
Beantwoording vragen SGP-fractie inzake agendapunt 8 B.P. Kon. 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 bevreemd ons dat de afspraken inzake de anterieure overeenkomst met de 
initiatiefnemer/planindiener nog niet rond was/is bij het raadsvoorstel.  

o Waarom is of was de deal nog niet rond? 
o Wat is nu de stavaza van de anterieure overeenkomst (ovk)? 
o Is of wordt ook de mogelijke planschade voor de belanghebbenden uit de 

omgeving meegenomen in deze ovk? 
o Verwacht u deze ovk voor de commissievergadering  van 6 mei ?
o En als deze ovk er is wilt u deze met ons z.s.m. delen?

Er is in hoofdlijnen overeenstemming over de overeenkomst. Er zijn nog enkele 
ondergeschikte punten waar nader overleg over plaatsvindt. Dit is niet ongebruikelijk.
Wij passen op dit moment de overeenkomst aan naar aanleiding van een laatste 
overleg. Zodra de overeenkomst is getekend ontvangt u (vertrouwelijk) een afschrift. 

In het kader van kostenverhaal op de ontwikkelaar de volgende vraag: 

o Is er een belemmering om de kosten van verplaatsing van de markt c.q. de 
kosten voor nieuwe voorzieningen die mogelijk gemaakt moeten worden,  
t.b.v. de standplaatsen, te verhalen op de ontwikkelaar ?  

o En zijn er over een eventuele financiële vergoeding door de ontwikkelaar, 
al afspraken gemaakt met de ontwikkelaar?

- Er is geen belemmering om te kosten te verhalen op de initiatiefnemers. Nu 
wij voor het Poortplein hebben gekozen zijn er echter geen kosten voor 
voorzieningen die verhaald dienen te worden. 

- Er zijn afspraken gemaakt over de plankosten en de aankoop van 
gemeentegrond. 

We zien dat er eerst sprake was van een kleiner plan. Nu wordt het een veel groter 
plan nl. i.p.v 15 appartementen zijn het er 30 stuks. Dat is een substantieel grotere 
hoeveelheid. Wij zien dat er veel zienswijzen binnen zijn gekomen.

o Waarom is het plan groter geworden? 
o Wat maakt dat u eerst dacht dat een plan van 15 woningen op deze plek 

passend was? 
o Wat maakt dat u nu een verdubbeling van het aantal appartementen een 

passend plan vindt? Ook qua verwachtingsmanagement zijn wij hierin niet 
meegenomen. 

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 kleinere woningen nabij het centrum, is gelet 



Vraag Antwoord

o Waarom is het dan nu toch groter geworden?
o Welke feiten staven dit?

op de woningbehoefte, een wenselijke ontwikkeling. Daarnaast is het gebouw ook 
passend qua stedenbouwkundige opzet.

We lezen dat er een positieve avond is geweest inzake de participatie van 
omwonenden. 

o Waaruit bleek dat het een positieve avond was? 
o En wat maakt dat er dan toch 18 stuks aan zienswijzen binnen komen? 
o In het antwoord op zienswijze 18 wordt aangegeven dat publicatie in de 

krant volstaat en dat buurtparticipatie slechts een “extra service” is. Wij 
hebben toch het staand beleid in onze gemeente dat de verplichting is dat 
een initiatiefnemer de buurt erbij mee laat participeren; zodoende willen 
wij een bestemmingplanwijziging in behandeling nemen. Vindt u het 
antwoord op zienswijze 18 in lijn met (de geest van) dit beleid? En als deze 
indiener een belanghebbende is, wat maakt dat u dit antwoord geeft?  

Met een positieve inspraakavonden 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.

De opmerking ten aanzien van de extra service had betrekking op het verzenden van 
een brief dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage lag. Dit doen wij extra bovenop 
de wettelijke publicatie. Gelet op de afstand waarop de indiener van zienswijze 18 
woont staan wij achter ons antwoord.

Hoeveel jaren is de initiatiefnemer/ planindiener verplicht om de 12 huurwoningen 
in stand te houden? 

Voor de sociale huurwoning geldt een instandhoudingstermijn van 20 jaar, voor de 
middenhuur geldt een instandhoudingstermijn van 15 jaar. 


