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Ons kenm erk
18069 Op 23 juni 2021 heeft uw college kennis gegeven van de terinzagelegging m et ingang 

Uw kenm erk van 24 juni 2021 van een ontw erp om gevingsvergunning en ontw erp  besluit verklaring 
202108047045 van geen bedenkingen voor het bouwen van een kantoor en appartem enten aan de

Pagina's
5 Koningin Julianastraat te Emmeloord (CW I-locatie), waarvoor m oet worden afgeweken 

Bijlagen van de regels ru im telijke ordening. Bij brief van 3 augustus 2021 heb ik namens  
2   en   een zienswijze ingediend op nader in te

dienen gronden. In uw brieven van 5 en 19 augustus 2021 heeft u mij in de gelegenheid 
gesteld de gronden aan te vullen u iterlijk op 23 augustus 2021. In deze brie f stuur ik u 
de gronden van de zienswijze.

Cliënten,  en  , eigenaren van het
perceel  kunnen zich niet vinden in uw
voornemen om de gevraagde om gevingsvergunning te verlenen. Uw voornemen om
de gevraagde verklaring van geen bedenkingen (VvGB) en om gevingsvergunning te
verlenen is volgens cliënten strijd ig m et een goede ruim telijke ordening. Op basis van
de juiste feiten en om standigheden en een correcte ruim telijke afweging is volgens
cliënten rechtens geen andere conclusie m ogelijk dan dat u niet kunt overgaan to t
verlening van de VvGB en om gevingsvergunning. Ik licht de standpunten van cliënten
hierna nader toe, waarbij ik achtereenvolgens aandacht besteed aan de volgende
onderwerpen:

1. Inleiding
2. Ladder van duurzame verstedelijking Z behoefte
3. Parkeren
4. Strijd m et gem eentelijk beleid
5. Cultuurhistorie
6. Economische uitvoerbaarheid
7. Maatschappelijke uitvoerbaarheid
8. Conclusie

1. Inleiding

  (hierna samen te noemen: ) zijn eigenaren van de
woning  . Zowel hun pand, alsook de
daarnaast gelegen panden, hebben de status van Rijksmonument en zijn gebouwd in
de stijl van de Delftse School. De Koningin Julianastraat is - gelet op de bestaande
bebouw ing - van belangrijke cultuurh istorische waarde voor het centrum van
Emmeloord.  is van mening dat het bouwplan, waarvoor u voornemens bent
vergunning te verlenen, een ernstige inbreuk vorm t op deze cultuurh istorische waarde.

Op de dienstverlening door Blokvoort Advocaten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder andere een w w w .b lokvoortadvoca ten .n l
beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Zie voor de algemene voorwaarden www.blokvoortadvocaten.nl/avw



 blokvoort advocaten
Daarnaast w o rd t het goede woon- en leefklim aat aangetast en de om geving w ord t
daarvoor niet, althans onvoldoende gecompenseerd. Wat  óók raakt, is dat het
plan eenzijdig to t stand is gekomen zonder de bestaande om geving daar actie f bij te
betrekken. Voor het plan bestaat geen draagvlak. Gelet op de wijze waarop uw
beslu itvorm ing to t op heden is voorbereid, is het voor  duidelijk dat de stem 
van om wonenden er niet toe doet.  vraagt u deze lijn te doorbreken door de
ínhoud van de zienswijzen serieus te betrekken en uw voorgenom en besluit alsnog te
heroverwegen.

2. Ladder van duurzam e ve rs te d e lijk in g  f  behoe fte

In het ontw erp besluit en de ruim telijke onderbouw ing is het voorgenom en bouwplan 
terecht aangem erkt als een nieuwe stedelijke ontw ikkeling, waarvoor de zogenoemde
Laddertoets m oet worden doorlopen. Onder verw ijzing naar de toets aan de
gem eentelijke W oonvisie is vervolgens geconcludeerd dat de behoefte voldoende is
aangetoond en dat de beoogde ontw ikkeling in overeenstemming is met de Ladder
voor duurzame verstedelijking.  kan zich niet vinden in deze conclusie.
U itsluitend een verw ijz ing naar de gem eentelijke W oonvisie kan de conclusie niet
dragen dat het plan in overeenstemming is met de Ladder voor duurzame
verstedelijking.

