
Tekst inspreekbeurt van                                                       voorafgaande aan commissie-

vergadering Grondgebied d.d. 15 februari 2022 betreffende Binnenweg 27  

 

Geachte dames en heren, 

 

Mijn naam is                      en naast mij zit mijn man                      . Wij zijn in ieder geval heel 

blij dat het college nu zelf inziet dat de VVGB niet kan worden afgegeven.  

 

Toch maken wij gebruik van spreektijd omdat wij een aantal vraagtekens zetten bij de 

beantwoording van onze zienswijze en bij een aantal passages in het raadsvoorstel.      

 

1. In het raadsvoorstel staat bij kanttekening 2 ‘dat ‘interne en externe partners positief 

hebben gereageerd op het bouwplan’. Daarvan worden een aantal voorbeelden genoemd.  

Laten dat - naast ons als omwonenden - nu juist ook degenen geweest zijn die door de 

ontwikkelaar onjuist zijn geïnformeerd zoals ook blijkt uit onze zienswijze.  

 

2. Bij kanttekening 3 staat dat ‘de toets aan de Nota Ruimtelijke Beoordeling positief is’. Wij 

begrijpen hier helemaal niets van want de motie is aangenomen omdat de raad vindt dat 

deze toets negatief is en om die reden de VVGB aan zichzelf houdt. Ons inziens zou deze 

tekst moeten worden aangepast zodat dit recht doet aan de motie.  

 

3. Onder het kopje ‘overwegingen van het college’ staat ‘dat de ontwerp VVGB ter inzage 

heeft gelegen’.  Dat is onjuist en hoort ons inziens uit het raadsvoorstel verwijderd te worden.      

 

4. De nota beantwoording van onze zienswijze begint met een samenvatting van de punten 

van onze zienswijze die helemaal niet, onvolledig en zelfs onjuist zijn weergegeven. Het 

onvermijdelijke gevolg hiervan is dat deze punten dus ook helemaal niet, onvolledig en 

onjuist worden beantwoord. Maar 38 van de 85 punten in onze zienswijze zijn in de 

samenvatting opgenomen waarbij opvalt dat alle punten, die betrekking hebben op het  

ontbreken van participatie, niet beantwoord worden.    

 

Wij verzoeken de raad nog eens goed naar de bovengenoemde punten in de tekst van het 

raadsvoorstel te kijken.   

 

Op de inhoudelijke beantwoording van onze zienswijze  komen wij binnenkort terug in een 

brief  aan het college terug (met een CC naar u en alle raadsleden) zodat die daarna kan 

worden vastgesteld. 

 

Dankuwel voor uw aandacht. 


