
Vragen CDA-fractie inzake Vaststellen bestemmingsplan Koningin Julianaplein
Raads(commissie)vergadering van: 06-05-2020

Om een vlotte verwerking van alle vragen van alle fracties mogelijk te maken, hebben wij bij het invullen van dit format de volgende verzoeken:

 Wilt u a.u.b. gebruik maken van dít format en dit format NIET aanpassen door bijv. kolommen toe te voegen

 Levert u de vragen a.u.b. zo beknopt mogelijk aan | in lettertype Verdana 9 | a.u.b. één vraag per rij

 Gebruikt u a.u.b. voor ieder onderwerp  een afzonderlijk formulier, zodat wij de vragen & antwoorden later bij het desbetreffende agendapunt kunnen 

opslaan

Vraag Antwoord

Het plan is niet in lijn met de Structuurvisie. Er komen dubbel zoveel woningen in 
meer woonlagen dan oorspronkelijk bedoeld en dat is veel meer dan waar de 
gemeenteraad bij de Structuurvisie mee heeft ingestemd. Waarom wijkt het 
College in zo’n grote mate af van de Structuurvisie?  

In de Structuurvisie zijn voor de kleinschalige ontwikkelingslocaties denkrichtingen 
opgenomen.  Daarbij is opgenomen dat bij de (eventuele) daadwerkelijke uitwerking 
van de locaties, gemotiveerd, afgeweken kan worden van de visie. Voor het Koning 
Julianplein is reeds in het bestemmingsplan Bebouwde Kom een wijzigingsbevoegdheid 
opgenomen voor de ontwikkeling van een gebouw van maximaal 1.200 m2. Zowel in de 
Structuurvisie als in het bestemmingsplan Bebouwde Kom is de realisatie van een 
gebouw in 3 bouwlagen het uitgangspunt. Er is nu sprake van de realisatie van een 
gebouw met een footprint van 883 m2 en 3 bouwlagen. De realisatie van 30 
levensloopbestendige woningen nabij het centrum, is gelet op de woningbehoefte, een 
wenselijke ontwikkeling. Daarnaast is het gebouw ook passend qua stedenbouwkundige 
opzet. 

Wij lezen in het Raadsvoorstel: “De 6 sociale huurwoningen worden niet aan Omnia 
Wonen verkocht. De eigenaar gaat de woningen zelf verhuren. Er is daardoor geen 
sprake van passend toewijzen. Wel worden de woningen via WoningNet 
aangeboden en worden de woningen daarmee dus aangeboden aan de juiste 
doelgroep.” Waarom is er nu wederom sprake van een project waarbij de 
woningen niet aan een woningbouwvereniging zijn verkocht? Deze ontwikkeling 
baart onze fractie zorgen. 

De woningen worden niet door Omnia Wonen overgenomen om meerdere redenen:
a. De (bouw)kosten zijn gelet op de ondergrondse parkeergarage en de sloop van 

de huidige bebouwing  hoog. De prijs voor overname ligt te hoog voor Omnia 
Wonen. 

b. De initiatiefnemer wil het gebouw volledig in eigendom houden. Dit is vooral 
qua beheer en onderhoud om meerdere redenen wenselijk. 

c. Op dit moment worden er vergaande gesprekken met Omnia Wonen gevoerd 
m.b.t. de aankoop van de woningen in Hoevelaar fase 1 (cluster A) en de 
woningen aan de Nijverheidsweg. Deze woningen leggen beslag op een groot 
deel van de investeringscapaciteit van Omnia Wonen. 

Zijn de woningen überhaupt aan Vallei/Omnia aangeboden? Nee, om bovenstaande redenen zijn de woningen niet aan Vallei Wonen dan wel Omnia 
Wonen aangeboden. 

Hoe borgt de gemeente dat de woningen in de toekomst ook aan de doelgroep 
worden aangeboden? 

In de anterieure overeenkomst is opgenomen dat de woningen voor een periode van 20 
jaar aan de juiste doelgroep moeten worden toegewezen. 



Vraag Antwoord

Hoe borgt de gemeente dat er nu geen vrijbrief wordt gegeven aan de verhuurder 
voor ongebreidelde huurstijgingen? 

In de anterieure overeenkomst is de maximale huurprijs gekoppeld aan de 
doelgroepenverordening. Hierin is voor de sociale huurwoningen de 
huurliberalisatiegrens opgenomen.  

Veel insprekers vrezen parkeerproblemen. Op papier biedt het plan voldoende 
ruimte aan iedereen, maar: Welke handhavingsmogelijkheden heeft de gemeente 
als blijkt dat bewoners van het complex hun auto niet – zoals het hoort - in de 
eigen privé garage, maar aan de straat parkeren?

In principe is parkeren in de openbare ruimte toegestaan en kan dit niemand verboden 
worden. Het parkeren in de parkeergarage is enkel toegestaan voor bewoners van het 
appartementencomplex. Handhaving is dus niet mogelijk. Vanuit de 
eigenaar/verhuurder wordt gebruik van de parkeergarage gestimuleerd.  

Veel insprekers maken zich zorgen over verkeersintensiteit en verkeersveiligheid. 
Het College stelt dat de verkeerstoename op de wegen in de buurt onder de norm 
blijft, maar niet ver van het plein (N226 – Prins Hendrikstraat en Ekris tussen ed 
Eshoflaan en de Laan van Blotenburg) worden de normen al overschreden. Wat is 
de verkeersintensiteit nu rond het Julianaplein en hoe dicht zit die nu op de 
maximaal toegestane norm van 2250 voertuigen per etmaal per rijrichting? 

Rondom het Koningin Julianaplein zit de piek op 1244 verkeersbewegingen per etmaal. 
Met het aantal verkeersbewegingen afkomstig van de nieuwe ontwikkeling (ca 138 
verkeersbewegingen) komt het aantal verkeersbewegingen niet in de buurt van de 
maximale capaciteit van 2250 voertuigen per etmaal.

In hoeverre zorgt het nieuwe plan voor een toename van de verkeersintensiteit? 
Graag concrete getallen noemen.  

Het nieuwe plan zorgt voor een toename van ca 138 verkeersbewegingen per etmaal.

Wat verstaat het College onder een positieve inspraakavond? Er zijn voor dit plan 
zeer veel inspraakreacties binnengekomen. Is de inspraakavond dan een 
kwalitatief (instemming in de zaal) of kwantitatief (aantal aanwezigen) succes?  

Met een positieve inspraakavond bedoelen wij dat de opkomst hoog was en dat de 
aanwezigen positief staan ten opzichte van een herontwikkeling van de huidige 
bebouwing. Daarnaast hebben de meeste aanwezigen aangegeven het een mooi 
gebouw te vinden. Wel zijn er zorgen geuit ten aanzien van de hoogte en verkeer en 
parkeren. Dit zien wij terug in de zienswijzen. 

In hoeverre is er sprake van een zorgvuldig en transparant inspraakproces als 
appellant 17 één maand voordat de plannen door de ontwikkelaar worden 
gepresenteerd om informatie heeft gevraagd, en dat appellant vervolgens door het 
(blijkbaar) missen van de inspraakavond op een relatief korte termijn wordt verrast 
door het voorliggende bestemmingsplan? 

Het proces is zorgvuldig doorlopen. Initiatiefnemer heeft een inloopavond 
georganiseerd en de bestemmingsplanherziening en ter visie legging is door ons per 
brief en middels publicatie aangekondigd. 


