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Anterieure grondexploitatieovereenkomst Roerdelta Fase 2

AAN

de leden van de gemeenteraad

Geachte leden,

Op grond van artikel 169, lid 4, van de Gemeentewet en artikel I lid 1 lid van de Financiële

verordening gemeente Roermond hebben wij u bij brief van 21 november 2017 in de gelegenheid

gesteld wensen en bedenkingen in te dienen tegen ons voornemen om een
grondexploitatieovereenkomst te sluiten voor het gebied Roerdelta Fase 2.

Dit heeft geresulteerd in wensen en bedenkingen van de fracties Democraten Swalmen, PvdA, WD,
GroenLinks en SPR. Een afschrift van deze reacties is als bijlage bij deze brief gevoegd.

ln onze vergadering van 16 januari 2018 hebben wij besloten dat de ingebrachte wensen en

bedenkingen geen zwaarwegende redenen geven om af te zien van het voornemen om een

anterieure grondexploitatieovereenkomst te sluiten voor Roerdelta Fase 2. Wij hebben dan ook

besloten deze overeenkomst aan te gaan.

Wijwillen u hierbij nader informeren over ons standpunt naar aanleiding van de ingebrachte wensen

en bedenkingen. Ons standpunt is cursief weergegeven:

Wensen en bedenkingen Demokraten Swalmen:

De plangroep "land" heeft een spelregelkaart en een aantal spelregels afgeleverd.

Dat de ontwikkelaar met de geïnventariseerde ideeën rekening moet houden is te vaag.

Wat zijn die waard! Zijn niet hard! Zijn niet afdwingbaar.

Burgerparticipatie is vrijwillige maar ook weer niet vrijblijvende inzet van burgers om hun eigen idealen

na te streven.

Voor de WD fractie geldt dat het "indicatief stellen" van de spelregelkaart onvoldoende gewicht geeft

aan het navolging geven aan de inkadering die als resultaat uit de burgerparticipatie naar voren is
gekomen.

Standpunt:

De spelregelkaart en spe/regels worden als een van de kaders in de overeenkomst genoemd en zijn

als bijlage bij de overeenkomst gevoegd. Deze gelden als een van de kaders (naast de overige
gemeentelijke kaders), waarbinnen de ontwikkelaar de plannen verder dient uit te werken. Dit

Stadhu¡s lMarkt3l 604lEM lPostbus900 6040AXRoermond 11140475 1F0475311844 l|BANNL75RABO012728617S

www. roer mond. n I



Ons nummer RU2237 1 -2017

Pagina 2

betekent dat de ontwikkelaar niet zondermeer hiervan kan afwijken. Hiermee zijn de spelregelkaart en
spe/regels meer dan een vrijblijvend kader. De uitwerking, in de vorm van ontwikkelplannen en
bestemmingsplan dienen ter goedkeuring c.q. vaststelling te worden voorgelegd aan het
gemeentebestuur.

De plangroep "water" leverde ondanks 4 bijeenkomsten niets op.

Wensen en bedenkingen Demokraten Swalmen:

Was voor deze groep (en met deze begeleiding) burgerparticipatie wel het juiste instrument om
publiek draagvlak te krijgen?

Standpunt:

Het burgerparticipatietraject is een instrument om draagvlak te creëren en ook om de ideeën en
gedachten van de burgers, in dit geval ook van bedrijven en belangenorganisaties, over een bepaald
onderwerp op te halen. Binnen de plangroep water was er geen commitment voor een uitkomsL Dat
heeft niet zozeer te maken met het gehanteerde instrument en begeleiding maar vooral met de (
soms fegengestelde) belangen van de deelnemers.

WD informeert naar de status van het conceptprogramma van eisen (PvE) van augustus 2014.WD
merkt op, dat in dit concept de insteek was om land gebonden activiteiten naar elders te verplaatsen
en informeert of daar voortijdig contact over is geweest. WD constateert dat in het plan minder plaats

is voor land gebonden watersportactiviteiten en informeert of Helenawerf en Steelhaven voldoende

bekend zijn met dit toekomstperspectief.

