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1- a. Kan het college aangeven waarom de vraag van indiener 1 over het woordgebruik “Zorgvilla” niet 
volledig beantwoord is? 
b. Waarom is een deel van de beantwoording van deze vraag als voorwaarden opgenomen in de 

vergunning? 
c. Kan de beantwoording van deze vraag consequenties hebben voor de parkeerberekening?

a. Wij achten de beantwoording van de zienswijze wel volledig. 

b. Helder is gemaakt dat niet alles tot in het kleinste detail voor de verre toekomst planologisch kan 
worden vastgelegd. Over het woonconcept  bent u in een raadsbrief Z/18/071469/136551
in  november 2018 geïnformeerd. Uit die brief :

Verdere uitwerking van het woonconcept

Gezien het wooncomplex levensloopbestendig is kunnen de woningen als
seniorenwoningen worden aangeboden bij de eerste verkoop of verhuur. Hierdoor
beogen wij binnen de juridische context alsnog te waarborgen dat de beoogde
doelgroep wordt bereikt en zodoende de door ons gedane toezegging aan uw raad
over het vastleggen van de doelgroep invulling te geven. 

c. In het antwoord is ook duidelijk gemaakt dat als er (toch) desnoods of onverhoopt een aantal of  
alleen maar zelfstandige bewoning plaats vindt, omdat er bijvoorbeeld onvoldoende gegadigden 
zijn die een grote mate van zorg behoeven, dat ook in die situatie met 14 parkeerplaatsen 
voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein gerealiseerd is, c.q.  kunnen worden

d. Waarom is het bouwveiligheidsplan niet vooraf getoetst aan de geldende wet- en regelgeving? 
Waarom wordt de vraag van indiener 3 hierover niet volledig beantwoord? 

De toekomstige bouwer, thans nog niet bekend, zal een bouwveiligheidsplan moeten indienen. 
Dit gebeurd normaliter vlak voor aanvang feitelijke bouw. 
Zie voorwaarde 3 in de concept-omgevingsvergunning. 

Zoals in nota van de beantwoording is opgenomen: 
Tijdens de bouwfase zullen ter borging van de verkeersveiligheid
de nodige maatregelen worden getroffen.. 

Iedere bouwer informeert direct omwonende altijd kort voor de start bouw, naast opname van 
woningen ivm mogelijke schade. 



Ingeval voor  verkeersmaatregelen aparte besluiten moeten worden genomen zal dit op de 
gebruikelijke wijze bekend worden gemaakt. Vanzelfsprekend zal start bouw en maatregelen 
daaromheen ook via de gebruikelijke wijze in het lokale nieuwsblad bekend worden gemaakt 


