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Aan de leden van de raad,
In een op 9 april ontvangen brief heeft het C D A een aantal vragen gesteld aan het college over de
besluitvorming gemeentelijke Ruimtelijke Structuurvisie
In deze brief beantwoordt het college de vragen.
1. Volgens bronnen uit het Provinciehuis is er ambtelijk contact geweest over de brief waarin staat dat GS
de raad adviseert om de structuurvisie vast te stellen inclusief Kromwijkerwetering. Kunt u dat bevestigen en
wat was het resultaat van dat ambtelijke contact?
Er is geen ambtelijk contact geweest over de brief. Het ambtelijk contact had betrekking op de afspraken die
gemaakt zijn tijdens het overleg dat onze collegeleden Schreurs en Duindam op 11 maart jl. hadden met
gedeputeerden Krol en Van Lunteren over de schuifruimtekwestie.
Gedeputeerde Krol heeft in het overleg aangegeven dat hij de keuze van de gemeente om de locatie
Wulverhorst in de gemeentelijke structuurvisie te laten staan respecteert. Er is verder afgesproken dat er
gezamenlijk wordt gezocht naar een alternatieve locatie.
2. Kunt u aangeven hoe het kan dat het college in een briefstelt dat GS adviseert de structuurvisie vast te
stellen inclusief schuifruimte voor bedrijventerrein in Kromwijkerwetering, terwijl de provincie ontkent een
dergelijk advies gegeven te hebben? Welke overwegingen hebben eraan ten grondslag gelegen om deze
informatie aan de Raad zo te melden?
Zie het antwoord bij vraag 1.
3. Is het u bekend dat bij de provincie, op basis van het besluit van PS, bij het zoeken naar schuifruimte het
gebied Kromwijkerwetering definitief buiten beeld is? Heeft u dit mee laten wegen bij uw advies om dit
gebied toch op te nemen in de Structuurvisie?
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Wij zijn volledig op de hoogte van de besluitvorming met amenderingen betreffende de Provinciale
Ruimtelijke Structuurvisie. Met het amendement is besloten dat wordt gezocht naar een alternatief van
maximaal 6 hectare en wij zijn volop in overleg daarover.
Zoals wij in de brief hebben toegelicht vinden wij het daarbij essentieel dat geen oude schoenen worden
weggegooid voordat er nieuwe zijn gekocht. Dit zet naar onze mening bovendien meer druk op het proces
om snel een alternatieve locatie voor de schuifruimte te vinden.
4. Is het college bereid om zo snel als mogelijk is, een partiële herziening bij de Raad in te dienen om de
reservering voor de schuifruimte voor bedrijventerrein in Kromwijkerwetering uit de gemeentelijke
Ruimtelijke Structuurvisie te halen?
De afspraak met de gedeputeerden is dat als een geschikte alternatieve locatie is gevonden gelijktijdige
partiële herzieningen van de P R S en de G R S worden doorgevoerd via de daarvoor geëigende procedures.
De locatie Kromwijkerwetering kan dan bij de behandeling in uw raad worden "ingeruild".
Het spreekt voor zich dat wij een en ander zo spoedig mogelijk wensen te effectueren.
De beantwoording van deze brief heeft 1,5 uur gekost
Wij vertrouwen erop u met deze antwoorden voldoende te hebben geïnformeerd.
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