Groenlinks deelt mede dat zakelijk kan worden omgegaan met de beëindiging van de
pachtcontracten.

Standpunt:
Het conceptprogramma van eisen van augustus 2014 heeft nog altijd de súafus van concept, in

afwachting van de uitkomsten van de burgerparticipatie.

De betrokken bedrijven zijn al lange tijd op de hoogte van het moment dat de erfpachtovereenkomsten
eindigen. Hierover vinden bovendien periodiek formeel en informeel gesprekken plaats met deze

bedrijven, waarbij de gemeente de bereidheid heeft om in faciliterende zin waar mogelijk medewerking
te ve rl e ne n a a n eve ntue e I g ewe nste ve r pl a ats i ng e n.

Wensen en bedenkingen van de Demokraten Swalmen:
De gebiedsontwikkeling Roerdelta 2,land, water inclusief de stadshaven La Bonne Aventure moet
gezien worden als één geheel.

Aantoonbaar draagvlak voor alle drie de onderdelen is een voor Demokraten Swalmen een absolute
voorwaarde.
Deelt U deze mening?

Standpunt:
De gebiedsontwikkeling Roerdelta bestaat uit meerdere onderdelen die niet alleen een relatie met
elkaar hebben maar ook integraal moeten worden ontwikkelt. Daartoe is al in 2001 een Masterplan

opgesteld. Vanwege de complexiteit is er desflds voor gekozen de herontwikkeling in delen op te
pakken. ln 2010 rs gesfarf met de realisatie van fase 1. Nu staan we aan de vooravond van de

herontwikkeling van fase 2 en de haven. De ontwikkelingen op het land hebben betrekking op het
realiseren van (woon)bebouwing als verbinding fussen de bestaande stad en het water. Om deze
plannen verder uit te werken en afspraken te maken over de grondexploitatie dient conform de Wet

ruimtelijke ordening een grondexploitatieovereenkomst gesloten te worden. ln dat kader zullen de
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gemeentelijke eigendommen binnen dit gebied, na goedkeuring van de plannen door de gemeente,

worden overgedragen aan de ontwikkelaar-

De ontwikkelingen in het havengebied hebben betrekking op het ontwerp, de inrichting en de

exploitatie van de haven en ligplaatsen. Met de toekomstige exploitan(en) hiervan zal een

overeenkomst worden gesloten, waarbij de gemeente eigenaar blijft van de haven.

Gezien de verschillen in de ontwikkelingen, wat betreft inhoud, contractanten, juridische- en

besluitvormingstrajecten, op het land en in de haven doorlopen deze afzonderlijke trajecten.

Er is zeker sprake van een samenhang fussen de ontwikkelingen op het land en die in de haven. De

ene ontwikkeling kan de andere versterken. Daarom hebben wij eruoor gekozen om de beide

verschillende besluitvormingstrajecten parallel op te pakken. Tijdens het ontwikkelproces moet er
aandacht zijn voor de onderlinge afstemming en integrale afweging van te maken keuzes.

Open en transparant, daarbij hoort volgens Demokraten Swalmen geen stuk onder geheimhouding

over de ontwikkeling en toekomstige exploitatie van stadshaven La Bonne Aventure.

Er is burgerparticipatie geweest. Waarom nu geheimhouding?

ls dit een escape naar een oplossing omdat er geen draagvlak bereikt is in de plangroep water?

ls dit om "de vaart in het project houden"?

Standpunt:

Omdat de huidige huurovereenkomsten voor de haven over enkele jaren eindigen, moeten nieuwe

afspraken worden gemaakt over de toekomstige exploitatie. Daarbij is van belang dat de toekomstige

havenexploitatie op de juiste manier wordt voorbereid en gerealiseerd. Geheimhouding in dit stadium
is nodig om te voorkomen dat de gemeente in toekomstige onderhandelingen in een nadelige positie

terecht komt doordat toekomstige exploitanten in een vroeg stadium over informatie kunnen
beschikken. Toekomstige exploitanten zouden dan hun voordeel kunnen halen uit de nu beschikbare

informatie.