Het is vaste rechtspraak van de A fdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
dat in de toe lich ting op het bestemmingsplan, afhankelijk van de aard van de stedelijke
ontw ikke ling die het plan m ogelijk maakt, op objectieve wijze, aan de hand van in de
beschrijving verm elde voldoende actuele, concrete en zo m ogelijk cijferm atige
gegevens, de behoefte aan deze stedelijke ontw ikkeling m oet worden beschreven. In
deze beschrijving d ient to t u itdrukking te komen dat deze behoefte is afgewogen tegen
het bestaande aanbod, waarbij ook de planologische capacite it een factor van belang
kan zijn.  ste lt vast dat in de ruim telijke onderbouw ing de behoefte op
onvoldoende concrete wijze is beschreven. Verder geldt dat een afweging tegen het
bestaande aanbod volled ig ontbreekt.

Niet is aangetoond dat de voorgenom en stedelijke ontw ikke ling voorz ie t in een
behoefte. Het voorgenom en besluit is strijd ig  m et het bepaalde in artikel 3.1.6 lid 2 Bro.
De VvGB en de vergunning kunnen, gelet daarop, niet worden verleend.

3. Parkeren

Het voorgenom en bouwplan voorzie t in 18 autoparkeerplaatsen. Uit de ruim telijke
onderbouw ing vo lg t dat het plan (16 appartem enten en 995m2 bruto vloeroppervlak
kantoorru im te) een parkeerbehoefte kent van 44 parkeerplaatsen. Na een berekening 
van dubbelgebru ik zou de behoefte volgens uw college in ieder geval bestaan in een 
aantal van 31 parkeerplaatsen.

In de Nota Parkeernormen 2016 is voorgeschreven dat bij een aanvraag 
om gevingsvergunning in beginsel op het bijbehorend terrein m oet zijn voorzien in 
voldoende parkeergelegenheid. Daa voor ge ldt een inspanningsverplichting. In de
Nota Parkeernormen 2016 staat vervolgens:

þÿ �Deze inspanningsverplichting betekent he t aantonen da t he t aanleggen van
parkeerplaatsen op bijbehorend terrein fysiek in geen enkele vorm
m ogelijk is zonder dat d it he t functioneren belem m ert (onderstreping: AD)

In de ruim telijke onderbouw ing is aangegeven dat het om kostenredenen en fysieke
beperkingen niet reëel is te verwachten dat er meer parkeerplaatsen ondergronds
worden gerealiseerd. Verder is er binnen het pro jectgebied geen ruim te om in meer
parkeerplaatsen te voorzien, aldus de ruim telijke onderbouw ing.

Duidelijk is dat de in itiatie fnem er gekozen heeft voor een maximale invulling qua
bebouwing, waarbij het parkeren een ondergeschoven kindje lijkt te zijn. Uiteraard is
het m ogelijk om binnen het pro jectgebied meer parkeerplaatsen te realiseren. D it kan
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bijvoorbeeld ondergronds door het toevoegen van een extra parkeerlaag, maar het zou 
ook kunnen door een plan te realiseren met een kleiner ruimtebeslag qua bebouwing, 
zodat er bovengronds ruimte ontstaat voor parkeren. Dat dit kostentechnisch minder 
aantrekkelijk is, betekent niet dat het ‘in geen enkele vorm’ mogelijk is, zoals het beleid 
dat wel vereist.

