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4 Bespreking openbare agenda 

4.1 opstellen beleidsvisie externe veiligheid in relatie tot omgevingsvisie 

1. In te stemmen met het opstellen van een beleidsvisie externe veiligheid. 

Samenvatting Het college heeft besloten om een beleidsvisie op te laten stellen voor
externe veiligheid die als bouwsteen wordt meegenomen bij het
opstellen van de omgevingsvisie. Maasdriel heeft nog geen beleid
voor externe veiligheid. In Maasdriel moet momenteel voor elk initiatief
apart naar externe veiligheid worden gekeken. Een beleidsvisie biedt
een kader voor het nemen van ruimtelijke besluiten of het verlenen van
vergunningen. In de beleidsvisie worden de aanwezige risicobronnen
geïnventariseerd en wordt gekeken naar kwetsbare objecten, zoals
woningen. Zaltbommel heeft beleid voor externe veiligheid en dit moet
worden geactualiseerd. De kans dient zich aan om samen met
Zaltbommel een beleidsvisie voor de Bommelerwaard op te stellen. 

Het college besluit conform advies. 

4.2 Bestemmingsplan ‘Kerkdriel Noord Kersenbuurt herziening 2020, Veersteeg ong.’ ter vaststelling
voorleggen aan de gemeenteraad 

1. In te stemmen met het bestemmingsplan “Kerkdriel Noord Kersenbuurt herziening 2020,
Veersteeg ong.” en het ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

2. In te stemmen om de voorstellen uit bijgevoegde reactienota over te nemen en voor te
leggen aan de gemeenteraad. 

Indieners van een verzoek om ambtelijke wijziging te informeren over de reactie op het verzoek. 

Samenvatting Het college heeft besloten om het bestemmingsplan ‘Kerkdriel Noord
Kersenbuurt herziening 2020, Veersteeg ong.’ ter vaststelling aan te
bieden aan de gemeenteraad. Het bestemmingsplan maakt kavel A7
aan de achterzijde breder, waardoor het mogelijk wordt om op de
kavel twee vrijstaande woningen te realiseren. Gedurende de periode
waarop mensen konden reageren, zijn er geen zienswijzen
binnengekomen. Wel is een verzoek tot ambtelijke wijziging
ontvangen die is verwerkt in het plan. 

Het college besluit conform advies. 

4.3 Aanpassing anterieure overeenkomst i.r.t. reconstructie Achterweg Ammerzoden 
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1. Te besluiten om geen fietspad aan te leggen over het perceel Zandweg 17 te Ammerzoden;
2. Te besluiten om de afspraak, vastgelegd in een anterieure overeenkomst over Zandweg 17

te Ammerzoden, over de aanleg van een infrastructurele maatregel (fietspad), te laten
vervallen en dat vast te leggen met een aanvulling (allonge) op de anterieure overeenkomst. 

Samenvatting Het college heeft besloten om af te zien van het realiseren van een
fietspad over perceel Zandweg 17 in Ammerzoden en heeft besloten
de anterieure overeenkomst hierop aan te passen. Hierdoor hoeft er
geen vrijliggend fietspad meer aangelegd te worden over betreffende
perceel. 

Het college besluit conform advies. 
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