De twee plangroepen hebben aangegeven dat alles onder erg hoge tijdsdruk stond.

Hoe is dit te verklaren?

Voorafgaand aan de start van de burgerparticipatie is een planning opgesteld, die ook gedeeld is met

de deelnemers aan dit traject.

Standpunt:

Deze planning was enerzijds gebaseerd op de met de ontwikkelaar afgesproken planning in het kader
van de Samenwerkingsovereenkomst Roerdelta Fase 2 en anderzijds op het gegeven dat de

huurovereenkomsten voor de haven eindigen en voor de toekomstige exploitatie een bepaalde

voorbereidingstijd nodig is.

Wensen en bedenkingen van de Demokraten Swalmen:

DS is teleurgesteld in de wijze zoals met de inbreng van de burgers in het participatietraject is
omgegaan. Deze input van betrokkenheid wordt niet gerespecteerd en op de juiste waarde geschat.

Waarom niet?

PvdA merkt op dat twee dingen een rol spelen in de discussie. Er is kritiek op het verloop van het

burgerparticipatietraject. Evaluatie en zelfreflectie is gepast bij dit soort aandachtspunten.

Groenlinks spreekt haar zorgen uit over het proces, is benieuwd of het participatieproces ook echt
gedragen is. GroenLinks is teleurgesteld over het feit dat de evaluatie een opsomming is van 15
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meningen, kritische opmerkingen die door Groenlinks zijn gehoord, zijn niet opgenomen.
GroenLinks is van mening dat de evaluatie kort is, het geeft een onvoldoende beeld weer en er kan
veel van worden geleerd. GroenLinks verzoekt om duidelijk te communiceren welke zaken wel worden
opgepakt maar in een latere fase worden meegenomen.

Standpunt:

Tijdens de behandeling van het voorstel in de commrssre RU is door de portefeuillehouder toegezegd
dat er een brede evaluatie komt van recente burgerparticipatietrajecten, daarbij zal ook het
burgerparticipatietraject Roerdelta Fase 2 worden geëvalueerd. ln die evaluatie zal ook de vraag
worden meegenomen op welke wijze de inbreng van de burgers in het traject is meegenomen.

Wensen en bedenkingen Demokraten Swalmen:
DS is geen voorstander van parkeren (blik) op de landtong. Ook al wordt dit meegegeven aan de
ontwikkelaar voor de gebiedsontwikkeling Roerdelta Fase 2. Dit is te vrijblijvend.

Standpunt:

Zoals uit het raadsvoorstel blijkt is ook het college hier geen voorstander van. Aan de andere kant is
de spelregelkaart met daarop deze aanduiding wel de uitkomst van de burgerparticipatie. Dat
resultaat willen wij respecteren en dat betekent dat we niet eenzijdig deze aanduiding uit het resultaat
van de burgerparticipatie willen halen.

Aan de ontwikkelaar wordt meegegeven dat de mogelijkheden moeten worden onderzocht om te
voorzien in voldoende parkeerplaafsen a/s gevolg van de herontwikkeling van het gebied, Daarbij is
de landtong genoemd als een van de te onderzoeken locaties, naast andere, door de ontwikkelaar
aan te dragen, alternatieven.

Wensen en bedenkingen Demokraten Swalmen:
ln de brief aan de raad staat, dat er overeenstemming is bereikt tussen Roerdelta BV en de gemeente

over een "anterieure grondexploitatie-overeenkomst".
ls deze overeenkomst al bereikt, of is er overeenstemming bereikt over een conceptovereenkomst?

Standpunt:
Zoals uit de brief aan de raad blijkt, is er overeenstemming bereikt over concept I d.d. 26 september
2017 van deze overeenkomst. Door ons besluit van 16 januari is deze overeenkomst inmiddels
definitief.

