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Raadscommissievergadering 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

In de toelichting wordt een berekening voor het parkeren genoemd. Met name rond 
het dubbelgebruik zijn er vraagtekens. Wanneer er geen dubbel gebruik zou zijn, 
hoeveel parkeerplaatsen zouden er dan nodig zijn voor de zorgunits?

Voor de zorgeenheden (inclusief parkeren voor bezoekers) zijn, zonder dubbelgebruik, 
18 parkeerplaatsen nodig. 

Wanneer er geen dubbel gebruik zou zijn, hoeveel parkeerplaatsen zouden er dan 
nodig zijn voor de omliggende woningen?

Wanneer er geen dubbelgebruik is zijn er voor de omliggende woningen (15 woningen) 
in totaal 30 parkeerplaatsen nodig. 

Hoeveel parkeerplekken voor de omliggende woningen zullen straks op eigen 
terrein zijn?

In de parkeerbalans wordt uitgegaan van 15 omliggende woningen. In totaal worden 19 
parkeerplaatsen op eigen terrein voorzien en 11 in de openbare ruimte. De 
parkeerplaatsen direct naast de zorgeenheden vallen buiten deze berekening, en zijn 
extra ten opzichte van de parkeerbalans.

Hoeveel parkeerplaatsen komen er nu uiteindelijk naast de zorgunits? Naast de zorgeenheden komen uiteindelijk 20 parkeerplaatsen, waarvan 11 direct 
tegen de zorgeenheden aan.

In de stukken lezen wij niets over de berekeningen voor stikstof. Zijn deze niet 
uitgevoerd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, geven de bouwactiviteiten problemen 
rond stikstof?

Zoals aangegeven in de nota ambtshalve aanpassingen wordt de stikstofberekening in 
de toelichting paragraaf 4.2.1. en bijlage nog toegevoegd.


