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  De gemeenteraad 

 

Het raadslid De Mos heeft op 18 maart 2016 een brief met daarin vier vragen aan de voorzitter van de 

gemeenteraad gericht. 

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden 

van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt. 

 

1. Kunt u duiden waarom uw College de ‘geheime’ financiële gegevens aangaande de 

intentieovereenkomst tussen de gemeente en de ontwikkelaar Kieboom en Van Wezel heeft 

weggelakt, want deze gegevens zijn bij een WOB-verzoek vanuit de burgerij wel gewoon prijs 

gegeven? 

 

De in de intentieovereenkomst opgenomen financiële afspraken zijn niet geheim. Abusievelijk is door 

het college een kopie van de intentieovereenkomst vrijgegeven waarin financiële gegevens zijn 

weggelakt. De intentieovereenkomst die in het kader van het WOB-verzoek openbaar is gemaakt, is 

als bijlage bijgevoegd. 

 

2. Is het gebruikelijk dat er voor een intentieovereenkomst tussen de gemeente en een ontwikkelaar 

betaald wordt? 

 

Ja, het is gebruikelijk dat de gemeentelijke kosten voor het faciliteren van initiatieven door de 

ontwikkelaar worden betaald. 

 

In de intentieovereenkomst staat dat de ontwikkelaar een voortrekkersrol heeft bij in het informeren 

van de buurt. 

 

3. Kunt u duiden met welk succes de ontwikkelaar de voortrekkersrol tot zich heeft genomen, daar er 

een heus actiecomité Bloem en Daal NEE in het leven is geroepen tegen de komst van 60 

hoogbouwappartementen? 

 

De presentatie van het planinitiatief door de ontwikkelaar is aanleiding geweest voor bewoners om het 

actiecomité op te richten. De ontwikkelaar heeft vervolgens uitvoering aan haar voortrekkersrol 

gegeven door in overleg te treden met het actiecomité.   

 

U stelt in uw beantwoording dat de zorgen van de bewoners aangaande het aantasten van de 

architectuur van wijlen Dudok niet zijn weggenomen. 
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4. Wat gaat u eraan doen om deze zorgen wel weg te nemen en deelt u daarbij de mening dat het plan 

voor de 60 hoogbouwappartementen daarbij het beste geprullemandeerd kan worden? 

   

Het college is van mening dat de stedenbouwkundige visie van Dudok niet wordt aangetast door 

realisatie van appartementen op deze locatie. De gemeente blijft daarover met de bewoners in overleg.   

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen 

 

 