Wensen en bedenkingen Demokraten Swalmen:

Het raadsbesluit is niet rijp om in de raad behandeld te worden door het ontbreken van draagvlak voor
het project bij de plangroep water.

Standpunt:

De spelregelkaart en de spelregels zijn het resultaat van de burgerparticipatie voor zover dat
betrekking heeft op de ontwikkelingen op het land. De commissie RU heeft in meerderheid geoordeeld
dat dit raadsvoorstel rijp is voor behandeling in de gemeenteraad. Behandeling heeft inmiddels op 21

dece mber pl aatsgevonde n.

WD informeert of hoogbouw past in dit historisch perspectief van het gebied

PvdA vraagt om aandacht voor het aantal te bouwen woningen in relatie tot de kwaliteit van het
gebied. De PvdAfractie heeft o.a. haar bedenkingen bij het aantalwoningen in het gebied, en wil
eerst in kaart gebracht zien wat de consequenties zijn van vermindering van deze aantallen.
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Het College wordt daarom gevraagd geen onomkeerbare besluiten te nemen op dit moment en zeker
te wachten tot na de behandeling in de raad op 2l december aanstaande.

Groenlinks merkt op dat in het plan wordt gesproken over maximaal 400 woningen. Groenlinks mist

de onderbouwing van dit aantal en pleit voor de bouw van zoveel mogelijk duurzame woningen.

GroenLinks informeert naar de consequenties in het geval er minder woningen worden gebouwd.

Dienaangaande dienen naar het oordeel van GroenLinks geen onomkeerbare afspraken gemaakt te

worden. Daarnaast gaat Groenlinks er vanuit dat de beantwoording van de eerder gestelde

schriftelijke vragen o.m. over energie neutrale woningen als zodanig verwerkt is of wordt in de te

sluiten overeenkomst.

Standpunt:

De door de fracties aangedragen wensen en bedenkingen op het punt van de te realiseren

woonbebouwing hebben te maken met de beoogde kwaliteit van het gebied. Daarin passen ook de te
realiseren hoeveelheid groen en de kwaliteit van het gebied. Dit zijn juist aspecten die conform de

overeenkomst nader worden uitgewerkt in de vervolgplannen, het bestemmingsplan en de per
deelgebied op te stellen ontwikkelplannen.

ln de overeenkomst is het aantal te realiseren woningen gemaximaliseerd op in totaal 400. Dat aantal
is gebaseerd op de Structuurvisie wonen. ln het kader van het op te stellen bestemmingsplan zal het
te realiseren aantalwoningen nader onderbouwd moeten worden, niet alleen in relatie tot de

woningbehoefte, maar ook in relatie tot de beoogde kwaliteit en ruimtebeslag binnen het plangebied.

Ook de economische uitvoerbaarheid komt daarbij aan de orde, waarbij dan vanzelf ook de vraag aan

de orde komt wat de gevolgen zijn van een lager aantal woningen voor de haalbaarheid van het plan.

Om die vraag te kunnen beantwoorden moet immers ook zicht zijn op het te realiseren

woningbouwprogramma, want de opbrengsten worden niet alleen bepaald door het aantalwoningen,
maar ook het soort woningen.

Conform de toezegging in de raadsvergadering van 21 december wordt u tijdig meegenomen in het
proces van de planontwikkeling en zullen meerdere scenario's ter afweging worden voorgelegd.

Wij hopen u hiermede voldoende geinformeerd te hebben

Hoogachtend,

wethouders van Roermond,

De burgemeester,

drs .J.Th.L. Geraedts de Leest

ru r9çùt\
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Wensen en bedenkingen Demokraten Swalmen over gebiedsontwikkeling Roerdelta fase 2.

Uiterlijk L1 december 2017 dient de raad haar wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten

aanzien van het aangaan van een anterieure grondexploitatieovereenkomst waarin de verkoop van

de gemeentegrond aan Roerdelta BV is opgenomen. De overeengekomen grondprijs is in

overeenstemming met de in opdracht van de gemeente uitgevoerde taxatie.

