Schriftelijke vragen
Reg. Nr. 2021-08
Datum:
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum beantwoording:
Behandeld in college van:

07-07-2021
Gerda Hardam (VVD)
College via gemeentesecretaris
Woningbouw Hogestraat 1, Wapenveld
20-09-2021
28-09-2021

[in te vullen door de griffie]
[in te vullen door de aanvrager]
[in te vullen door de aanvrager]
[in te vullen door de organisatie]
[in te vullen door de organisatie]

Toelichting
De fractie VVD heeft een inwoner uit Wapenveld gesproken. Naar wij begrepen heeft hij plannen om
daar een aantal woningen in de startersklasse te realiseren. Betrokkene vertelde dat hij met de
gemeente heeft gesproken. Het contact met de gemeente zoals betrokkene ons dat terugkoppelde
gaf ons aanleiding om de onderstaande vragen te stellen.
Graag de volgende vraag/vragen schriftelijk beantwoorden:
1. Bent u bekend met het initiatief, zoals betrokkene dat voor ogen heeft?
2. In termen van mogelijkheden. Welke mogelijkheden zijn er voor betrokkene op basis van de
huidige/geldende visies en plannen?
3. Nogmaals in termen van mogelijkheden. Welke mogelijkheden zijn er, waarbij er afgeweken kan
worden van huidige kaders/regels (Waarbij vanzelfsprekend is dat het doorlopen van procedures
voor de initiatiefnemer het risico meebrengt van het indienen van bezwaar en beroep door
derden)?
4. In termen van mogelijkheden: Hoe kunnen wij meedenken met betrokkene in termen van: wat
is hier naar verwachting haalbaar?
5. Klopt het dat in Heerde aan soortgelijke initiatieven medewerking is verleend?
6. In de buurt van betrokkene zijn ook – naar het zich laat aanzien vergelijkbare initiatieven
gehonoreerd. Is dat het geval?
Antwoord
1. Een ambtenaar heeft een oriënterend gesprek gevoerd met de initiatiefnemer. Toen is
geconcludeerd dat het plan niet binnen de bestaande visies past. Vervolgens heeft de
initiatiefnemer alsnog een conceptaanvraag ingediend. Deze aanvraag is ambtelijk bekend en
nog niet in behandeling genomen.
2. Omdat de conceptaanvraag nog niet in behandeling is genomen, is het initiatief nog niet
inhoudelijk beoordeeld. Zodra een inhoudelijke beoordeling heeft plaats gevonden, nemen wij
een grondhouding in. Dan zullen wij deze vraag beantwoorden.
3. Zie antwoord op vraag 2
4. Zie antwoord op vraag 2
5. Zie antwoord op vraag 2
6. Zie antwoord op vraag 2

