
SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

INDIENING

Steller vragen: E. de Zeeuw, GroenLinks
Datum: 21 juli 2017

Onderwerp: informatievoorziening wijziging bestemmingsplan Centrum en omgeving

Wijze van beantwoording: 
Schriftelijk

Graag beantwoorden vóór: zsm
omdat: de termijn voor indienen zienswijzen al op 9 augustus afloopt

VRAAG
Aanleiding
De fractie van GroenLinks is benaderd door bewoners die een zienswijze willen indienen tegen de 
herziening van het bestemmingsplan "Centrum en omgeving" t.b.v. nieuwbouw Vomar. Zij hebben 
de band afgeluisterd en willen alle beschikbare informatie hebben voor de onderbouwing van hun 
zienswijze.
In de commissie ruimte van 15 juni zijn een aantal toezeggingen gedaan:

 Wethouder Nieuwland stuurt de lijst van afspraken die gemaakt zijn tijdens de gesprekken 
met Hoorne Vastgoed door naar de leden van de commissie Ruimte.

 Wethouder Hooij stuurt informatie over de NEN norm toe.
 Wethouder Nieuwland stuurt de commissie informatie over wanneer het formele moment is 

dat panden in bezit moeten zijn (bindende afspraak) van Hoorne Vastgoed om het plan, incl. 
deze panden, in procedure te brengen.

 Wethouder Nieuwland beantwoordt de vragen over de mogelijkheid om een hogere 
voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting vast te stellen schriftelijk.

GroenLinks heeft twee vragen:
1. Wanneer komt deze informatie?
2. Aangezien niet alle informatie beschikbaar is, het kort dag wordt om nog een zienswijze in te 
dienen (loopt tot en met woensdag 9 augustus as.) en het vakantietijd is, kan en zo ja, gaat het 
college de termijn voor het indienen van zienswijze verlengen?

ANTWOORD
[ vraag en antwoord in 1 document houden!! ]

datum: 28 juli 2017

portefeuillehouder: S.Nieuwland

antwoord:

1. De informatie wordt naar verwachting komende dinsdag, 1 augustus, verstuurd.
2. Daar is geen aanleiding voor. De in te dienen zienswijzen gaan over de ter inzage gelegde 
stukken.De informatie die op 1 augustus verstuurd wordt kan desgewenst gebruikt worden door 



degenen die een zienswijze willen indienen, en, mocht dat hen niet lukken, dan kunnen zij hetzelfde 
punt verwerken in hun zienswijze.
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