Inleiding. C¡taten uit het raadsstuk gebiedsontwikkeling Roerdelta fase 2

Door de Roermondse raod zijn in de ofgelopen jaren voor gebiedsontwikkeling Roerdelta fose 2

ove ree n ko mste n e n ra ndvoorwao rde n vo stgeste ld.

Eind december 20L6 is ook besloten om conform de nota octieÍ burgerschop (2015) burgers dctiel te

betre kke n, v io ee n b u rge rpa rti c¡ pati etroject.

Het belongrijkste doel hiervan is het betrekken von burgers bij het stellen von de kaders woarbinnen

de gebiedsontwikkeling zal plaatsvinden. Dit om tot een breed gedrogen plon te komen en een

kwaliteitsslag te maken in de planvorming.

Burgers en stakeholders moeten zich betrokken voelen bij de planvorming.

Op de spelregelkoart en in de spelregels is de londtong aangeduid als locatie voor het parkeren ten

behoeve von de jochthøven. Hierbij moken wij de kanttekening dat dit voor ons niet de meest voor de

hond liggende locotie is voor het parkeren voor de jachthaven. Bij de verdere uitwerking van de

plannen zullen wij ons nader beraden over de wijze waorop het parkeren op de beste monier vorm

gegeven kon worden. Deze kanttekening zullen wij ook meegeven aon de ontwikkelaor voor de

gebiedsontwikkeling Roerdelta Fase 2.

De plangroep "land" heeft een spelregelkaart en een aantal spelregels afgeleverd.

Wensen en bedenkingen Demokraten Swalmen:

Dat de ontw¡kkelaar met de geinventariseerde ideeën rekening moet houden is te vaag.

Wat zijn die waard! Z'rjn niet hard! Zijn niet afdwingbaar.

Burgerparticipatie is vrijwillige maar ook weer niet vrijblijvende inzet van burgers om hun eigen

idealen na te streven.

De plangroep "water" leverde ondanks 4 bijeenkomsten niets op.

Wensen en bedenkingen Demokraten Swalmen:

Was voor deze groep (en met deze begeleiding) burgerpartic¡patie wel het juiste instrument om

publiek draagvlak te krijgen?



Wensen en bedenkingen van de Demokraten Swalmen:

De gebiedsontwikkeling Roerdelta 2,land, water inclusief de stadshaven La Bonne Aventure moet

gezien worden als één geheel.

Aantoonbaar draagvlak voor alle drie de onderdelen is een voor Demokraten Swalmen een absolute

voorwaarde.

Deelt U deze mening?

Open en transparant, daarbij hoort volgens Demokraten Swalmen geen stuk onder geheimhouding

over de ontwikkeling en toekomstige exploitatie van stadshaven La Bonne Aventure.

Er is burgerparticipatie geweest. Waarom nu geheimhouding?

ls dit een escape naar een oplossing omdat er geen draagvlak bereikt is in de plangroep water?

ls dit om "de vaart in het project houden"?

De twee plangroepen hebben aangegeven dat alles onder erg hoge tijdsdruk stond

Hoe is dit te verklaren?

Wensen en bedenkingen van de Demokraten Swalmen:
DS is teleurgesteld in de wijze zoals met de inbreng van de burgers in het participatietraject is

omgegaan. Deze input van betrokkenheid wordt niet gerespecteerd en op de juiste waarde geschat.

Waarom niet?

Wensen en bedenkingen Demokraten Swalmen:

DS is geen voorstander van parkeren (blik) op de landtong. Ook al wordt dit meegegeven aan de

ontw¡kkelaar voor de gebiedsontwikkeling Roerdelta Fase 2. Dit ¡s te vrijblijvend.

Wensen en bedenkingen Demokraten Swalmen:

ln de brief aan de raad staat, dat er overeenstemming is bereikt tussen Roerdelta BV en de gemeente

over een "anterieure grondexploitatie-overeenkomst".

ls deze overeenkomst al bereikt, of is er overeenstemming bereikt over een conceptovereenkomst?

