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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

Bij het definitief formuleren van ons standpunt zullen de antwoorden op 
onderstaande vragen een rol spelen

Wij zijn blij dat er voldaan wordt aan de norm van 20% sociale huur (6 woningen) 
en een aantal in de categorie middenhuur. 
- In hoeverre is er sprake geweest van meer dan 6 woningen sociale huur?
- In hoeverre kan geborgd worden dat de 6 woningen in de categorie   
  sociale huur tot deze sector woningen blijven horen?

- Er is geen sprake geweest van meer dan 6 sociale huurwoningen. De 
initiatiefnemers van deze ontwikkeling realiseren deze 6 woningen alleen 
omdat dit een verplichting van de gemeente is. 

- Middels de anterieure overeenkomst regelen wij een instandhouding van 20 
jaar. 

Om parkeer- en doorstromingsproblemen op te lossen wordt gekozen voor een 
ondergrondse parkeergarage. Elders heeft een dergelijke oplossing geleid tot een 
financieel nadelige taak voor de gemeente (bijv. Deventer, Papendrecht en 
Wijchen) omdat en parkeergarage leidde tot exploitatieproblemen.
- Ligt bij dit plan de verantwoordelijkheid bij de aanleg en daarna volledig 
   bij de initiatiefnemer, ontwikkelaar en exploitant?

De verantwoordelijkheid voor aanleg en onderhoud ligt  inderdaad bij de 
initiatiefnemer en eigenaar van het gebouw. 

Er komen 30 appartementen en in totaal 77 parkeerplaatsen wat betekent 2,5 
parkeerplaats per appartement. Aangegeven wordt dat er 34 parkeerplaatsen 
bestemd zijn voor openbaar gebruik.
- Op welke wijze wordt geborgd dat deze parkeerplaatsen openbaar  
  gebruikt kunnen worden?

De parkeerplaatsen in de openbare ruimte zijn openbaar en worden (op de 
artsenparkeerplaatsen na) niet gereserveerd of op kenteken gezet. Deze blijven dus 
openbaar te gebruiken.

Er gelden richtlijnen voor duurzaamheid.
- Op welke wijze wordt aan deze richtlijnen voldaan, en misschien wel 
  meer dan dat (bijv. ten aanzien van bouwmaterialen en energie)?
- In hoeverre kan in de groenvoorziening bij dit plan de hoogte van het 

- Er wordt aan de wettelijke voorwaarden voldaan. Toetsing vindt plaats bij de 
omgevingsvergunning. 

- De invulling van de groenstroken dient nog uitgewerkt te worden, hierbij 
wordt rekening gehouden met de biodiversiteit maar ook met beheer. Het 
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  gebouw enigszins ‘verdoezeld’ worden, en kan er ingespeeld worden op 
  mogelijkheden om de biodiversiteit te bevorderen?

verdoezelen van het gebouw is geen uitgangspunt bij de uitwerking.  


