Kort Verslag
Overleg

Commissie Grondgebied

Datum

6 maart 2012

Registratienummer

12.005349

Aanwezig

R. Groenewegen, K. van Werkhooven, G. van de Water, W. Timmermans, L. van
Bruchem, J. de Ruijter (CDA), mw. W. Buurman (wethouder), R. van Meygaarden
(wethouder), D. Sengers (voorzitter), mw. H. van Ommeren (commissiegriffier)

Gasten

W. Heijting en C. Thole (Ons dorp Rumpt), N. van Iperen en C. van den Berg
(initiatiefnemers Zorglandgoed Rumpt)
Werkgroep Initiatiefvoorstel Visie Malsen aan de Linge: K. van den Tempel, J. de Geus,
J. Doeland

Belangstellenden

ca 60 personen

Afwezig

M. Vogel, R. van Stappershoef

Voor een compleet verslag beluister het audioverslag. Zie ook de adviezen bij de raadsvoorstellen.

1.

Opening en mededelingen

De voorzitter heet de aanwezigen welkom.

2.

Spreekrecht burgers

De insprekers, aanwezig bij de beeldvormende bijeenkomst in februari jl bij het agendapunt Zorglandgoed
Rumpt, zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze vergadering voor de voortzetting van de
beeldvormende bespreking.

3.

Vaststellen agenda

Op verzoek van de heer Timmermans wordt het onderwerp “Informatienotitie Woningbouw Rhenoy” op
de agenda geplaatst als agendapunt 8a.

4.

Vaststellen verslag en actielijst vergadering 7 februari 2012

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De actielijst wordt besproken en bijgewerkt.

5.

Zorglandgoed Rumpt

De beeldvormende fase wordt voortgezet. De raadsleden stellen de overgebleven vragen aan het college, de
initiatiefnemers en de vereniging Ons Dorp Rumpt.
De voorzitter stelt (na een korte schorsing ten behoeve van de fractie Dorpsbelangen) met de commissie
vast dat kan worden gestart met de oordeelsvormende bespreking. (zie het advies over het raadsvoorstel)
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6.

Initiatiefvoorstel ‘Visie Malsen aan de Linge’

De fracties bespreken het voorstel met de voorzitter van de werkgroep.
(zie het advies over dit raadsvoorstel)

7.

Evaluatie Wabo

Het gaat hier om een evaluatie van de WABO voor wat betreft het functioneren van de taakverdeling
tussen college en raad bij het onderwerp ‘ het onder voorwaarden aanwijzen van categorieën waarvoor
geen verklaring van geen bedenkingen van de raad is vereist’.

8.

Ontwikkelingen binnen de regioprogramma’s Bereikbaar en Aantrekkelijk

Na het opstellen van de agenda is een raadsvoorstel toegezonden dat de raad voorstelt wensen en
bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het regiocontract 2012-2015.
(zie het advies)

8.a. Informatienotitie woningbouw Rhenoy
Op verzoek van de heer Timmermans licht de wethouder de notitie toe. De heer Timmermans beraadt zich
op eventuele verdere stappen, omdat hij zich zorgen maakt over de kansen van het project, gezien de
noodzakelijke kostbare sanering van de bodemvervuiling.

9.

Ter kennisname gelegde stukken en informatie

Er zijn geen opmerkingen over de ter inzage gelegde stukken.

10. Rondvraag

De heer van Werkhooven stelt een vraag over de plaatsing van zonnecellen op De Plantage.
De heer Van Bruchem wijst het college op de verplichting het energielabel van het gemeentehuis zichtbaar
op te hangen.
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Actiepunten commissie Grondgebied 6 maart 2012
Nr.

Vergadering

Actiepunt

181.

08-06-11

De uitwerkingsdocumenten van

Stand van zaken:

Door

Planning

WB

Najaar

plan 'De Lingewaarden', zijnde

2011

het bestemmingsplan en de
exploitatieovereenkomst,
05-10-11

03-11-11

worden in het najaar aan de raad
voorgelegd. De eventuele

November

mogelijkheid tot fasering zal

2011

hierin - na overleg met de

Januari

ontwikkelaar - kunnen worden

2012

meegenomen.
De planologische documenten
worden ter inzage gelegd en ter
kennisname aan de commissie
voorgelegd.
Bestemmingsplan wordt in
januari 2012 aan raad voorgelegd

189.

07-02-12

Bestemmingsplan is vertraagd

03-11-11/12

Wabo evaluatie

06-03-12/7
196.

April/mei
Inplannen

RvM/WB

Is geagendeerd

Raad 22-11-

De commissie GG op de hoogte

College onderzoekt

11/9

houden van de voortgang

mogelijkheid van 8

06-03-12/04

bestemmingsplan Acquoy

starterswoningen op

2012
WB

gemeentegrond
197.

07-02-12/6

Vragen L. van Bruchem over

Zijn schriftelijk beantwoord op

Samenvoegingsonderzoek

23 februari 2012

Maart

Juni
RvM

maart

RvM

maart

WB

te zijner

gemeentewerven
198.

07-02-12/7

Vragen W. Timmermans over

Worden schriftelijk

Verkeersmaatregelen

beantwoord

Rivierenbuurt/Badweg
199.

06 -03-12/10

Onderzoek zonnecellen in de

Komt college op terug

Plantage
200.

06-03-12/10

Energielabels zichtbaar in

tijd
Wordt uitgezocht

RvM

z.s.m.

gemeentehuis
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