Wensen en bedenkingen Demokraten Swalmen:

Het raadsbesluit is niet rijp om in de raad behandeld te worden door het ontbreken van draagvlak

voor het project bij de plangroep water.

Fractie Demokraten Swalmen

Bert Ramakers en Jos Tobben



Thei Claessen

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

Jos Vervuurt
dinsdag L2 december 2017 8:47
Thei Claessen; Jose Korteland; Nicole Ramaekers
Raja Fick-Moussaoui
FW: Brief tbv gemeenteraad inzake wensen en bedenkingen Roerdelta fase 2.

Ter info.

Groet,
Jos Vervuurt

Van: Wim Maassen Imailto:wi mmaassen@hotmail.com]
Verzonden: maandag 11 december 2017 23:42
CC: Jos Veruuuft; Jos De Kunder; maxtollenaar@hotmail.com; cees.links@gmail.com; Marianne Smitsmans-
Burhenne; andreas.meUers(ôoutlook.com; Ernest Oele; 'Chrit Achten'; 'Leon Coenen'; Marc Breugelmans; 'Dré
Peters'; 'Dirk Franssen'; Selami Coskun; rheijmann.ovda@qmail.com; ger julicher
Onderwerp: Fwd: Brief tbv gemeenteraad inzake wensen en bedenkingen Roerdelta fase 2.

L.S.,

In de brief van 2 1 november 2017 heeft u verzocht om alvorens een definitief besluit te nemen over de

overeenkomst, uitellijk I I december 2017 de wensen en bedenkingen te vernemen van de raad ten aanzien van

de voorgenomen verkoop. Bij dezen dien ik de zienswijze in namens de fractie Groenlinks, Voor
de inhoud van de zienswijze verwUs ik naar de uitgesproken woordvoering in de commissie
Ruimte dd.29 november en 4 december 2017, waarin onder meer werd verzocht om de
consequenties van een lager aantal te realiseren woningen dan 400 in beeld te brengen.
Dienaangaande dienen dus o.i. nog geen onomkeerbare afspraken gemaakt te worden,
Daarnaast gaan wij er vanuit dat de beantwoording van de eerder gestelde schriftelijke
vragen o.m. over energieneutrale woningen als zodanigverwerkt is of wordt in de te sluiten
overeenkomst.

Namens de fractie Groenlinks,

Wim Maassen

Van : Arno Vestjens <arnovestiens@roermond. n l>
Datum: woensdag 22nov.2017 4:46PM
Aa n : Arn o Vestjen s <arn ovestien s(Oroermon d. n I >

Kopie: Carolien van der Linden <Carolienvanderlinden@roermond.nl>,
Gabrielle Krijgsman <qabriellekrijosman@roermond.nl>, Jos Vervuurt
<iosvervuu rt@roermond. nl>, Manuela Jenniskens
<man uelajenn isken s@roermond. nl>
Ondenrerp: Brief tbv gemeenteraad inzake wensen en bedenkingen Roerdelta
fase 2.

¡tifll

gemeente Roernrond

1

{g¡: raadsleden



Bijgevoegd treft u aan een brief inzake wensen en bedenkingen/voorhangprocedure
verkoop gemeentegrond binnen plangebied Roerdelta fase 2. D

De aangegeven deadline voor het uitbrengen van wensen en bedenkingen is 11

december a.s..

Vr. groet,

Arno Vestjens
Raadsadviseur / Secretaris Rekenkamercommissie

Gemeente Roermond, afdeling Griffie.
Postbus 900, 6040 AX Roermond.

Te1.0475-359460

Wilt u persoonlijk op de hoogte blijven van het laatste nieuws, kijk dan op www.nieuws.roermond.nl om u a;

te melden voor de itale nieuwsbrief

-

De gemeente Roemond streeft naar een optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van vragen. Mocht deze mail toch niet
u bestemd zijn, wilt u dan de afzender hiervan op de hoogte stellen? Voor (informatie over) het aanvragen van gemeentelijke produck
diensten en de servicenormen bii de gemeente Roermond, kuni u terecht op ons digitaal lokel op www.roermond.nl.

