geen insprekers.

Toezeggingen

n.v.t.

Overgebleven vragen

n.v.t.

Agendapunt:

Onderwerp:

3

Conclusie

Z/17/277319 Plan van Aanpak MER Witte Kruis (alléén in
commissie)

De commissie is positief over het voorliggende plan van aanpak en is unaniem
akkoord. Aandachtspunt daarbij is om ook de bewoners in en om Babberich en
met name het Witte Kruis mee te nemen in het onderzoek.

Toezeggingen
Wethouder Albers

Er komt 16 november een memo over het onderzoek betreffende
verkeersmaatregelen Babberich (o.a. ook het verleggen van de Witte Kruis en
de alternatieven hiervoor). Deze is afgestemd met de Provincie.
Nb. memo is 16 november jl. verstuurd

Overgebleven vragen

n.v.t.
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Agendapunt:

4

Conclusie

Onderwerp:

Z/17/289264 2e Voortgangsrapportage 2017 (college)

Discussie voortzetten in de raadsvergadering.

Toezeggingen
Harmsen (Sociaal
Zevenaar)/wethouder Bijl

Naar aanleiding van de vraag van Sociaal Zevenaar wat de energie-audit
inhoudt, wordt ter vergadering geconstateerd dat bij de 1e Voortgangsrapportage was toegezegd (via de rappellijst moties en toezeggingen) dat de
informatie in november naar de raad komt (de rapportage is inmiddels
afgerond). Dit zal nagegaan worden.
Nb. de memo rapportage energie-audit is 22 november jl. via de mail aan de
commissie- en raadsleden verstrekt.

Goes-Koning
(D66)/wethouder Bijl

De aanbeveling van D66 om meer bekendheid te geven aan het
Duurzaamheidsfonds en het gebruik hiervan te stimuleren zal worden
meegenomen.

Overgebleven vragen

n.v.t.

Agendapunt:

Onderwerp:

5

Conclusie

Z/15/241304 Regionaal Programma Werklocaties (RPW)
Arnhem Nijmegen (G.W.H. Hendriksen)

De commissie ondersteunt het voorstel. Men is niet blij met de ontwikkelingen
die grote financiële gevolgen zal hebben. Discussie voortzetten in de
raadsvergadering.

Toezeggingen
De Nooij (CDA)/voorzitter

Aangezien het RPW meer dan 40 pagina’s omvat zal op verzoek van de
commissie aan alle commissie- en raadsleden een hardcopy van het rapport in
de postbakjes worden gelegd.

Teunissen (VVD)

Alle partijen worden opgeroepen om samen met de VVD in de
Statenvergadering waarin dit onderwerp aan de orde komt in te spreken.
Verzoek om gezamenlijk hierin op te trekken.

Overgebleven vragen

n.v.t.

Agendapunt:

Onderwerp:

6

Z/17/279613 Beschikbaar stellen krediet voor de aankoop
van gronden rondom gemeentehuis en Hal 12 (A.H.M.
Albers)

Conclusie

Discussie voortzetten in de raadsvergadering.

Toezeggingen

n.v.t.

Overgebleven vragen
De Winter (PvdA)/

Er wordt een krediet gevraagd voor de aankoop van de gronden. Wordt er ook
nog een krediet gevraagd voor de herinrichtingskosten?
Antwoord: Ja, dat staat ook in het raadsvoorstel. Daar is nu ook nog geen
indicatie voor gegeven omdat er voor is gekozen om eerst Hal 12 in te richten
en te kijken naar een dagelijkse praktijk als Hal 12 is gebruik is genomen. Dit in
samenhang met het parkeren op de NS-gronden is bepalend voor de
toekomstige inrichting van met name het voorterrein.
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Teunissen (VVD)

- Is er een taxatie en hoe is deze taxatie tot stand gekomen?
Antwoord: Het college heeft een erkend taxateur laten kijken naar de gronden
en de bijbehorende planologische mogelijkheden. Daarnaast is ook intern
gekeken naar de gronden en is een berekening gemaakt op basis van de
grondprijsbrief die de gemeente hanteert. Op basis van deze twee “taxaties” is
het genoemde bedrag naar voren gekomen.
- Wordt de grond “schoon” door de verkoper opgeleverd?
Antwoord: We nemen de grond onder dezelfde voorwaarden over als Solidiam
deze van het BAT heeft aanvaard. Solidiam is feitelijk geen eigenaar geweest
en dus geen gebruiker van de gronden. We zijn bekend met de staat van de
gronden. De ondergrondse installatie kan juist voor de toekomst waardevol zijn
om wateroverlast op te vangen, dus uitgangspunt is het behoud hiervan.