Vast staat dat in het beoogde bouwplan bij lange na niet wordt voorzien in voldoende 
autoparkeerplaatsen. Voor het tekort aan parkeerplaatsen moet volgens de ruimtelijke 
onderbouwing gebruik worden gemaakt van de openbare parkeerplaatsen, gelegen 
ten oosten van het projectgebied. Deze openbare parkeerplaatsen zijn echter niet 
aangelegd voor deze projectlocatie, maar dienen als openbare parkeergelegenheid 
voor het centrum. Deze parkeerplaatsen mogen alleen worden gebruikt als er sprake is 
van een overcapaciteit aan parkeerruimte. Dat is alleen mogelijk als de parkeerdruk in 
de openbare ruimte op het maatgevende moment, met toevoeging van de ontwikkeling 
onder de 80/6 (centrum Emmeloord) blijft. Initiatiefnemer dient hier - conform de Nota 
Parkeernormen 2016 - een representatief parkeeronderzoek voor aan te leveren. Dat 
ontbreekt echter. In de ruimtelijke onderbouwing wordt bovendien ten onrechte 900Zo 
als grens voor de parkeerdruk genoemd. Dat geldt niet voor het centrum van 
Emmeloord. Gesteld wordt dat er op basis van een actuele parkeerbalans is bepaald 
dat er in Emmeloord sprake is van een ruime restcapaciteit. De genoemde 
parkeerbalans is niet als bijlage bij de onderbouwing gevoegd. Niet is gebleken van een 
representatief parkeeronderzoek. Volgens cliënt ontstaat er ten gevolge van dit plan 
een onaanvaardbare parkeerdruk op de omgeving en gaat dit ten koste van de 
ruimtelijke kwaliteit, in het bijzonder het beoogde park (waarover meer hierna onder 
4). De parkeerbehoefte is dusdanig groot dat de bestaande openbare parkeerruimte 
daar niet in kan voorzien.

Ook op het vlak van het fietsparkeren toont het plan duidelijke gebreken. In de 
ruimtelijke onderbouwing wordt gesteld dat een fietsparkeernorm geldt van 1,2 
plaatsen voor medewerkers per 100m2 BVO en dat er daarnaast minimaal ruimte moet 
zijn voor 10 fietsparkeerplaatsen voor bezoekers. Op grond van de Nota 
Parkeernormen 2016 geldt voor het centrum van Emmeloord echter een norm van 1,7 
plaatsen voor medewerkers per 100 m2 BVO en 5,0 plaatsen per 100 m2 BVO voor 
bezoekers. Uitgaande van 995m2 BVO dienen er 17 plaatsen te zijn voor medewerkers 
en 50 plaatsen voor bezoekers, in totaal dus 67 fietsparkeerplaatsen. Het projectgebied 
kent slechts plaats voor 12 fietsparkeerplaatsen. Dat is strijdig met het bepaalde in de 
Nota Parkeernormen 2016.

In het voorgenomen bouwplan is onvoldoende ruimte gecreëerd voor auto- en 
fietsparkeerplaatsen. Het plan is strijdig met het gemeentelijk beleid, vastgelegd in de 
Nota Parkeernormen 2016. Nu vaststaat dat in de huidige planopzet ook niet kan 
worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid, kan de gevraagde VvGB en 
vergunning niet worden verleend.

4. Strijd met Centrumplan

Het plan, zoals nu in ontwerp voorligt, is strijdig met de ruimtelijke uitgangspunten voor 
het gebied, vastgelegd in het Centrumplan Emmeloord 2017. In dit Centrumplan is 
‘Compact’ het sleutelwoord. Desalniettemin bestaat dit bouwplan uit een fors gebouw, 
zowel in vloeroppervlak als in hoogte, waarbij zelfs de grenzen van het bouwvlak en de 
bouwhoogte worden overschreden. In het Centrumplan is specifiek aandacht besteed 
aan bouwhoogte in het centrumgebied, waar twee tot drie bouwlagen de norm zijn. 
Dit plan vormt met vijf bouwlagen een vreemde eend in de bestaande omgeving. 
Verder behelst dit bouwplan een groter ruimtebeslag qua bebouwing en verharding 
dan in het Centrumplan is beoogd, hetgeen ten koste gaat van waardevol groen en het 
aldaar beoogde park. Verwezen wordt naar de brief die namens cliënten aan uw raad 
werd gezonden op 25 januari 2019 (bijlage 1). De ínhoud daarvan verzoek ik u hier als 
herhaald en ingelast beschouwen. Het plan is op deze punten strijdig met hetgeen in 
het Centrumplan is beschreven en vormt bovendien een aantasting van zowel 
bestaande als de beleidsmatig beoogde ruimtelijke kwaliteit.
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In de uitwerkingsagenda van het Centrumplan is opgenomen dat de behoefte aan 
woningen in en nabij het centrum to t het jaar 2025 w ord t geraamd op 10 to t 15
woningen per jaar. Gesteld w ord t dat m et d it bouwplan aan deze behoefte w ord t
voldaan, maar daarbij is niet beschouwd hoe d it plan zich verhoudt to t het overig
aanbod.