Reageert u via mail@roermond.nl dan ontvangt u binnen 4 werkdagen bericht. Gemeente Roermond maakt geen gebruik van e-mail '

het ontvângen van formele correspondentie. Ook aanvaardt de gemeente geen aansprakelijkheid bij onjuiste ontvangst. Onderforme
conespondentie verstaat de gemeente Roermond o.a. bezwaarschriften, zienswijzen, bedenkingen, klachten (ingevolge klachtenrege
offertes, aanvragen om een besluiUbeschikking (zoals voor een vergunning, een ontheffing, handhaving, gedogen, een subsidie etc.),
verzoeken om beleidswijziging, etc.

<NMLVSV006I RMDMFP0020 3227 00l.pdÞ

lets regelen bij het nieuwe
St¿d ska nt{lc,f van dr: fl t] nìr--r:fi tÊ?

Maak lrirr nreteÉn uþv aispr;-rak.

www.roermond.nl
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Thei Claessen

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

Ter info

Groet,
Jos

Jos Vervuurt
dinsdag 1"2 december 2017 9:00
Thei Claessen; Jose Korteland; Nicole Ramaekers
Raja Fick-Moussaoui
FW: Brief tbv gemeenteraad inzake wensen en bedenkingen Roerdelta fase 2.

Van: Arno Vesdens
Verzonden: dinsdag 12 december 2017 8:40
Aan: Jos Vervuu¡t
Onderwerp: Fwd: Brief tbv gemeenteraad inzake wensen en bedenkingen Roerdelta fase 2.

Jos,

Zie reactie PvdA. Geef jij het weer door aub.
Arno

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van: Richard Heijmann PvdA <rheiimann.pvda@email.com>
Datum: 12 december 2OL7 O8:17:36 CET

Aan: Arno Vestjens <arnovestiens@ roermond.nl>
Onderwerp: Antw.:E Brief tbv gemeenteraad inzake wensen en bedenkingen Roerdelta fase 2.8

Arno,

Op de valreep van L1 december deel ik je mee dat de PvdA fractie o.a. haar bedenkingen heeft bij
het aantal woningen in het gebied, en eerst in kaart gebracht wil zien wat de consequenties zijn van

vermindering van deze aantallen.
Wij zouden het College daarom willen verzoeken geen onomkeerbare besluiten te nemen op dit
moment en zeker te wachten tot na de behandeling in de raad op 21 december aanstaande.

Met vriendelijke groet,

Richard Heijmann
Raadslid, fractievoorzitter PvdA, Gemeente Roermond

Tel: 06-4305L074
E-mail: rheiimann.pvda@email.com

Op 22 nov. 20L7 om L6:45 heeft Arno Vestjens <arnovestiens@roermond.nl> het volgende
geschreven:
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@
gemeente Roermond

Aan: raadsleden

Bijgevoegd treft u aan een brief inzake wensen en bedenkingen/voorhangprocedure
verkoop gemeentegrond binnen plangebied Roerdelta fase 2. D

De aangegeven deadline voor het uitbrengen van wensen en bedenkingen is 11

december a.s..

Vr. groet,

Arno Vestjens
Raadsadviseur / Secretaris Rekenkamercommissie

Gemeente Roermond, afdeling Griffie.
Postbus 900, 6040 AX Roermond.

Te1.0475-359460

Wilt u persoonlijk op de hoogte blijven van het laatste nieuws, kijk dan op www.nieuws.roermond.nl oñì rI â;

te melden voor de digitale nieuwsbrief.

De gemeente Roermond streeft naar een opiimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van vragen. Mocht deze mail toch niet
u bestemd zijn, wilt u dan de afzender hiervan op de hoogte stellen? Voor (informatie over) het aanvragen van gemeentelijke productl
diensten en de servicenormen bij de gemeente Roermond. kunt u teÍecht op ons digitaal loket op www.roermond.nl.

