Besluitenlijst Commissie Ruimte 25 mei 2022
Tijd

19:30 – 21:30 uur

Locatie

Raadzaal

Plv. voorzitter Jelle Hugen
Aanwezigen

Ali Ok (Lokaal Belang); Afra Ilhan (Lokaal Belang); Dorien Riswick-Keultjes
(WijZZ); Marcel Lap (PvdA); Berno Stokman (VVD); Erik Verkampen (D66);
Guido Ariessen (CDA); Paul Freriks (Sociaal Zevenaar); Koen Godschalk
(GroenLinks); Lotte van der Velden (SP); Martin Witjes (Lijst 10).

College

Hans Winters

Afwezigen

Geert Wieggers (PvdA); Daniel Futselaar (Lijst 10); Marga Dunnink (SP);
Roy van Essen (WijZZ); Henk Visser (CDA); Carla Koers (college);

De volledige commissievergadering Ruimte van woensdag 25 mei 2022 kunt u terugzien via:
https://channel.royalcast.com/zevenaar/#!/gemeentezevenaar/20220525_1
1

Opening en vaststellen agenda
- Vanuit de commissie wordt een dankwoord uitgesproken naar wethouder
Koers voor haar aanwezigheid en inbreng in deze commissie de afgelopen
raadsperiode.
- Op voorstel van de commissie worden de vaste agendapunten stand van
zaken A15/A12 en duurzaamheid niet meer als vaste agendapunten op deze
commissieagenda opgenomen. De portefeuillehouders kunnen belangrijke
mededelingen over deze onderwerpen doen bij het vaste agendapunt
mededelingen portefeuillehouders.

2

Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De commissie besluit de besluitenlijst van de vergadering van 13 april jl.
ongewijzigd vast te stellen.

3

Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties
De commissie wordt gevraagd de planningslijst en lijst toezeggingen en
moties vast te stellen. De volgorde van de planning ten aanzien van
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Vestersbos dient in de planningslijst aangepast te worden, er zit geen logica in
(dit is in de vorige vergadering ook al naar voren gebracht). Ook wordt er een
opmerking gemaakt over het alert zijn op de vraag welk onderwerp in welke
commissie thuishoort. Ook graag beter in de planningslijst de reden aangeven
voor het doorschuiven van onderwerpen. De voorzitter laat weten dit mee te
nemen naar de agendacommissie.
4

