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De fractie heeft de volgende vragen:

Geachte voorzitter,

“Gemeente stopt ons in gedwongen huwelijk”, zo kopt afgelopen zaterdag BN DeStem op pagina 5 
van Stad en Streek. In het artikel lezen we dat een ontwikkelaar eigenaar is van grondposities in het 
gebied behorende bij het plan Stadsoevers. Hem worden twee mogelijkheden aangeboden, te weten 
de grond verkopen aan de gemeente of verplicht samenwerken met BVR.

Wij hebben hierover de volgende vragen:

1.      Klopt de strekking van het verhaal in de krant van 25 januari 2020?

a.      Zo nee, wat is dan volgens u het ware verhaal?

2.      Klopt het dat de gronden van deze ontwikkelaar grenzen aan percelen die toegezegd zijn aan 
BVR?

a.      Zo ja, heeft BVR deze toezegging gekregen uit de aanbesteding Beekblokken of uit de 
toewijzing aan het gekoppelde deel met Mariadal?

3.      In de aanbesteding Beekblokken geeft u aan dat u een gevarieerde architectonische uitstraling 
belangrijk vindt. Deelt u onze mening dat deze variatie op een natuurlijke manier verkregen wordt 
door meerdere ontwikkelaars hun eigen plannen te laten maken?

a.      Zo nee, graag een onderbouwde motivatie waarom u deze mening niet deelt.
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Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. Nee. De weergave is eenzijdig en onvolledig. BN de Stem heeft hierover overigens ook geen 
contact met ons gehad. De zaak is onder de rechter en de Raad van State doet na verwachting 
binnen zes weken uitspraak. Wij achten het zorgvuldig naar alle betrokkenen toe om deze uitspraak 
af te wachten.

2. Ja, in die zin dat met BVR een contractuele afspraak is gemaakt over de koop van het 
naastgelegen perceel in het kader van de afspraken over Groot Mariadal.

3. Ja, in die zin dat met meerdere ontwikkelaars / architecten de kans op variatie uiteraard 
automatisch groter wordt. Wat betreft de uitstraling, deze dient steeds te voldoen aan de (hoge) 
kwaliteit van de vastgestelde ruimtelijke kaders.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Wethouder T. Theunis


