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Aanleiding:
Ontwerp verklaring van geen bedenking versus verklaring van geen bedenking.
Vraag 1: Kan het college toelichten waarom zowel het ontwerp als de definitieve
verklaring van geen bedenking langs de raad moet? …wat kan er tussentijds gebeuren
(met het plan) waardoor de raad een andere mening zou kunnen hebben?
Antwoord:
In de Wabo is de procedure voor een VVGB beschreven. Zowel de ontwerp VVGB als de definitieve
VVVGB wordt ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. De ontwerp VVGB wordt ter inzage
gelegd en er kunnen zienswijzen worden ingediend. Hierdoor kan mogelijk de definitieve VVGB
afwijken van de ontwerp VVGB en kan de raad er mogelijk een andere mening over hebben.
In het ontwerpraadsbesluit staat ‘dat de gemeenteraad op 26 april 2022 een ontwerp van een
vvgb heeft afgegeven.
Vraag 2: Ons inziens klopt dit niet! (het is vreemd om dit in het voorstel om een
‘ontwerp van een vvgb af te geven’ te lezen).
Antwoord:
In eerste instantie was de ontwerp VVGB gepland voor de raad van 26 april 2022. Deze datum is
in het stuk blijven staan en wordt aangepast.
In bijlage 4 staat o.a. dat de provincie akkoord moet zijn met het mitigatie- en compensatieplan
bij vaststelling van het bestemmingsplan en dat over de te compenseren natuurbeheertypen
afstemming met de provincie moet plaats vinden. Er wordt nog meer verwezen naar ‘afstemming
met de provincie’.
Vraag 3: Hoe de provincie hier in staat is o.i. (nog) niet duidelijk. Hoe verhoudt deze
‘ontwerp vvgb’ zich dan met deze ‘onduidelijkheid’, het standpunt van de provincie? Kan
het college daar nadere toelichting op geven?
Antwoord:
Er is door de Provincie een advies uitgebracht die bijdraagt aan de ontwikkeldoelen van GNN/ GO
voor deze locatie, zoals het creëren van biotopen voor reptielen en amfibieën met de aanplant van
een klein bosje en het aanbrengen van elementen voor reptielen onder andere langs het spoor. Dit
wordt meegenomen in de uitwerking van de compensatie. Bijlage 4 is daarop aangepast (zie
bijlage). Tevens is het advies van de provincie bijgevoegd.