Agendapunt:

Onderwerp:
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Z/17/279613 Krediet beschikbaar stellen voor huur en in
gebruik nemen deel NS-gronden als parkeerterrein voor
gemeentehuis en Hal 12 (A.H.M. Albers)

Conclusie

Discussie voortzetten in de raadsvergadering.

Toezeggingen

n.v.t.

Overgebleven vragen

n.v.t.

Agendapunt:

Onderwerp:

8

Conclusie

Z/17/290314 Beschikbaar stellen van een krediet ten
behoeve van het project Korte ketens in het Liemers
Landschap (G.W.H. Hendriksen)

Hamerstuk

Toezeggingen
Harmsen (Sociaal
Zevenaar)/wethouder Bijl

Het projectplan zal ter kennis worden gebracht aan de commissie- en
raadsleden.
Nb. het projectplan is 22 november jl. aan de commissie en raadsleden
verstrekt

Overgebleven vragen

n.v.t.

Agendapunt:

Onderwerp:

9

Agendaverzoek VVD van lijst ingekomen stukken
raadsvergadering 27 september 2017 inzake brief van
bewoners Citer en Schellenkrans Zevenaar d.d 23 augustus
2017 betreffende brief aan college inzake geen instellen
beroep Inpassingsplan Arnhemseweg en Hengelder
(commissie)

Conclusie
Teunissen (VVD)

Dit agendapunt is ingetrokken.

Toezeggingen

n.v.t.

Overgebleven vragen

n.v.t.
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Agendapunt:

10

Conclusie

Onderwerp:

Stand van zaken A15/A12 (vast agendapunt) (A.H.M. Albers)

n.v.t.

Toezeggingen
Wethouder Albers

Inloopbijeenkomst bewoners Arnhemseweg d.d. 14 november 2017: de visuele
presentatie zal aan de raad ter beschikking worden gesteld
Nb. de presentatie is 16 november jl. naar de raad verstuurd

Overgebleven vragen

n.v.t.

Agendapunt:

Onderwerp:
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Conclusie

Mededelingen portefeuillehouders (college)

n.v.t.

Toezeggingen
Wethouder Albers

Er komt deze week nog een memo inzake de onderhandelingsresultaten ten
aanzien van het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten ontzanding
Rhederlaag en de uitvoering van de afspraken met de Provincie, K3Delta en
Leisurelands over de beëindiging van de ontzanding.
Nb. memo is 21 november 2017 verstuurd naar de commissie- en raadsleden

Overgebleven vragen

n.v.t.

Agendapunt:

Onderwerp:

12

Rondvraag

Conclusie

Verslag (conclusies) vorige commissievergadering (11 oktober) is akkoord

Toezeggingen

n.v.t.

Overgebleven vragen
Zock(SP)/wethouder
Albers

Hoe staat het met de eerder in deze commissie besproken individuele
invalidenparkeerplaats op kenteken in de Bommersheufsestaat?
Antwoord: wanneer de huidige bedoelde invalidenparkeerplaats komt te
vervallen ten gevolge van de bouw van het appartementengebouw zal er in
overleg met betrokkenen worden gezocht naar een nieuwe plek.

Teunissen (VVD)/wethouder Albers

Is er een opleidingsbudget voor het opleiden van verkeersregelaars?
Antwoord: Wij hebben bij de buitendienst 6 mensen die officieel
verkeersregelaar zijn. Zij worden ingezet voor het regelen van verkeer bij onze
werkzaamheden als het nodig is. Meestal van kortdurende aard en als het lastig
is om het verkeer d.m.v. borden te reguleren (bijv. snoeiwerkzaamheden). Ook
zijn deze mensen oproepbaar in geval van calamiteiten. Voor het regelen van
verkeer bij bijv. evenementen moet de desbetreffende organisatie voor eigen
verkeersregelaars zorgen. Opleiding van deze mensen gebeurt gewoon vanuit
het opleidingsbudget.

De Nooij (CDA)/wethouder
Albers

Is er al een antwoord op de brief (met 60 handtekeningen) van de bewoners
Baston/Bergvrede d.d. 27 september 2017 (raadsvergadering 27 september jl.)
inzake aansprakelijkheidsstelling gemeente m.b.t. bestemmingsplan
Bommersheufsestraat en zo ja, kan dit antwoord ter kennis worden gebracht
aan de raads- en commissieleden?
Antwoord: ja, de antwoordbrief d.d. 31 oktober 2017 is 21 november 2017 via de
mail aan de raads- en commissieleden verstrekt

4/5

Agendapunt:

13

Onderwerp:

Conclusie

n.v.t.

Toezeggingen

n.v.t.

Overgebleven vragen

n.v.t.

Punten van orde commissie

Punten van orde:
nr
beschrijving
n.v.t.
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