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Vergadering
 
 
Vergadering van Raadscommissie Ruimte & Economie 
Datum: 23-09-2021 19:30 uur

 
Raadzaal 

. VOORTZETTING AGENDA OPENBARE VERGADERING RAADSCOMMISSIE RUIMTE &
ECONOMIE D.D. 22 SEPTEMBER 2021 OP 23 SEPTEMBER 2021, RAADZAAL AANVANG 19.30
UUR. VOOR HET PUBLIEK VIA LIVE STREAM TE VOLGEN.  
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. Heropening.  
 
De voorzitter heropent op 23 september 2021 om 19.30 uur de vergadering van de commissie Ruimte
& Economie van 22 september 2021 en heet alle aanwezigen en de kijkers thuis welkom. Er zijn
berichten van verhindering ontvangen van mevrouw Henderikx, mevrouw Winters, mevrouw Duijsters,
de heer Emans, de heer van Mierlo en de heer Smolenaers. De voorzitter feliciteert wethouder Van den
Heuvel met de geboorte van zijn dochter Vive.
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. RAADSVOORSTELLEN  
 
 

0

8. Consolidatie poort Voorburcht Nijenborgh Biest 3.  
 
VOORSTEL:

1.    Een budget van € 300.000,-- uit de algemene reserve beschikbaar te stellen voor consolidatie van
de poort van de voorburcht Nijenborgh (Stadspark).

2.    De eventueel te verkrijgen subsidie te verrekenen met het beschikbaar gestelde budget (lagere
onttrekking algemene reserve).

3.    De poort van de voorburcht Nijenborgh na consolidatie op te nemen in de vastgoedportefeuille,
een beheer- en onderhoudsplan en een meerjaren onderhoudsinspectie conform NEN 2767
(monumentale gebouwen) op te laten stellen.

4.    De financiële consequenties inzake de onderhoudsinspectie op te nemen in de begroting en toe te
voegen aan de meerjaren onderhoudsreserve.

TOEZEGGINGEN:

Geen.

ADVIES COMMISSIE:

De raadscommissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als
hamerstuk
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9. Opgraving deel van de voormalige tussengracht kasteel Nijenborgh Stadspark.  
 
VOORSTEL:

1.    Kennis te nemen van de stand van zaken opgraving voorburcht kasteel Nijenborgh.

2.    Kennis te nemen van het herziene ontwerp van de voorburcht.

3.    Kennis te nemen van de kosten van € 298.650,- voor de uitvoering van extra archeologisch
onderzoek naar de voormalige tussengracht kasteel Nijenborgh.

4.    In te stemmen de extra kosten ten behoeve van het archeologisch onderzoek ad. € 298.650,- ten
laste te brengen van de algemene reserve.

TOEZEGGINGEN:

Geen.

ADVIES COMMISSIE:

De raadscommissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als
bespreekstuk

 

5



8-10-2021 Vergadering, Gemeente Weert

https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/Raadscommissie-Ruimte-Economie/2021/23-september/19:30/print 2/2

Bezoekadres Wilhelminasingel 101  6001 GS Weert

Postadres Postbus 950  6000 AZ Weert

(0495) 57 50 00 
gemeente@weert.nl

15. Concept Transitievisie Warmte Weert.  
 
VOORSTEL:

Wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de concept Transitievisie Warmte Weert
en het bijbehorende achtergrondrapport.

TOEZEGGINGEN:

1.    De vraag of de gemeente warmtenetten gaat voorfinancieren wordt schriftelijk beantwoord.

2.    Nagegaan wordt of er haalbaarheidsanalyses met exploitatieberekeningen zijn van warmtenetten.

3.    Bij het Rijk wordt nagevraagd of het voldoende is als de raad wensen en bedenkingen uitbrengt
over de Transitievisie Warmte Weert en het achtergrondrapport Transitievisie Warmte gemeente Weert
2022-2030 voor kennisgeving aanneemt. Als dat zo is kan de raad in de raadsvergadering van 6
oktober a.s. volstaan met wensen en bedenkingen op de concept-Transitievisie en stelt de raad in
december bij de behandeling van de definitieve Transitievisie ook niet het achtergrondrapport vast.

4.    De vraag of er wijkontwikkelingsplannen worden betrokken bij de Transitievisie wordt schriftelijk
beantwoord.

ADVIES COMMISSIE:

De raadscommissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als
bespreekstuk.
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16. Sluiting vergadering.  
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.22 uur met dank aan alle aanwezigen.
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 ONDERTEKENING  
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van de raadscommissie Ruimte & Economie van 20 oktober 2021,

De commissiegriffier,                 De commissievoorzitter,

 

 

P.J.A. van Beerendonk              J.E.H.M. Stroek
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