Het vorenstaande maakt dat het plan in strijd is met het gem eentelijk beleid. Ook om
die reden kan de gevraagde VvGB en vergunning niet worden verleend.

5. C u ltuu rh is to rie

De Koningin Julianastraat kent m et haar bestaande bebouwing, gebouwd volgens de
karakteristieken van de Delftse School, een belangrijke cultuurhistorische waarde voor
het centrum van Emmeloord. Dit belang is onderschreven door de aanwijzing van deze
bebouw ing als Rijksmonument. Uw raad heeft de waarde van de Delftse School erkend
door hier specifiek aandacht voor te vragen in de W elstandsnota 2016.

Uit zowel het bouwplan zelf, de ru im telijke onderbouw ing als de W elstandstoets b lijk t
dat bij zowel het ontw erp als de plaatsing geen rekening is gehouden met het
cultuurhistorisch belang van de bestaande omgeving, waaronder de Rijksmonumenten 
aan de Koningin Julianastraat. Ten onrechte is in de ruim telijke onderbouw ing gesteld 
dat het plan geen externe werking heeft die negatief van invloed kan zijn voor de
nabijgelegen rijksm onum entale woningen. Deze stelling is in het geheel niet
onderbouwd. Het beoogd bouwplan is niet afgestemd op de bestaande om geving en
heeft daarop een significant negatief effect. Dat b lijk t onder meer, maar niet alleen uit
de schaduwwerking. In de periode oktober to t maart worden de rijksm onum entale
woningen voor een groo t deel volledig in de schaduw gelegd door het bouwwerk. Het
realiseren van het beoogd bouwplan vorm t een aantasting van de bestaande
ruim telijke kwaliteit. In het voorgenom en besluit is daar ten onrechte geen rekening
mee gehouden.

6. Econom ische u itvoe rbaa rhe id

In de ruim telijke onderbouw ing is onder hoofdstuk 5 gesteld dat het kostenverhaal voor
de gemeente volledig is verzekerd waarbij is verwezen naar een overeenkomst tussen
in itia tie fnem er en de gemeente. De ínhoud van deze overeenkomst is niet ter inzage
gelegd. Ten aanzien van het kostenverhaal w ord t uitslu itend verwezen naar het risico
van planschade. Gelet op het bepaalde in de W et ruim telijke ordening dienen echter
alle gem eentelijke kosten te worden verhaald.  heeft ernstige tw ijfe ls o f in deze
kwestie de gemeentelijke kosten ook daadwerkelijk zijn verhaald. Dit, mede gelet op
afspraken die er in het verleden zijn gemaakt tussen gemeente en initiatiefnemer. Nu 
er geen inzicht is geboden in de verhaalde kosten, ste lt  zich op het standpunt
dat het plan economisch niet u itvoerbaar is en dat er ten onrechte geen explo itatieplan
in ontw erp te r inzage is gelegd. Niet is uitgesloten dat een belangrijk deel van de
gemeentelijke kosten voor rekening van de gemeente en daarmee voor de
gemeenschap blíjven. Het plan is op d it punt op onzorgvuld ige wijze en onvoldoende
transparant voorbereid.

