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Verslag 9 april 2019
Door aanwezigheid van wethouder C. Kreuk‐Wildeman worden de eerder geuite kritiekpunten en
gevoelens van de begeleidingsgroep herhaald:











Onpartijdigheid voorzitter / er worden geen kritische vragen gesteld aan initiatiefnemer
Geen interesse voor bewoners vanuit politiek / geen zorg voor de burgers
Duidelijk standpunt van gemeente gewenst over uitvoeren mer vanwege de
bezoekersaantallen
Aantal leden van de groep is niet zeker over de onafhankelijkheid en/of deskundigheid van
de onderzoekers van het verkeersonderzoek
Niet is tegemoet gekomen aan het verzoek om communicatie vanuit de gemeente op te
pakken
Drukte Bredestraat is niet bespreekbaar
Geen antwoord op verzoek om overleg met wethouder. Wel fijn dat ze er nu is.
Gevoel van niet serieus genomen worden
Kansen ontwikkeling ook betrekken – gebruik fietspad dat er al ligt
Aantal leden van de groep vinden de kaders van de raad niet duidelijk. Raad wordt
onvoldoende geïnformeerd over voortgang en inhoud van het proces

Verslag is inhoudelijk niet behandeld.

Afspraken 16 mei
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Wethouder bespreekt informatie met ambtelijke vertegenwoordigers en staat open voor
gesprek
Aan wethouder de vraag voorleggen of commissie Ruimte / Raad niet opnieuw standpunt
moet innemen en (meer) kaders moet stellen voor de uitwerking van het initiatief
Verwijzing op de site van de gemeente naar relevante procesdocumenten. Navragen bij team
communicatie wanneer die pagina beschikbaar is en daarover communiceren
Verkeersonderzoek voor een second opinion voorleggen aan een gerenommeerd
adviesbureau;
een aantal leden van de groep is niet zeker is over de onafhankelijkheid en/of deskundigheid
van de onderzoekers van het verkeersrapport. Er is nu niet gekeken naar prognoses
Samen keus adviesbureau maken – uitvraag opstellen en rapport begeleiden. Hiervoor wordt
datumprikker rondgestuurd (actie: Paul Stienstra)
Laddertoets: is onderbouwing dat er behoefte is aan wat gerealiseerd wordt. Voorkomen
moet worden dat gebouwd wordt voor leegstand
Initiatief Streeckerij is geen onderdeel van lopende procedure bestemmingsplan
Buitengebied
Per onderzoek toelichting waar het voor dient en wat status is
Duidelijkheid gewenst wat er nu komt. In volgende overleg zal CAD tekening gereed zijn en
kunnen worden besproken. De inhoud van de rapporten is nodig om plan verder uit te
werken

Besluit‐ en afsprakenenlijst begeleidingsgroep Streeckerij de Betuwe
Besluit
Wanneer afgesproken
Besluit/gereed
Procesplan opstellen door
14 februari 2019
Procesplan is vastgesteld op
gemeente.
14 maart 2019
Omwonenden wensen een
Verzoek van omwonenden Er komt geen aparte
onafhankelijk voorzitter
van 14 februari 2019
voorzitter / besluit
gemeente
De initiatiefnemer kan naar
14 maart 2019.
behoefte worden
Initiatiefnemer schuift aan
uitgenodigd voor de
bij vergadering
begeleidingsgroep
begeleidingsgroep van 17
september a.s.
Graag een exact kaartje van 14 maart 2019
April 2019
het deel waarop de wijziging
van het bestemmingsplan
betrekking heeft en waarop
de wijzigingsbevoegdheid
op van toepassing wordt.
Er wordt een digitale
9 april 2019
Op de website van de
omgeving ingericht met
gemeente staat een
relevante ontwikkelingen
projectpagina met
processtukken. Tot 27 juni
kon worden gereageerd of
de informatievoorziening
voldoende is. Gevraagd is
om de plannen van de
initiatiefnemer en de
onderzoeken op de site te
zetten. Verder zijn geen
reacties ontvangen.
Overleg wethouder over
16 mei 2019
Vindt plaats op 17
vervolgproces en met
september a.s.
begeleidingsgroep
In de mail van 6 juni is
gemeld dat de gemaakte
afspraken in het procesplan
niet worden herzien. Nadat
alle onderzoeken voor
herziening van het
bestemmingsplan gereed
zijn –getoetst en akkoord
bevonden – wordt
collegebesluit genomen.
Besluit wordt daarna
besproken met commissie

Bespreken opdracht
verkeersonderzoek met
begeleidingsgroep & datum
plannen

16 mei 2019

Ruimte. Bijlagen bij besluit
zijn de verslagen van de
overleggen met de
begeleidingsgroep.
Is besproken op 18 juni –
opdracht voor second
opinion is in overleg met
begeleidingsgroep opgesteld

