
vragen art 38 RvO  Fractie Reeskamp 

Geachte college,  

 

 

Zoudt u onderstaande vragen willen beantwoorden? 

Relevante stukken: 

1- Vastgestelde nota categorieën VVGB, eind 2011 

2- Motie mbt voornoemde nota, raadsbreed aangenomen, eind 2011 

3- Interne richtlijn mbt hanteren categorieën, niet vastgesteld, wel ter info gestuurd, eind 2011 

 

De registratienummers van voornoemde stukken zijn bij u bekend, gaarne deze bij de 

beantwoording vermelden. 

 

Mijn vragen: 

 

Eén van de genoemde categorieën, waarvoor geen "Verklaring van geen Bedenkingen" (VVGB) 

van de raad(scommissie) nodig is, luidt: 

 

2. Het oprichten van een hoofdgebouw en eventuele bijgebouwen op één locatie,tot een maximale 

bruto-vloeroppervlakte van 2500 m². 

1- Stel nu dat het gezamenlijk oppervlak van twee of meer hoofdgebouwen meer bedraagt dan 

2500m2, welk criterium wordt dan gehanteerd met betrekking tot de vraag of er sprake is van "... op 

één locatie"? Wordt hier bedoeld "één project"? 

2 -Stel nu dat op één locatie sprake is van twee of meer dicht op elkaar staande hoofdgebouwen, 

betreft de categorie dan het afzonderlijke oppervlak van elk van de hoofdgebouwen, of het 

gezamenlijk bruto oppervlak? 

In schijnbare aanvulling op de vastgestelde categorieën waarvoor een/geen vvgb etc benodigd is, is 

er sprake van een interne ambtelijke richtlijn, waarin een beoordelingsgrens van 75 woningen wordt 

gehanteerd.  

3- Op zich zou vraag 1 hier ook van toepassing kunnen zijn, maar relevanter is de vraag: wat is 

precies de werking van deze interne richtlijn?  

4- Speelt deze een rol bij het onderbouwen van de vraag of er, alvorens tot het verstrekken van een 

omgevingsvergunning wordt overgegaan, al dan niet een vvgb vereist is?  

5- is het mogelijk, nu binnenkort de nota geactualiseerd schijnt te worden, de formulering van 

categorie 2 aan te scherpen, daartoe een voorstel te doen, en  

6- verder duidelijkheid te geven mbt de werking van aanvullende maar niet door de raad 

vastgestelde 'interne richtlijnen' ( 75 woningen) ? 

7- in het licht van vragen 1 tot en met 6, hoe beoordeelt u achteraf de gang van zaken rond het 

project Drilsmaplein, waar op een locatie het totale oppervlak bijna 2800 m2 betrof, dat wil zeggen 

aanzienlijk meer dan de 2500 m2 grens zoals vastgelegd in categorie 2? 

8- is het college niet van mening, dat naar aard en strekking van het besluit VVGB, temeer vanwege 

de raadsbreed aangenomen motie, op dit project niet beter een VVGB aan de raad had moeten 

worden gevraagd? 

9- heeft het college sinds het aannemen van de motie steeds de raad tijdig geïnformeerd, zoals in de 

motie gevraagd? 

 

 

Graag verneem ik van u, 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Fedde Reeskamp 

 