7. M aatschappelijke u itvoerbaa rhe id

Eerder in mijn brief aan de gemeenteraad van 19 mei 2021 en de inspraakreactie tijdens
de raadsbehandeling op 25 mei 2021 vroeg ik namens  aandacht voor het
volledig ontbreken van draagvlak voor d it bouwplan. De in itia tiefnem er heeft geen
ruim te geboden aan de om geving om mee te denken over de ínhoud en inpassing van
het plan. Alle input, gegeven door de omgeving, is onbeantw oord terzijde geschoven.
Dit is strijd ig met uw gem eentelijk beleid, onder meer vastgelegd in het Beleidsplan
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2020-2023. Bij de to tstandkom ing van
d it plan is geen Open Planproces toegepast, te rw ijl d it beleidsm atig in uw gemeente
wel de standaard is. U itsluitend tijdsverloop, om dat eerder de verkeerde procedure
werd toegepast, rechtvaard igt niet dat geen tijd w ord t genomen om de om geving
actie f bij de planvorm ing te betrekken.
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Dat er bij zowel de in itia tie fnem er als uw college geen bereidheid bestaat om alsnog 
concreet ru im te te geven voor het creëren van draagvlak en partic ipa tie in de
planvorming, is duidelijk gebleken na afloop van de raadsbehandeling op 25 mei 2021.
Namens  heb ik per e-mail aan w ethouder Haagsma en de in itia tie fnem er een 
concreet voorstel gedaan voor een bijeenkomst voor de omgeving. Dit voorstel is van
de hand gewezen door uw pro jectle ider Van der Ende, waarbij hij de in itiatie fnem er in 
overweging heeft gegeven zelf maar de inform atie op te halen bij de d irect
omwonenden. Vast staat dat in itia tie fnem er d it niet heeft gedaan. De mailwisseling
hierover is als b ijlage 2 bij deze zienswijze gevoegd.

Nu bij de planvorm ing de input van d irect omwonenden niet is betrokken, is het plan
op onzorgvuld ige wijze en in strijd  m et het gem eentelijk beleid to t stand gekomen.

8. Conclusie

Gelet op het voorgaande, zijn cliënten van mening dat de ontw erp VvGB en de ontw erp
vergunning strijd ig zijn met de in artikel 2.12 Wabo vereiste goede ruim telijke ordening 
en bovendien ook strijd ig zijn met het gem eentelijk  beleid. Het plan gaat ten koste van 
een aanvaardbaar w oon- en leefklimaat en g rijp t op onaanvaardbare wijze in in de
bestaande ruim telijke kwaliteit. De ontwerpen zijn gebaseerd op onjuiste
uitgangspunten en op een onzorgvuld ige en onjuiste beschouwing van de effecten in 
de ruim telijke onderbouwing. Cliënten verzoeken u, gelet op het voorgaande, te
besluiten de verklaring van geen bedenkingen te weigeren en vervolgens de gevraagde
vergunning te weigeren.

Graag worden cliënten actie f geïnform eerd over het vervolg van uw besluitvorm ing.

In afw achting van uw berichten.
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Datum Geachte leden van de raad,
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Ons kenmerk 
18069 Namens cliënten,  en  , eigenaren van de

Uw kenmerk , schrijf ik u deze brief. De Ínhoud van deze brief
wordt ook onderschreven door de personen genoemd in bijlage 1.

Pagina's
3

Bijlagen Cliënten hebben recent de vergadering van de Commissie Woonomgeving van 
2 3 december 2018 beluisterd. In die vergadering presenteerde het college u de

voortgang van Het Centrumplan Emmeloord. Ook de herinrichting van het gebied, nu 
een park, tussen de Koningin Julianastraat en De Deel in Emmeloord kwam in die
presentatie aan de orde.

Recent heeft uw raad voor de herinrichting van dit gebied nieuw ruimtelijk beleid 
vastgesteld. Dit beleid is uitgewerkt in het stedenbouwkundig plan "Centrumplan 
Emmeloordþÿ �� (door uw raad vastgesteld op 10 juli 2017, no. 487675-6) en het
gelijknamige beeldkwaliteitsplan (door uw raad vastgesteld op 16 oktober 2017, no.
502465-4).

In dat beleid heeft uw raad het betreffende gebied aangewezen als "groenzone" 
waarin "parkeren niet meer mogelijk zal zijn" (zie bijlage 2). Dit is ook zo vastgelegd 
in de bij dat beleid behorende verbeeldingen, zie onder andere:

1 É 2 - . «VuBPHr.

