Tot nader orde VERTROUWELIJK

Schriftelijke vragen inzake ontwikkeling bewinkeling Ter Aar Oost.

Nieuwkoop, 22 februari 2018
Geacht college,
In de Meningsvormende Raad van 15 februari is in de rondvraag het onderwerp
winkelontwikkelingen in Ter Aar aan de orde gesteld.
Naar aanleiding van de bespreking van de vragen hebben wij de navolgende schriftelijke vragen.
De fractie van Natuurlijk Nieuwkoop dringt er, gezien het belang van de zaak en de onrust die er in
de gemeente ontstaan is, op aan om deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Vraag 1: Onderzoekt het College op dit moment mogelijkheden om de ontwikkelingen achter de
Intratuin bij te sturen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke mogelijkheden onderzoekt het college?
Vraag 2: Behoort het afkondigen van een voorbereidingsbesluit ter plaatse tot de mogelijkheden
voor het betreffende gebied? Zo nee, waarom niet. Zo ja, is het College bereid de raad een dergelijk
voorstel op korte termijn voor te leggen en wanneer gebeurt dat.
Vraag 3: Er zijn meer gebieden in de gemeente waarop een bestemming rust die bij goede
beschouwing tot ongewenste ontwikkelingen kunnen leiden. Zou het nemen van een
voorbereidingsbesluit voor die andere gebieden van nut kunnen zijn om ontwikkelingen in de
gewenste richting te sturen?
Vraag 4: In mei 2017 is een omgevingsvergunning afgegeven voor het betreffende gebied, naar nu
blijkt met verstrekkende gevolgen. Heeft het College daarover het besluit genomen of is dit besluit
in mandaat genomen door de betreffende afdeling. En was het College, dan wel de
portefeuillehouder van het afgeven van de omgevingsvergunning, gezien de maatschappelijke en
politieke gevoeligheid, op de hoogte. Zo nee, waarom niet en zo ja, wat heeft het College resp. de
portefeuillehouder met die kennis gedaan?
Vraag 5: Op welke wijze gaat het College de raad informeren over de ontwikkelingen rondom dit
dossier.

Wij zien beantwoording graag zo spoedig mogelijk tegemoet.
Met dank en met vriendelijke groet,
namens de fractie Natuurlijk Nieuwkoop
Berry Dors

