
Beantwoording vragen GBW-fractie inzake BP 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

De zienswijzen bij het bestemmingsplan zijn alle ongegrond verklaard. Onze vraag 
is of alle indieners wel actief worden uitgenodigd om in te spreken in de commissie 
van 6 mei?

Ja, alle indieners van de zienswijze hebben zoals gebruikelijk een uitnodiging 
ontvangen om in te spreken. 

De afspraken omtrent verplichte minimumaantal sociale huurwoningen en midden 
huurwoningen zijn gedeeltelijk vastgelegd in het bestemmingplan. Wij vinden het 
voor de borging van met name de minimale looptijd ook belangrijk dat deze 
afspraken worden vastgelegd in de anterieure overeenkomst incl. kettingbeding. Is 
het college bereid om dit te doen voor besluitvorming in de raadsvergadering?

Voor de raadsvergadering dient de anterieure overeenkomst gesloten te zijn. Indien 
dit niet het geval is komen wij met het voorstel om de vaststelling van het 
bestemmingsplan van de agenda te halen. In de overeenkomst staan een 
kettingbeding, minimale instandhoudingstermijn en een boetebeding. Zodra de 
overeenkomst getekend is ontvangt u (vertrouwelijk) een afschrift. 

In de toelichting bij het bestemmingsplan staan gebruiksoppervlaktes van 43 m2 
voor sociale huurwoningen en 57 m2 voor midden huurwoningen. Dit is enkele 
m2’s minder dan aangegeven in de doelgroepenverordening namelijk 45 en 60 m2. 
Hoe is dit verschil te verklaren?

Het klopt dat de appartementen iets kleiner zijn dat in de Doelgroepenverordening 
staat omschreven. Het plan is echter ontwikkeld voor de Doelgroepenverordening van 
kracht was. Wij vinden het onwenselijk om het gebouw aan te laten passen voor deze 
enkele vierkante meters. Daarnaast beschikken alle appartementen over een 
uitpandige berging waardoor in totaal het oppervlakte wel voldoet aan de 
verordening. 
 

Wil het College (tevens, en in navolging van vraag 2) in de anterieure 
overeenkomst laten opnemen dat de sociale huurwoningen verplicht via Woningnet 
worden aangeboden en dat daarbij een maximum inkomensgrens wordt gesteld 
die gebruikelijk is voor sociale huurwoningen?

Dit is in de anterieure overeenkomst opgenomen. 

In het Raadsvoorstel wordt onder financiële consequenties beschreven dat de 
grondruil een opbrengst voor de gemeente oplevert terwijl de aanleg van de 
parkeerplaatsen de gemeente geld kost. Worden de kosten van de parkeerplaatsen 

Ja, de kosten voor de aanleg voor de parkeerplaats worden (meer dan) volledig 
gedekt. 



Vraag Antwoord

volledig gecompenseerd door de opbrengsten van de grondruil?

Is bekend of de indieners van de zienswijzen tevreden zijn met de beantwoording 
van hun vragen in de zienswijzen-nota?

Nee dat is niet bekend, zij krijgen de mogelijkheid in te spreken in de raadscommissie. 

Is ter tegemoetkoming aan de bezwaren van bewoners nagedacht over het idee 
om de derde woonlaag te voorzien van dakpan-achtige wanden zoals bij het 
gebouw van Reinaarde aan de N Bergsteijnweg?

Nee dat is niet aan de orde geweest. Juist over dit ontwerp zijn de adviescommissie 
Ruimtelijke Kwaliteit en de omwonenden positief. De hoogte verandert ook niet door 
aanpassing van het ontwerp.  

Eén van de zienswijzen gaat over de parkeerplaatsen voor de artsenpraktijk. Gaat 
het College hier iets mee doen?

Zoals in het collegeadvies en de zienswijzennota is opgenomen willen wij 
parkeerplaatsen reserveren voor de huisartsen. Hiertoe zullen wij nog een apart 
besluit nemen. 

In de BRO is ook een definitie van sociale huurwoning opgenomen. Is deze definitie 
in de optiek van het college ook bruikbaar voor Woudenberg ?

Ja, de definitie zoals deze opgenomen is in de Bro is voor het college bruikbaar voor 
Woudenberg. 

Kan de notitie inzake stikstof, de plankaart alsmede de anterieure overeenkomst 
worden toegevoegd aan de stukken, zodat we daar voor de raadsvergadering 
kennis van kunnen nemen?

De anterieure overeenkomst wordt toegevoegd zodra deze ondertekend is. De 
verbeelding wordt zoals gebruikelijk pas aangepast na vaststelling van de wijzigingen 
door de gemeenteraad. De stikstofberekening hebben wij opgevraagd bij het 
adviesbureau, voor de raadsvergadering wordt deze bij de stukken gevoegd.