Afbeelding 1:p. 30 Beeldkwaliteitsplan 2017

Op de dienstverlening door Blokvoort Advocaten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder andere een www.blokvoortadvocaten.nl
beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Zie voor de algemene voorwaarden www.blokvoortadvocaten.nl/avw
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Afbeelding 2: p. 18 Stedenbouwkundig plan 2017

Echter, in de commissievergadering van 3 december 2018 kwam aan de orde dat het 
college inmiddels - zonder uw raad daar vooraf bij te betrekken - een 
omgevingsvergunning heeft verleend voor het plan van Sinke aan de Koningin 
Julianastraat. Dit plan voorziet in de realisatie van een woon-Aantoorgebouw met 
parkeergarage, uitrit en een fors parkeerterrein. De uitrit en het parkeerterrein zijn 
voorzien op de plek die uw raad in 2017 nog als groenzone heeft aangewezen waar 
parkeren niet langer is toegestaan.
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Het plan is dus in strijd met uw beleid en zal tot forse verstening van openbaar groen 
leiden. Dit is ook met zoveel woorden in de Commissie tijdens de vergadering van 
3 december 2018 geconcludeerd.

Weliswaar staat het huidige bestemmingsplan "Emmeloord, de Deel - Stadshart" dit 
(grotendeels) nog toe. Echter, dit bestemmingsplan dateert uit 2013 en is niet langer 
in overeenstemming met het recent door u vastgestelde ruimtelijke beleid. Het 
bestemmingsplan getuigt aldus niet (langer) van een goede ruimtelijke ordening zoals 
uw raad dat, gelet op de recente vaststelling van het stedenbouwkundig- en 
beeldkwaliteitsplan, op dit moment voor ogen staat.

Om uitvoering van het vigerende beleid te borgen en om (verdere) verstening van het 
openbaar groen op die plek te voorkomen volstaat het geldende bestemmingsplan 
niet langer en zal aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk zijn.

Cliënten verzoeken uw raad dan ook om gebruik te maken van uw ambtshalve 
bevoegdheid om ten behoeve van het algemeen belang van een goede ruimtelijke 
ordening een passend bestemmingsplan vast te stellen. Zij verzoeken u dan ook het 
college op te dragen voor die plek een nieuw bestemmingsplan voor te bereiden dat 
wél voldoet aan uw geldende ruimtelijke beleid.

Uiteraard ben ik namens cliënten eventueel graag bereid deze brief nader toe te 
lichten.

Hoogachtend,___
Blokvoort Advocaten'x
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Het aantal parkeerplaatsen zal enigzins 
worden teruggebracht door het bebouwen 
van het oostelijk deel van de Paardenmarkt en 
door het autovrij maken van ‘De Kleine Deel'. 
Om de sfeer van de resterende grote 
parkeerpleinen te verbeteren en de 
aantrekkelijkheid van het centrum te 
vergroten, worden er op beide pleinen 
nieuwe bomen geplant. In de uitwerking 
wordt rekening gehouden met voldoende 
parkeerplaatsen en technische haalbaarheid. 
Parkeren in de groenzone tussen De Deel
en de Koningin Julianastraat zal niet meer
mogelijk zijn. De parkeerplaats tussen 
Kettingstraat en De Boei zal worden bebouwd 
om een compact centrum te realiseren.

Themakaart parkeren
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Agnes Daan

Van: Agnes Daan
Verzonden: woensdag 2 juni 2021 16:01

Aan: 'griffie@noordoostpolder.nl'; ' r.wassink@noordoostpolder.nl' 

CC: 'Kroon, Elies'

Onderwerp: E-mailbericht aan de raad tbv raadsvergadering 7 juni a.s.

Geachte heer Wassink, geachte mevrouw Kroon, geachte medewerkers van de griffie,

Via deze e-mail zou ik u willen vragen onderstaande e-mailwisseling kenbaar te maken aan de leden van de raad, 

voorafgaand aan de raadsvergadering van 7 juni aanstaande. Dit heeft betrekking op het voorstel over het bouwplan 

hoek Julianastraat I Onder de Toren, dat als agendapunt 16 op de agenda staat.

Gelet op hetgeen aan de orde is gekomen in de commissievergadering van 25 mei jl. lijk t het mijn cliënten ju ist dat

de raad kennis krijgt van onderstaande mailwisseling, zodat deze kan worden betrokken bij de vaststelling van de

agenda en eventuele verdere besluitvorming.

