
Verslag openbare vergadering agendacommissie
d.d. 28 september 2017

 
Aanwezig:
Voorzitter burgemeester Heijmans
Fractievoorzitters de heren Kusters (Weert Lokaal) en Zincken (Juist495) 

en de dames Beenders-Van Dooren (DUS Weert), Kadra 
(PvdA) en Stokbroeks (D66) 

Waarnemend  raadsvoorzitter de heer Sijben (CDA)
Voorzitters commissies de heer Verheggen (Weert Lokaal; voorzitter commissie 

Ruimte), mevrouw Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal; 
voorzitter commissie BV-IW)

Griffier mevrouw Wolfs-Corten

Afwezig:
Fractievoorzitters mevrouw Van Eijk (VVD) en de heren Stals (CDA) en 

Goubet (SP)
Secretaris de heer Brinkman

1. Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij vermeldt de 
berichten van verhindering.

2.  r      Vaststellen concept-ve slag 30 augustus 2017.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Vaststellen concept-agenda’s informatiebijeenkomst BV-IW d.d. 3 oktober 2017 en 
informatiebijeenkomst Ruimte d.d. 4 oktober 2017.

Informatiebijeenkomst BV-IW
 De informatieformulieren waarmee wordt toegelicht waarom en op welke manier er 

presentaties plaatsvinden moeten meer informatie bevatten.
 Indien mogelijk vooraf informatie beschikbaar stellen.
 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Informatiebijeenkomst Ruimte
 Evaluatie Ark: de griffier zal nagaan: of er vooraf informatie beschikbaar kan worden 

gesteld, waarom de provincie niet aanwezig zal zijn en waarom de Vereniging 
Natuurmonumenten erbij betrokken is. 
Vraag:
Waarom treedt Natuurmonumenten ook op tijdens de informatiebijeenkomst?
Antwoord:
De vraagstelling tijdens de commissievergadering van 10 mei was: kunnen we een stand 
van zaken krijgen over de beëindiging van en het vertrek van Ark en wat er nu gebeurt met 
de runderen, waar mogen ze lopen en waar niet? Hoe is de verhouding tussen de 
stuurgroep, Ark en de mensen van Stramproy?
Deze vragen hebben we ambtelijk voorgelegd aan Ark. Omdat Natuurmonumenten in de 
uitvoering en overdracht een belangrijke rol heeft is voorgesteld om beide organisaties de 
info te laten verstrekken. Taakverdeling:
- Ark: wat waren de doelen, wat is bereikt, wat zijn de leerpunten, hoe ziet de 
overdracht er uit?
- NatuurmonumentenM: hoe worden gebieden verder ingericht en beheerd, wat zijn 
de randvoorwaarden voor het beheer (i.r.t. de gemeentelijke aandachtspunten van 
veiligheid en toegankelijkheid); hierbij ook de onderbouwing van het overleg dat momenteel  
gevoerd wordt met diverse stakeholders.



Vraag:
Is de provincie ook uitgenodigd?
Antwoord:
De vraag is geruime tijd geleden en bij herhaling vorige week voorgelegd aan de provincie 
voorgelegd. De provincie heeft tot op heden nog niet bevestigd.

Vraag:
Zijn er al documenten over de evaluatie?
Antwoord:
Ark is momenteel nog steeds bezig met de afronding van werkzaamheden die binnen hun 
beschikking vallen. De uiterlijke datum hiervan is 1 november geworden. Daarna hebben zij 
3 maanden tijd om de verplichte evaluatie voor de provincie af te ronden. Daarom is er nog 
geen evaluatie opgesteld. Tijdens de presentatie wordt dit toegelicht.

 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Vaststellen concept-agenda’s commissievergaderingen raadscommissie BV-IW d.d. 
10 oktober 2017 en raadscommissie Ruimte d.d. 11 oktober 2017.

Raadscommissie BV-IW
 Mw. Jacobs geeft aan dat het voor de commissie niet prettig is als een commissielid een 

lang betoog houdt en dan de vergadering verlaat, waarna de commissie in korte tijd 
nog veel andere agendapunten moet behandelen. 

 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Raadscommissie Ruimte
 Het college zal (indien mogelijk) de vragen van het CDA over de jaarstukken 2016 op 3 

oktober behandelen, waarna deze aan de commissies beschikbaar worden gesteld. 
 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. C-stukken.
Er liggen geen C-stukken voor.

6. Extra bijeenkomsten.
 De agendacommissie gaat akkoord met twee extra bijeenkomsten over WinD, een op 

16 november 2017 en een op 22 februari 2018.
 De agendacommissie gaat akkoord met de werkconferentie 3D’s op 9 november 2017.

7. Rondvraag en sluiting.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen. 


