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Afdoening schriftelijke vragen PvdA/GL over planontwikkeling Maalderij Berkhout

Inleiding
Vanuit Berkhout zijn er bij de fractie PvdA/GL vragen binnengekomen over een mogelijke
planontwikkeling voor twaalf woningen aan de Dorpsweg – De Maalderij.
De fractie heeft hier de volgende vragen over aan het college:

Vraag 1
Is het college op de hoogte van deze plannen?
Antwoord: Ja

Vraag 2
In welk stadium begeven deze plannen zich?
Antwoord: Informele initiatieffase

Vraag 3
Staat het college positief tegenover deze planontwikkeling? Onlangs is de wethouder in gesprek
gegaan met de inwoners, wat kwam er uit dit gesprek?
Antwoord: De portefeuillehouder RO is in gesprek geweest met zowel omwonenden als met
initatiefnemers. De wensen en bedenkingen van betrokkenen zijn bij die gesprekken aan de orde
geweest. Wij zijn op dit moment bezig met de voorbereiding van een collegestandpunt waarin we
alle ons bekende punten van afweging naast elkaar zullen leggen en hierop met een informele
reactie komen.

Vraag 4
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Is dit niet een mooie planontwikkeling voor ons eigen woningbedrijf? Heeft u dit overwogen? Wat
is de reden dat u deze ontwikkeling niet in eigen beheer zou willen doen? En dat een externe partij
een meer aantrekkelijke partner is?
Antwoord: Wij zijn niet de eigenaar van deze gronden/dit gebouw. Wij hebben tot op heden nog
niet overwogen om enige ontwikkeling van dit iniatief aan het Woonbedrijf te laten. In onze
overwegingen waarin we een informatief standpunt in gaan nemen op de informatieve vraag zullen
we dit alternatief ook meenemen.

Vraag 5
Wat zou deze planontwikkeling voor consequenties hebben en welke maatregelen kunnen/zullen
hiervoor genomen moeten worden?
-

De parkeerdrukte/parkeerruimte

-

verkeersveiligheid

-

de woningen binnen/buiten geurcontour en geluidoverlast

Antwoord: Dit zijn ook bij ons uitdrukkelijke aandachtspunten die bij het voorbereiden van de
informele reactie worden afgewogen.

Vraag 6
wat is het advies van de omgevingsdienst NHN over de geurcirkel en de aanpalende woningen?
Kunnen we dit advies ontvangen?
Antwoord: Ten aanzien van de geurcirkel stelt de OD NHN dat wordt voldaan aan de grens van 25
meter voor wat betreft de beoogde woonfunctie.

Vraag 7
Is de agrariër op de hoogte van deze planontwikkeling en is er door de ontwikkelaar (zoals vereist
in de omgevingswet) op de hoogte gesteld? Zijn de onderwerpen over geurcontour en
geluidsoverlast aan de orde geweest?
Antwoord: Ja, deze onderwerpen zijn tijdens onze gesprekken met de agrariër op nr. 250a én met
de initiatiefnemer uitgebreid aan de orde geweest.
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