Afsprakenverslag van de bijeenkomst begeleidingsgroep van
de ontwikkeling Streekerij de Betuwe
Datum: 9 april 2019

Verslag 14 maart 2019
Het verslag van 14 maart 2019 februari wordt vastgesteld.

Afspraken 9 april 2019
-

Er wordt een digitale omgeving ingericht waar alle relevante documenten worden geplaatst.
Gemeente is verplicht een mer-beoordeling te doen.
Adviseur initiatiefnemer is bezig met de inrichting van een web-site voor de Streeckerij de
Betuwe.
Voor de onderstaande onderzoeken wordt afgesproken deze te bespreken in de
begeleidingsgroep:
o Verkeer park
o Geluid
o laddertoets
o Landschappelijke inpassing (tekening)
o Rapport over duurzaamheid (vooral gevoel krijgen bij wat dit betekent)
Niet ter bespreking, alleen ter info
o Inzage in het groeimodel
o Verdiencapaciteit: 2 scenario’s

-

De bestemmingsplanprocedure wordt toegelicht. Deze is op hoofdlijnen als volgt:
o Onderzoeken afronden;
o Collegebesluit tot besluit om ontwerp ter inzage te leggen (eventueel incl.
wijzigingbevoegdheid)
o 6 weken ter inzage
o Collegevoorstel Bestemmingpslan met zienswijze
o Besluit in de Raad om plan vast te stellen, gewijzigd vast te stellen of niet vast te
stellen
o Belanghebbenden kunnen beroep instellen bij de Raad van Staten.

-

Voor de volgende keer zal het volgende op de agenda staan:
o Verkeersonderzoek;
o Laddertoets;
o Omzetprognose.
o Duurzaamheid (alleen ter info, niet ter bespreking)

Bij het bespreken van het onderwerp verkeer zal een verkeersambtenaar aanwezig zijn om
onderdelen te kunnen toelichten.
-

-

Een exacte indelingstekening en geluid komt de keer erna aan de orde.
Volgende bijeenkomst op donderdagavond 16 mei om 19:30 in de van Kesselzaal bij de
gemeente Tiel.
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