Z/22/419173 1e Voortgangsrapportage 2022 (1e VGR 2022)
Dit onderwerp is geagendeerd voor alle commissies.
De raad wordt voorgesteld:
1. De 1e Voortgangsrapportage 2022 vast te stellen;
2. In te stemmen met de rubrieken ‘voorstel raad’ zoals bij de activiteiten met
een oranje en rode status is aangegeven;
3. In te stemmen met de vorming van een bestemmingsreserve woningbouw;
4. Het nadelige saldo van deze rapportage ten laste te brengen van het
begrotingsresultaat.
Beraadslagingen
De commissieleden stellen vragen en maken opmerkingen over de buurtbus,
de stenen/klinkers voor het Raadhuisplein, het kort parkeren in het centrum,
het plein voor de Turmac Cultuur Fabriek (fietsrekken, dranghekken), het in de
avond parkeren voor het gemeentehuis en de handhaving daarbij en
communicatie daarover, de vuilniscontainers bij Cremershof, het vervangen
van de applicatie parkeervergunningen en de kosten ervan, de verbetering van
parkeerplaatsen, de afronding van het onderzoek plan MER Witte Kruis, de
verdeling van de gelden Sterk Bestuur in relatie tot herinrichting Dorpsplein
Lobith, de bestemmingsreserve woningbouw, de eenmalige inkomsten leges
en de Grex (raming op lange termijn), het tekort Raadhuisplein door gestegen
bouwkosten en de stand van zaken horeca Raadhuisplein (huurcontracten,
openingstijden).
College
De portefeuillehouder beantwoordt in de vergadering de gestelde vragen en
gaat in op de gemaakte opmerkingen.
Conclusie
Omdat het onderwerp is geagendeerd voor alle commissies wordt het
onderwerp als BESPREEKSTUK doorgeleid naar de raadsvergadering.
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Z/21/394121 Vastellen Bestemmingsplan Bijland
De raad wordt voorgesteld:
1. De zienswijzennota bestemmingsplan “Bijland” vast te stellen;
2. Het bestemmingsplan “Bijland” gewijzigd vast te stellen, zowel in papieren
vorm als digitaal, overeenkomstig de daartoe behorende verbeelding, regels
en toelichting;
3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke
ordening vast te stellen.
Beraadslagingen
Er worden opmerkingen gemaakt en vragen gesteld over de participatie (hoor
en wederhoor) en de formele procedure, de terminologie in het stuk die breed
te interpreteren is (“niet blijvend en onevenredig geschaadt”), de vertraging in
de overleggen tussen de 2 partijen, de ligging van het plangebied, het
verarmen van de grond door de Gelderse Milieu Federatie en de bijlage
kosten/baten bij de legesverordening die hier niet van toepassing is.
College
De portefeuillehouder beantwoordt in de vergadering de gestelde vragen en
gaat in op de gemaakte opmerkingen.
Conclusie
Omdat commissielid de heer Van Essen door omstandigheden op het laatste
moment niet aanwezig kon zijn in deze vergadering, is het verzoek van de
fractie van WijZZ om het onderwerp als bespreekstuk door te geleiden naar de
raadsvergadering. De commissie besluit daarom het onderwerp als
BESPREEKSTUK door te zetten naar de raadsvergadering.
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Z/22/415695 Beleidsregel afwijken stappenplan Paraplubestemmingsplan
parkeren gemeente Zevenaar
De raad wordt voorgesteld de Beleidsregel afwijken stappenplan Paraplubestemmingsplan parkeren gemeente Zevenaar vast te stellen.
Beraadslagingen
De commissieleden maken opmerkingen en stellen vragen over de
parkeermogelijkheden en de parkeervergunningen voor inwoners aan/voor de
rand van het centrum en de parkeernormering.
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College
De portefeuillehouder beantwoordt in de vergadering de gestelde vragen en
gaat in op de gemaakte opmerkingen.
Conclusie
De commissie besluit het onderwerp als HAMERSTUK door te geleiden naar
de raadsvergadering.
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Z/21/381560 Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie (DPRA)
De raad wordt voorgesteld:
1. Het ‘Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie 2023-2027 regio de Liemers’
vast te stellen;
2. Te kiezen voor de uitvoering van maatregelen conform scenario B uit het
‘Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie 2023-2027 regio de Liemers’;
3. De budgetten voor maatregelen wateroverlast, droogte en hittestress
jaarlijks conform scenario B structureel op te nemen in de Meerjarenbegroting
2023-2026;
4. De financiële gevolgen van de maatregelen wateroverlast en droogte voor
scenario B te dekken in het Watertakenplan.
Beraadslagingen
Er worden opmerkingen gemaakt en vragen gesteld over de hittestress, het
ontbreken van uitleg/informatie over de overige scenario’s, de samenhang in
het voorstel, het uitdrogen van waterbekkens in de zomer, het afkoppelen van
regenwater en het aanhaken op de regio (meer toespitsen op Zevenaar).
College
De portefeuillehouder beantwoordt in de vergadering de gestelde vragen en
gaat in op de gemaakte opmerkingen.
Toezegging:
Er komt vóór de raadsvergadering nog een notitie waarin wordt uiteengezet
waarom er exact voor scenario B is gekozen, wat er gebeurt als er voor een
ander scenario wordt gekozen of als besluitvorming hierover wordt uitgesteld.
Conclusie
Omdat er nog enkele vragen leven en er nog een aanvullende notitie komt
besluit de commissie het onderwerp als BESPREEKSTUK door te geleiden
naar de raadsvergadering.
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Z/22/413250 Jaarrekening 2021 en begroting 2023 Omgevingsdienst Regio
Arnhem (ODRA)
De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de jaarrekening 2021 en een
zienswijze in te dienen over de begroting 2023 van de ODRA overeenkomstig
de bij het raadsvoorstel gevoegde conceptreactie.
Beraadslagingen
De fractie van Lokaal Belang laat weten de bijgevoegde zienswijze eventueel
te willen aanpassen.
Conclusie
Omdat de fractie van Lokaal Belang de zienswijze nog in de fractie wil
bespreken, wordt het onderwerp als BESPREEKSTUK doorgeleid naar de
raadsvergadering.
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Z/22/415152 RDL jaarrekening 2021 en Kaderbrief 2023
De raad wordt voorgesteld:
1. Geen reactie te geven op de jaarrekening 2021 van Reinigingsdienst De
Liemers
2. Geen zienswijze in te dienen op de Kaderbrief 2023.
De commissie heeft geen opmerkingen.
Conclusie
Het onderwerp wordt als HAMERSTUK doorgeleid naar de raadsvergadering.
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Stand van zaken project rijkswegen A15/A12
Vanwege de importantie en impact van dit ruimtelijke project staat dit
onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders
informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de
commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van
onderling overleg.
Het college heeft geen mededelingen.

11

Stand van zaken duurzaamheid
Vanwege de importantie en impact van dit project staat dit onderwerp als
terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de
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commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er
gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.
Het college heeft geen mededelingen.
12

Punten van orde commissie
De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie
voorleggen.
Er zijn geen agendaverzoeken ingediend.

13

Mededelingen portefeuillehouders
Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente
mededelingen te doen.
Er zijn geen mededelingen gedaan.

14

Rondvraag
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders.
Door de fractie Lokaal Belang zijn van tevoren aanvullende vragen vertraging
nieuwbouw Middag-Oost gesteld.
Verder zijn er nog vragen gesteld over een onderzoek gevolgen spoorverdubbeling (hoe vaak komen er treinen langs) en de laatste stand van zaken
Dijkweg Oud-Zevenaar.
College
De portefeuillehouder beantwoordt in de vergadering de gestelde vragen.
Toezegging:
Naar aanleiding van een vraag over de monitoring van het aantal treinen dat
langskomt en het aantal keren dat de spoorwegovergangen sluiten op het
traject Duiven-Oud Zevenaar is toegezegd dat er een schriftelijk antwoord op
deze vraag komt (doorgeven aantal treinen).

15

Sluiting
De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering om 21.30 uur.
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