M ocht u o f de raadsleden vragen hebben naar aanleiding van deze mail en onderstaande mailwisseling, dan houd ik

mij daarvoor beschikbaar. Dit kan via e-mail, maar uiteraard ook telefonisch. Ik ben rechtstreeks te bereiken op

telefoonnum mer 0570 76 0575.

M et dank en vriendelijke groet,

fp b lo k v o o rt advocaten

Agnes Daan
Advocaat

0570 76 0575
www.blokvoortadvocaten.nl

Van: Agnes Daan

Verzonden: woensdag 2 juni 2021 15:51

Aan: ' Ende, Norman van der'

CC: Haagsma, W iem e  / Sinke BV'

Onderwerp: RE: Contact na commissievergadering gisteravond: bouwplan hoek KJstraat I Onder de Toren 

Geachte heer Van der Ende,

Uw onderstaande e-mail van 31 mei jl. besprak ik met de  . Zij bespraken dit vervolgens met de

andere omwonenden. Het is voor hen allen uitermate teleurstellend te moeten vernemen dat het college niet

bereid is zijn taak op te pakken om alsnog invulling te geven aan de participatie en het creëren van draagvlak in dit

project.

Participatie en draagvlak is onderdeel van een goede ruimtelijke ordening en uitgangspunt van het gemeentelijk

beleid, zeer recent nog vastgelegd in de door de raad aangenomen uitgangspunten voor 'Samenspel  Dat d it al een 

langlopende casus is, betekent niet dat de actuele (uitgangspunten voor) het gemeentelijk beleid terzijde kunnen

worden geschoven. Dat zou immers in strijd zijn met het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht over een 

zorgvuldige voorbereiding van besluitvorming en de verplichte afweging van alle betrokken belangen.
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Ook acht   het onjuist dat u de volledige verantwoordelijkheid bij in itiatiefnem er en  neerlegt, 

daar waar het een gemeentelijke taak betreft. Daarnaast gaat het niet alleen om de  , maar - gelet op

alle brieven die naar de raad zijn gestuurd -  meer dan dertig omwonenden.

Dat het voorstel op de raadsagenda van 7 juni a.s. staat, kan en mag toch niet betekenen dat voor een zorgvuldige

voorbereiding van de besluitvorming geen tijd meer is? Een raadsvoorstel kan altijd van de agenda worden gehaald

om op een later moment opnieuw te worden geagendeerd.

Het voorstel voor een participatiebijeenkomst, zoals ik dat eerder deed in mijn e-mail van 26 mei jl, gericht aan de

wethouder en  , b lijft staan. Het zou zuiver zijn als dat tra ject eerst w ordt doorlopen, vóórdat de raad 

beslist over de afgifte van een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen.

Vanwege de actieve betrokkenheid van de raad en hetgeen in de commissievergadering aan de orde is gekomen,

stuur ik een afschrift van deze e-mail aan de griffie met het verzoek de raad hierover, voorafgaand aan de

vergadering van 7 juni a.s te informeren. Dit zodat de raad deze inform atie bij het vaststellen van de agenda en 

eventuele verdere besluitvorming kan betrekken.

Mocht u alsnog in willen gaan op het voorstel om een participatiebijeenkomst te organiseren, dan verneem ik dat

graag van u.

M et vriendelijke groet,

#  blokvoort advocaten

Agnes Daan
Advocaat

0570 76 0575
www.blokvoortadvocaten.nl

Van: Ende, Norman van der

Verzonden: maandag 31 mei 2021 13:34

Aan: Agnes Daan ; ' I Sinke BV'

CC: Haagsma, Wiemer

Onderwerp: RE: Contact na commissievergadering gisteravond: bouwplan hoek KJstraat I Onder de Toren

Beste mevrouw Daan en ,

Ik ben gevraagd door wethouder Haagsma om te reageren op uw onderstaande voorstel. De wethouder heeft de

 en d , als initiatiefnem er, gevraagd om met elkaar in gesprek te gaan en /o f elkaar vragen te

stellen.   kan overwegen om bij alle directe omwonenden "op te halen" wat zij aangepast willen zien aan 

het voorgestelde gebouw/plan dan wel voor ogen hebben op deze locatie. Dit kan altijd met elkaar uitgewisseld

worden.

