
 

 

 

 

 

Fractie: CDA 

Naam: J. Goos 

Onderwerp: Overzicht inbreidingslocaties in alle dorpen 

Datum indiening vragen: 5 september 2016 

 

Inleiding/aanleiding:  

Vraag naar aanleiding van commissie vergadering WO in januari 2016.  

 

Vragen: In de commissie vergadering van januari 2016 zijn de ontwikkelperspectieven 

van de dorpen aan de orde geweest. Willen we de dorpen levensvatbaar houden dan 

moeten we niet alleen naar nieuwbouw, uitbreiding kijken maar juist ook naar de 

inbreidingslocaties in de dorpen. Waar zijn nu al mogelijkheden om te bouwen buiten de 

nieuwbouw, op welke locaties en wat voor soort woningen mogen daar dan worden 

gebouwd. 

 

Het CDA heeft in deze commissievergadering voorgesteld om voor alle dorpen inzichtelijk 

te maken waar op dit moment al direct gebouwd kan worden op inbreidingslocaties, 

zodat de raad maar ook de dorpen weten waar gebouwd kan worden. De wethouder gaf 

aan dit een goed idee te vinden dit voor alle dorpen te doen. 

 

Vragen: 

Ik heb dan ook de volgende vragen: 

1. Is men ambtelijk al bezig met het vervaardigen deze kaart, zo ja in welke maand 

(expliciet) kan de raad deze met een kleine toelichting tegemoet zien. 

Antwoord: 

We zijn bezig met het uitvoeringsplan voor de ontwikkelperspectieven, 

inbreiden is er onderdeel van. Dit is een plan op hoofdlijnen met vooral de 

processtappen en een totaaloverzicht. In oktober kunt u hierover een 

toelichting tegemoet zien. Wat we weten staat nu al in de 

ontwikkelperspectieven, die we jaarlijks updaten.  
 

2. Indien de ambtelijke dienst nog niet bezig is wat is hiervan de reden.  

Antwoord: 

Niet van toepassing. 

 

3. Indien men bezig is met het vervaardigen van zo’n kaart is het mogelijk dat hierop 

een onderverdeling komt naar wat nu beschikbaar is, wat de komende 3 jaar 

beschikbaar komt en op nog langere termijn. Dit omdat een en ander ook afhangt 

van wat bijvoorbeeld Mercatus gaat doen in haar meerjarenplannning en mogelijk 

andere eigenaren waar u mee in gesprek bent of gaat.  

Antwoord: 

We nemen dit globaal in het uitvoeringsplan op voor zover dit bekend is. Als er 

meer bekend is bijvoorbeeld na een participatietraject van Mercatus dan is er 

specifiekere informatie en worden de ontwikkelperspectieven erop aangepast in 

de update.  
 

Datum beantwoording vragen: 12 september 2016 

Contactpersoon: Froukje Kampen 

E-mail adres:  f.kampen@noordoostpolder.nl 

Tel: 0527-633207 

 


