Besluitenlijst DIGITALE kommisje Doarp, Stêd en Omkriten
d.d. 12 januari 2021
Voorzitter
Commissiegriffier

:
:

mevr. C. Bergstra-Veldhuis
mevr. T. Nauta-Feenstra

Aanwezig
CDA
PvdA
FNP
VVD
GBTL
GroenLinks
ChristenUnie
D66
Semplonius
De Wind
PoieszZijlstra

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

dhr. A. Doedel, mevr. A. Koster, dhr. T. de Vries
dhr. H. de Hoop, dhr. J. Langbroek
dhr. T. Bouwhuis, dhr. S. Rypma
dhr. S. de Witte
mevr. C. van der Hoek
dhr. T. van Dijk
dhr. G.C.A. Schouwstra
dhr. B. van Dijk
dhr. Semplonius
dhr. K.H. de Wind
mevr. R. Poiesz-Zijlstra

Afwezig

:

-

Mede aanwezig

:

Wethouders: dhr. Faber, dhr. De Man

1.

Opening
De voorzitter opent de digitale vergadering om 19.30 uur en heet iedereen welkom.

2.

Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

a.

Vaststellen van de besluitenlijst van 1 december 2020
De besluitenlijst van 1 december 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.

b.

Lijst met toezeggingen / acties
Voor de behandeling hiervan wordt verwezen naar het digitale verslag.

4.

Mededelingen
Van deze mogelijkheid wordt geen gebruik gemaakt.

Raadsvoorstellen
5. Wijzigingsnota veegplan bestemmingsplan buitengebied SWF
De commissie besluit te adviseren dit punt als hamerstuk op te voeren op de raadsagenda
van 28 januari 2021.
• Toezegging | zie toezeggingenlijst
6.

Nota Openbare Ruimte
De commissie besluit te adviseren dit punt als bespreekstuk op te voeren op de raadsagenda
van 28 januari 2021.
• Toezeggingen | zie toezeggingenlijst

7.

8.

Startdocument paraplubestemmingsplan kleine windturbines
De commissie besluit te adviseren dit punt als bespreekstuk op te voeren op de raadsagenda
van 28 januari 2021.
Overig behandelstuk
Regionale Energie Strategie (RES)
Voor de behandeling hiervan wordt verwezen naar het digitale verslag.
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9.

Rondvraag
- CDA (mevr. Koster) | woningcontingenten
- GL (dhr. Van Dijk) | schone lucht akkoord
• Toezegging | zie toezeggingenlijst
- FNP (dhr. Bouwhuis), De Wind | Sinnegreide Toppenhuzen
• Toezegging | zie toezeggingenlijst
- PvdA (dhr. De Hoop), GBTL, FNP, De Wind | Omgevingsvergunning toegangsweg Lytsewierrum
• Toezegging | zie toezeggingenlijst
Voor de beantwoording wordt verwezen naar het audioverslag.

10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.49 uur.
Vastgesteld op 16 februari 2021,

mevrouw C.J. Bergstra-Veldhuis,
voorzitter

mevrouw T. Nauta,
commissiegriffier
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