Zoals u weet ligt het voorstel voor de VVGB bij de raad en staat het geagendeerd voor de raadsvergadering van 7

juni aanstaande. Het is daarom nu niet opportuun voor het college om onderdeel te zijn van de besprekingen zoals

u, mevrouw Daan, dat voorstelt. Het college wacht hierin de uitkomsten van de raadsvergadering af.

Mocht er voor de raadsvergadering een verandering van inzicht zijn, dan verzoeken w ij u vriendelijk dat voor 7 juni 

kenbaar te maken.

M et vriendelijke groet,

2



Norman van der Ende

Van: Haagsma, W iemer

Verzonden: donderdag 27 mei 2021 20:31

Aan: ' Agnes Daan ' I Sinke BV'

CC: Ende, Norman van der

Onderwerp: RE: Contact na commissievergadering gisteravond: bouwplan hoek KJstraat I Onder de Toren 

Geachte mevrouw Daan en geachte  ,

Dank voor onderstaande mail. Ik heb hem doorgezet naar de projectleider Centrum de heer Van der Ende.

Hij zal inhoudelijk op uw mail reageren. Daarom neem ik hem ook in cc. mee.

M et vriendelijke groet,

Wiemer Haagsma 

Van: Agnes Daan o.daan(5)blokvoortadvocaten.nb

Verzonden: woensdag 26 mei 2021 14:16

Aan: Haagsma, W iemer < >; '  I Sinke BV' ̂ . 5 )s inkebv.n^

Onderwerp: Contact na commissievergadering gisteravond: bouwplan hoek KJstraat I Onder de Toren

Geachte heer Haagsma, geachte  ,

Gisteravond behandelde de Commissie Woonomgeving het voorstel to t afgifte van een ontwerp verklaring van geen

bedenkingen voor het bouwplan van Flevoland Financieel Advies BV op de locatie hoek Koningin Julianastraat I
Onder de Toren.

Na afloop van dit agendapunt sprak de wethouder nog even kort met ons (   en ondergetekende). 

Vanochtend werd   gebeld door   met de vraag om in gesprek te gaan, d it nadat enkele

commissieleden   daar naar gevraagd hebben.

Zowel gisteravond in ons gesprekje met de wethouder als vanochtend in het telefoongesprek met   hebben

  en ondergetekende aangegeven dat er zeker de bereidheid bestaat om het gesprek aan te gaan. Die

bereidheid is er ook altijd geweest en kenbaar gemaakt. Goed dat u nu toch het in itia tie f toon t om daadwerkelijk de

dialoog aan te gaan.

Zoals u weet, staat de   hierin niet alleen. Vanuit het oogpunt van functionalite it, doelmatigheid en

transparantie lijk t het hen daarom ju is t dat de gemeente een bijeenkomst organiseert op het gemeentehuis waar

alle betrokkenen over worden geïnformeerd en uitgenodigd, zodat zij in de gelegenheid zijn deel te nemen. Alle

input kan dan op constructieve wijze gedeeld en besproken worden. Vanuit de gemeente kan dan regie gevoerd 

worden en wellicht vanuit verschillende disciplines worden deelgenomen, zodat deskundigheid meteen aanwezig is. 

Vervolgens kan van deze bijeenkomst een verslag worden gemaakt. Het komt ons logisch voor dat d it verslag door

de gemeente w ordt gemaakt, wat vervolgens in concept met de deelnemers w ordt gedeeld.

Uiteraard is de   bereid de uitnodiging voor de bijeenkomst onder de buurtgenoten te verspreiden.

Verder zou het goed zijn dat de uitnodiging ook via de bekende gemeentelijke kanalen w ordt verspreid. Zo w ordt

niemand overgeslagen. Agenda technisch zal voor de meeste betrokkenen een avond het meest geschikt zijn.

Laat u ons weten wanneer u deze bijeenkomst w ilt laten plaatsvinden? Mocht er verder overleg gewenst zijn, laat u 

het mij dan vooral weten.

M et vriendelijke groet,
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# blokvoort advocaten

Agnes Daan
Advocaat

0570 76 0575
www.blokvoortadvocaten.nl
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