
 

 

 

 

 

Geachte commissieleden, 

 

Namens uw plaatsvervangend voorzitter, de heer J.P.A. van Rooij, nodig ik u uit 

voor de vergadering van de raadscommissie Beheer en Verkeer op woensdag 5 juni 

2013 om 20.00 uur in de Oude Raadzaal op het Stadhuis.  

 

NB: 19.45 uur presentatie! 
 

Voorafgaand aan de commissievergadering vindt er een presentatie plaats over 

windenergie en de uitwerking van de motie Gronings Bod. Deze begint om 19.45 

uur.  

 

Afspraken en planning 
 

Besluitenlijst 15/5 

- Brief over Stoker en Brander nu op agenda. 

- Overige toezeggingen staan nog open 

 

Toezeggingen 22/5 (rekening, programma’s 7 en 9) 

- Staan op dit moment (uiteraard) nog open 

 

LTA 

- 2013-136 > zie hieronder, brief zuidelijke ringweg 

- Inmiddels ontvangen: 2013-340 / -341 / -125 / -131 / -132 / -302 / -52 / -323 / 

-113 / -94  

- Nog openstaande punten juni / 2
e
 kwartaal: 2013-338 / -339 / -114 / -301 / -

303 / -119 / -40 / -41 / -126 / -135 / -229 / -224 / -238 

 

 

 
 

Onderwerp Uitnodiging commissievergadering 5 juni a.s. 

  

 Leden raadscommissie B&V  

   

   

 

Telefoon (050) 367 77 26 Bijlage(n)  

Ons

kenmerk  

Datum 24 mei 2013 Uw brief van  

Uw

kenmerk  



 
Bladzijde 2 van 4 
Onderwerp  

 

 

 

 

 

 

 

Brief zuidelijke ringweg / raadsbehandelplan 

 

De raad heeft een procedurebrief ontvangen over het vervolg Zuidelijke Ringweg. In 

deze brief wordt onder meer voorgesteld om een extra commissie- en 

raadsvergadering te beleggen begin oktober. De griffie zal dit verzoek met positief 

advies aan het presidium voorleggen. Tevens bevat de brief het toegezegde 

raadsbehandelplan Zuidelijke Ringweg. Dit zal door uw commissie moeten worden 

geaccordeerd. Ik wijs u erop dat in dit plan alleen de officiële bespreekmomenten 

zijn opgenomen. Het is aan u om hieraan voorafgaand nog andere sessies toe te 

voegen, bijv. nog een workshop op het projectbureau, of een (al dan niet openbare) 

expertmeeting of hoorzitting. Na evt. amendering kan het behandelplan worden 

verwerkt in de LTA. 

 

Planning bomenstructuurplan 

 

Ook deze planningsbrief heb ik even onder A3 gehangen, zodat u kunt aangeven of 

het hier gedane voorstel verwerkt kan worden in de LTA. 

 

Conformstukken  

 

Drie conformstukken dit keer. Bij alle drie kunnen wij ons voorstellen dat er fracties 

zijn die er toch iets over willen zeggen. Die gelegenheid is er, zoals gebruikelijk. Wij 

schatten echter in dat een uitgebreid debat niet nodig is, en gezien de toch al volle 

agenda hebben wij daarom gekozen voor agendering als conformstuk. 

 

Met betrekking tot het raadsvoorstel Card Only wijs ik erop dat voor enkele bijlagen 

geheimhouding is opgelegd. Deze vindt u daarom op RIS achter inlogcode. Mocht u 

deze willen betrekken bij de bespreking, dan zal dat in een besloten deel van de 

vergadering moeten. 

 

Biobased economy 

 

De visie op biobased economy vloeit voort uit de motie Groen Gas. Al enkele keren 

is het onderwerp in de commissie gepresenteerd, en nu wordt dan een officiële 

richtinggevende visie aan de raad ter vaststelling voorgelegd. Een gepopulariseerde 

versie van de visie is in brochurevorm naar uw fractiekamers gestuurd. 

 

Kinderboerderijen 

 

De kinderboerderijen in Stad zijn dringend aan onderhoud en modernisering toe. De 

vraag is wat de taak van de gemeente in dezen (nu en in de toekomst) is, ook gezien 

de bezuinigingsopgaven. Met het oog op die probleemstelling is samen met 

betrokkenen gewerkt aan een visie op kinderboerderijen, die nu ter vaststelling aan u 
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wordt voorgelegd. Met betrekking tot een incidenteel financieel knelpunt wordt 

voorgesteld die te betrekken bij de voorbereiding op de begroting. 

 

Eventuele bouw megastal 

 

In februari jl. heeft de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld over de 

eventuele bouw van een megastal in Stad. Halverwege maart zijn deze vragen door 

het college beantwoord. De fractie is niet tevreden met de beantwoording en heeft 

bespreking in de commissie aangevraagd. De bespreekpunten zijn aan de agenda 

gehangen. 

 

Stadsdistributie 

 

Vorig jaar hebt u uitgebreid gesproken over het thema Stadsdistributie. De fractie 

van GroenLinks heeft deze discussie aangezwengeld met een bespreeknotitie en later 

heeft u hierover een expertmeeting georganiseerd. Naar aanleiding daarvan hebt u in 

juli ’12 het college opgedragen nader onderzoek te doen. De bedoeling was dat dit 

voor 1 januari jl. zou worden afgerond, maar dat is blijkbaar niet gelukt.  

 

De uitkomsten van het onderzoek liggen nu voor en het leek ons goed om die dan 

ook maar z.s.m. te agenderen, zodat u kunt aangeven of het college op de ingeslagen 

weg verder kan. Het raadsvoorstel en een verslag van de bespreking ervan in juli jl. 

heb ik aan de agenda gehangen. 

 

Stoker & Brander 

 

Verschillende keren is in uw commissie gesproken over de parkeersituatie bij Stoker 

& Brander. Uiteindelijk hebt u het college verzocht de mogelijkheden te 

onderzoeken van een tegemoetkoming in het parkeertarief. Dat heeft het college 

gedaan, en ontraadt u naar aanleiding daarvan een aparte kortingsregeling voor het 

bezoek van Stoker en Brander. Voor het geval u dat toch wilt, wordt in een bijlage 

een optie uitgewerkt. 

 

(Nog) niet geagendeerd 
 

GroenLinks heeft de vorige vergadering gevraagd om agendering van de 

beleidsnotitie Schoon en duurzaam vervoer’. Bij nader inzien heeft de fractie 

besloten dit verzoek te annuleren. 

 

Van een aantal collegebrieven hebben wij agendering overwogen. Gezien het feit dat 

de agenda nu al meer dan voldoende gevuld is, hebben we besloten dat in elk geval 

nu niet te doen, maar ze op de tkn-lijst te plaatsen. Als u bespreking wenst (en dat 

horen wij dan wel), kan dat o.i. ook nog wel in september.  
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Verder is er een brief binnengekomen over de moties Vleesconsumptie en Meatfree 

Monday. Tijdens de behandeling van de rekeningprogramma’s op 22 mei gaf de 

Partij voor de Dieren aan deze brief te willen bespreken. Toen was de agenda voor 5 

juni al vastgesteld, dus ook dat zullen we moeten doorschuiven naar september. 

 

Met vriendelijke groet,  

namens de plv. voorzitter, 

 

 

 

 

Wolbert Meijer 

Commissiegriffier 


