
   
 
 
 
Besluitenlijst raad 13 oktober 2016. 
 
 
 

 Omschrijving van het 
voorstel 

 Besluit 

1 Opening en mededelingen. 
 
 

 Mevrouw Haubrich (ZVV)heeft  
zich afgemeld voor deze vergadering. 
 
Groep 8 van de Christelijke Basisschool 
Nederhemert is aanwezig als gast van de 
raad. 

2 Vaststelling van de agenda 
 
 
 

  
De agenda wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 

3 Ingekomen stukken en 

mededelingen. 

 

 
 

 Er zijn geen opmerkingen n.a.v. dit 
agendapunt. 

4 Regionale samenwerking. 
 

 n.v.t. 

5 Vragenhalfuur 
 

 Fractie van der Schans stelt mondelinge 
vragen aan het college over de stand van 
zaken ten aanzien van reclameborden en 
de landschappelijke inpassing rondom de 
nieuwe sportvelden nabij de watertoren.  
 
- Wat zijn de concrete afspraken t.a.v. de 
voetbalvelden over de te nemen 
duurzaamheidsmaatregelen waaronder 
zonnepanelen? Wanneer worden deze 
zonnepanelen geïnstalleerd? 
 
 
Wet Bragt; T.a.v. reclameuitingen.is het 
overleg tussen Sparta Sportclubs en 
gemeente nagenoeg afgerond. 
Wethouder zegt toe de raad te 
rapporteren d.m.v. een informatienota 
over de stand van zaken reclame-uitingen 
voor de begrotings-vergadering van 10 
november a.s. 
 
Wethouder Looijen merkt op dat t.a.v. 
sportcomplex Sparta er niet gekozen is 
voor zonnepanelen. 
De Hockeyclub heeft wel gekozen voor 



zonnepanelen. Wethouder zegt toe de 
raad een overzicht te verstrekken van de 
duurzaamheidsmaatregelen die zijn 
genomen bij het sportcomplex. 
 

6  Deelname vangnetregeling 

gemeente Zaltbommel 

 

 Voorstel wordt unaniem vastgesteld (20) 

 

7  
 

Herstelbesluit 
bestemmingsplan Zaltbommel 
Binnenstad 
 
 

 Voorstel wordt unaniem vastgesteld (20) 

8 Actualisatie Fonds 
Bovenwijkse Voorzieningen 
2016. 

 Wethouder biedt de raad aan een 

(technische) toelichting te laten verzorgen 

over Fonds Bovenwijks tijdens of rondom 

de carrousel.  

 

Wethouder Bragt  zegt namens het 

college de raad toe dat indien er n.a.v. de 

behandeling in de carrousel unanimiteit 

ontstaat voor een aanpassing c.q. 

wijziging van een voorliggende 

adviesnota het college dit zal verzorgen. 

Dit behoudens de eigen 

verantwoordelijkheid van het college in 

voorkomende gevallen.  

 

Voorstel wordt unaniem vastgesteld (20). 

 

 

9  Beeldkwaliteitsplan 
Zaltbommel, De Virieupark. 

 Wethouder Looijen zegt de raad toe 

artikel over auteursrecht in relatie tot 

stedenbouwkundig plan toe te sturen aan 

de raad. 

  

Wethouder merkt op dat de 0,2 EPC 

norm als basis zal worden gehanteerd 

voor verder ontwikkeling van het 

Vireupark. 

Afsprakenlijst tussen omwonenden en 

Trebbe en gemeente worden momenteel 

besproken. Enkele afspraken zullen 

worden vastgelegd in privaatrechtelijke 

overeenkomsten (bovenop de al 

bestaande publiekrechtelijke afspraken). 

Wethouder zegt toe dat hij kritisch zal 

kijken naar extra milieumaatregelen 

waaronder bijvoorbeeld de plaatsing van 

zonnepanelen i.v.m. de EPC norm.  



 

Wethouder Looijen zegt toe 

gegevens/rapportage m.b.t. ultra fijnstof 

zoals wordt gemeten door het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

toe te sturen aan de raad. 

 

De heer de Looff heeft de zaal verlaten 

tijdens de behandeling van dit 

agendapunt en bij de stemming 19 

raadsleden aanwezig 

 

Stemverklaring FvdS, (Fractie D66)(1), 

Fractie PvdA tegen(2), fractie FvdS 

tegen, K. Metz tegen(1) 4 stemmen tegen 

 

VVD (1) CDA (2)voor, CU(3), SGP(4), 

GL, D66(1), ZVV (3) 15 voor. 

 

Voorstel wordt vastgesteld met 15 

stemmen voor en 4 stemmen tegen het 

voorstel. 

 

 

10 Vaststellen besluitenlijst 
vorige raadsvergadering  

 De besluitenlijst van 22 september 2016 

wordt vastgesteld. 

 

11  
Sluiting  
 

  

 
 
 
De raad voornoemd, 
de raadsgriffier, 
 
 
 
 

de voorzitter,   
 
 
 

drs. M.S.P. 
Muurling 

A. van den Bosch  

 


