Technische vraag D66 inzake Vaststellen bestemmingsplan 'BossebaanBurgemeester van Hoofflaan'
n.a.v. oordeelsvormende raadsvergadering op 1 maart
t.b.v. besluitvormende raadsvergadering op 16 maart
Agendapunt 8.02: Vaststellen bestemmingsplan 'Bossebaan-Burgemeester van
Hoofflaan'
Naar aanleiding van de behandeling van het raadsvoorstel over de Bossebaan wil ik
namens D66 een drietal technische vragen indienen. De eerste twee zullen u vast
bekend voorkomen, omdat ik deze ook tijdens de oordeelsvormende raad al stelde,
waar ze onbeantwoord bleven. De derde vraag is additioneel.
Vraag:
1. Wat is het te verwachten socio-economische profiel van de toekomstige
bewoners van het nieuwbouwproject aan de Bossebaan?
De doelgroepen voor de appartementen zijn 55-plussers, met een dusdanig eigen
vermogen en/of inkomen, dat zij niet in aanmerking komen voor een sociale
huurwoning. Een andere voorname doelgroep zijn kenniswerkers. Overigens heeft de
gemeente geen invloed op wie de woningen gaat kopen of huren.
2. Welke wijze van markering als oriëntatiepunt, anders dan een toren van 12
etages, is overwogen voor de hoek Bossebaan/Burgmeester van Hoofflaan?
Door de ontwikkelaar is invulling gegeven aan het realiseren van een accent door
gebouw D een hoogte-accent te geven. Deze invulling is beoordeeld en de
verschillende belangen die er spelen zijn hieromtrent afgewogen. Omdat deze invulling
niet leidt tot onevenredige aantasting van de belangen van omwonenden zijn geen
alternatieven hieromtrent overwogen.
3. Kunt u aangeven of er een 'procesontwerp samenspraak' (ook wel
'procesleidraad samenspraak' genoemd) is opgesteld, zoals voor dit soort
planontwikkeling bepaald is in de nota samenspraak (2012), en zo ja waar ik
die nota/leidraad zou kunnen inzien?
Nee, er is geen procesontwerp samenspraak opgesteld. De manier van communiceren
is telkens besproken in de projectteam overleggen die regelmatig plaatsvonden. Bij
deze overleggen was ook de projectontwikkelaar aanwezig. In deze overleggen zijn de
bijeenkomsten gepland, de nieuwsbrieven besproken en uiteindelijk ook de
keukentafelgesprekken. Wij hebben tijdens dit proces geen signalen ontvangen dat
het samenspraakproces niet goed liep. Wel hebben wij vernomen dat er zorgen
leefden bij de bewoners en hebben naar aanleiding hiervan onderzoeken uitgevoerd.
Deze onderzoeken zijn bewust uitgezet om zo de zorgen van de bewoners weg te
nemen.

Aanvullende vraag tijdens raadsvergadering:
Vraag:
1. Is het mogelijk is om bij huurwoningen een zelfbewoningsplicht te eisen?
Antwoord:
Zelfbewoningsplicht betekent dat de eigenaar zelf de woning bewoont. Dit heeft dus
geen betrekking op huurwoningen.

