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Onderwerp

Raadsvragen m.b.t. een groene
afscherming van Berkel Centrum West

Geachte heren Van der Stad en Muis,

Op 19 juni 2020 heeft u raadsvragen ingediend over een groene afscherming van Berkel Centrum West.
Met deze brief geven wij u antwoord op uw vragen.
Vraag 1.

Het ambitiedocument spreekt over een groene afscherming. Vindt hier opvolging op plaats bij de
realisatie? Zo ja, kunnen wij hiervan de bescheiden ontvangen zoals een illustratie? Zo nee, waarom
niet?
Antwoord

Bij de bespreking van het inrichtingsplan voor de openbare ruimte van Berkel Centrum West in de
commissie Ruimte op 12 november 2019 is dit punt ook naar voren gebracht door Leefbaar 3B. De
wethouder heeft toen de toezegging (T2019-111) gedaan na te gaan wat de status van het ambitie
document is en hoe de gemeente omgaat met een groene afscherming. Geconstateerd is dat het
ambitiedocument uit 2013 geen onderdeel uitmaakte van de aanbestedingsprocedure uit 2016, maar
hoorde bij een eerdere (gestrande) aanbestedingsprocedure. Bij de vaststelling van het inrichtingsplan
op 17 december 2019 heeft ons college niettemin besloten aanvullende maatregelen te treffen. Deze
bestaan uit het toepassen van een tweede bomenrij aan de kant van de Röntgenstraat en het toepassen
van vergroening vanaf de waterlijn (plantrollen c.q. drijvende eilanden). De gemeenteraad is over de
afdoening van de toezegging geïnformeerd met een brief van 18 december 2019 (U19.09307). Er zijn
geen verdere bescheiden dan het vastgestelde inrichtingsplan beschikbaar (T19.22188 en T19.22189).
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Vraag 2.

Welke communicatie heeft er plaatsgevonden met de omgeving en specifiek de Röntgenstraat omtrent
de groene afscherming.
Antwoord

Er is uitvoerig gecommuniceerd over het centrumplan, bestemmingsplan en inrichtingsplan van het
project Berkel Centrum West. Er zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd en er hebben beeld
vormende avonden voor de commissie Ruimte plaatsgevonden. De directe omgeving, waaronder de
Röntgenstraat, is hiervoor steeds uitgenodigd. Daarnaast ontving (en ontvangt) de directe omgeving met
regelmaat een nieuwsbrief over de stand van zaken van deze gebiedsontwikkeling. Een tweetal
bewoners van de Röntgenstraat heeft zich hard gemaakt voor een groene afscherming. Dit heeft
geresulteerd in de aanpassingen van het inrichtingsplan, zoals beschreven in het antwoord op vraag 1.
Wij verwachten dat wij met deze brief antwoord hebben gegeven op uw vragen.

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

Lucas Vokurka
Secretaris

drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester
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