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INDIENING
Steller vragen: D66 (Klaasen)
Datum: 16 januari 2016
Onderwerp: Memo van college aan Raad over Landgoederen Groene Gebieden van 15 januari.
Wijze van beantwoording: schriftelijk
uiterlijke beantwoording: vóór de raadsvergadering van 28 januari 2016
Toelichting
Op 15 januari stuurde wethouder Ates een interne memo naar de Raad, nadat op 14 januari was
besloten een aantal onderdelen van het bestemmingsplan Landgoederen en Groene gebieden
(LGGB) opnieuw te agenderen in februari. De memo roept nieuwe vragen op.

VRAGEN:
1. De uitloop in de planning van de behandeling van het Bestemmingsplan LGGB is in belangrijke
mate door het college zelf veroorzaakt. In de oorspronkelijke planning zou de notitie over ingekomen
wensen en ontwikkelingen in oktober 2014 aan de Raad worden voorgelegd. Dit werd uiteindelijk in
juni 2015 gedaan, 8 maanden later dus. Wat is de reden geweest voor deze vertraging?
2. Over scenario 1: Het bedrag dat de gemeente misloopt aan bouwleges indien de planning van
vaststellen bestemmingsplan LGGB met 1 a 1,5 maand opschuift kan "aanzienlijk zijn". Kan het
college deze inschatting nader onderbouwen?
3. Hoeveel tijd resteert de eigenaren om hun onderbouwing in te dienen in scenario 2 ?
4. In de startnotitie van maart 2014 stelt het college dat verlengen van het bestemmingsplan niet
mogelijk is. Maar in scenario 3 van deze memo wordt het bestemmingsplan ongewijzigd opnieuw
vastgesteld, en vervangen zodra er een nieuw bestemmingsplan is. Wat is in de praktijk (voor de
eigenaren) het verschil met verlengen?
5. Over scenario 3: Is er een probleem als dit scenario doorlopen wordt?
6. In de fractievergadering van D66 van 11 januari, heeft de wethouder aangegeven dat uitstel van
ongeveer een maand in strijd is met de planning, maar dat dit verder geen problemen oplevert. Staat
de wethouder nog steeds achter deze uitspraak?
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