
BESLUITENLIJST 
RAADSCOMMISSIEVERGADERING BEHEER EN VERKEER

Datum: 11 september 2019
Plaats: oude raadzaal
Tijd:  16.30 – 18.50 uur

 AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD

o Raadsvoorstel Startdocument Regionale Energiestrategie (RES)
 Als 1-minuutinterventie naar de raad van 25 september 
 ChristenUnie overweegt motie (en ook de PVV, bleek naderhand)

o Raadsvoorstel Strategie en aanpak voor stap naar aardgasvrije wijken en dorpen
 Ter discussie naar de raad van 25 september
 SP komt met alternatieve voorstellen

o Raadsvoorstel Beleidskader Zonneparken fase 1
 Conform naar de raad van 25 september
 Student & Stad verzocht om 1-minuutinterventie, maar is daar naderhand op 

teruggekomen.

 TOEZEGGINGEN 

o Wethouder Broeksma
o Deltares-rapport m.b.t. Ring Zuid zal openbaar gemaakt worden via de website 

www.aanpakringzuid.nl 
o Raad wordt meegenomen richting definitieve RES, college komt eind dit jaar met 

tussenstand (brief of bijeenkomst), zodat raad invloed kan uitoefenen op concept
o Wethouder Chakor

o In discussienota afvalbeleid (Q4) wordt naast de uitkomsten van de enquête ook de 
toezegging richting Haren in het bestuursakkoord herindeling betrokken

 LTA, MOTIES/TOEZEGGINGEN, INGEKOMEN STUKKEN

 Besluitenlijsten 5 en 19 juni, en 3 juli
o Geen opmerkingen, openstaande toezeggingen kunnen op LTA

 LTA/IM: 
o Harmonisatie kapbeleid > i.v.m. verplaatsing naar Q4 2020 wordt gevraagd of raad de

uitgangspunten voor kapbeleid al eerder in 2020 kan krijgen om zo meegenomen te 
worden in de overwegingen, wordt toegezegd voor Q2 (Chakor)

o Scooters op fietspaden > i.v.m. verplaatsing naar Q1 2020 wordt gevraagd dit niet 
verder uit te stellen, wordt toegezegd (Broeksma)

o Verder akkoord met wijzigingen in blauw
 Ingekomen stukken

o Geen agenderingen

 VERSLAGEN

 Verslagen 5 juni, 19 juni (deel B&V) en 3 juli (deel B&V) zijn conform vastgesteld

 OVERIGE BESLUITEN EN AFSPRAKEN

o 18 september a.s. extra B&V met verkeersonderwerpen. Verzoek om evt. vragen en 
opmerkingen bij conformstuk Dudok aan het Diep vooraf bij de griffie aan te leveren, 
zodat andere wethouder kan worden voorbereid op beantwoording / reactie.

o 15 oktober: expertmeeting fietsstraat Korreweg
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http://www.aanpakringzuid.nl/
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