Reageert u via @iL@!lh.! dan ontvangt u binnen 4 werkdagen bericht. Gemeenie Roermond maakt geen gebruik van e-mail '
het ontvangen van formele correspondentie. Ook aanvaardt de gemeente geen aansprakelijkheid bij onjuiste ontvangst. Onderforme
conespondentie verstaat de gemeente Roemond o.a. bezwaarschriften, zienswijzen, bedenkingen, klachten (ingevolge klachtenrege
offertes, aanvragen om een besluiUbeschikking (zoals vooreen vergunning, een ontheffing, handhaving, gedogen. een subsidie etc.),
verzoeken om beleidswijziging, etc.

<NMLVSV006 I _RMDMFP0020_3227 _001 .pdÞ

@
lets regelen bij het nieuwe
St¿dikantûc-,¡ vat.' de gemeentei
Ma¿k hirr nieteerì {I\,v afspraak,

www.roermond.nl
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Thei Claessen

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp
Bijlagen:

Jos Vervuurt
maandag LL december 2017 23:20

Thei Claessen; Jose Korteland; Nicole Ramaekers
Han Geraedts; Raja Fick-Moussaoui
Fwd : N M LVSV0061-RM DM FP0020 -3227-00 1.pdf
N M LVSV0061-RM DM FP0020-3227 -001.pdf; ATT0000L.htm

Ter info.

Groet,
Jos Vervuurt

Begin doorgestuurd bericht:

Van: "Ernest Oele" <g$g$@.oele.o¡g>
Aan : "Jos Vervuurt" <josvervuurt@roerm
Kopie:"SabineKoopman-Lyon"(s.n.koopman@zigg,
"n!@"{nqichielhuurdeman ,

"@" <qi-a. mous.E@.!@;me.conq>

Onderwerp: NMLVSV0061_RMDMFP0020_3227 _Û0l.pdf

Jos,

Nav de voorhangprocedure (zie bijgevoegde blief aan de raad), vezoek ik je ondelstaande reactie van de VVD-
fractie door te leiden naar het college van B&'W.

De woordvoering namens de VVD fractie in de commissievergadering van 29lll - 4ll2 wordt geacht onze
zienswijze te zijn ten aanzien van de overeenkomst verkoop gronden Roerdelta 2. Als aanvulling daarop kan
nog vermeldt worden dat voor ons het "indicatief stellen" van de spelregelkaart (welke overigens nog in de
raadsvergadering van 21 december moet worden vastgesteld) onvoldoende gewicht geell aan het navolging
geven aan de inkadering die als resultaat uit de burgerparticipatie naar voren is gekomen.

Met vriendeliike groet,

Namens de WD Fractie,
Ernest Oele

Sent from my iPad



Van: Jos Vervuurt
Verzonden: dinsdag 12 december 20t7 L7:4t
Aan: Thei Claessen; Jose Korteland; Nicole Ramaekers; Raja Fick-Moussaoui
Ondenrerp: Fwd: Brief tbv gemeenteraad inzake wensen en bedenkingen Roerdelta fase 2.

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van : "Coenen, LWM (Leon) " <leon. coenen@,vfþf. nÞ
Datum: 12 december20IT omIT:25:23 CET
Aan: Wim Maassen <wimmaassen@hotrnail.
Kopie: Jos Vervuurt <josvervuurt@,roermond.nÞ, Jos De Kunder <iosdekunder@zigqo ,

"maxtollenaar@hotmail.com" <maxtollenaar@hotma , "cees.links@gmail.com"
<cees.links@,qmail.o , Marianne smitsmans <mariannesmitsmans@roe ,

"andreas.meijers@outlook.com" <andreas.meijers@outlook.com>, Ernest Oele
<ernest@o ele. ors>, Chrit Achten <caqhtgq@Z1gge. n1>, Marc Breugelmans
<Marc @,arcnederland.nl>, Dré P eters <fregdfg4 t@Zigso.nl>, Dirk Franss en
<dwhfranssenS1@.gmail.com>,SelamiCoskun<s.coskun@,bewegingd,
"rheijmann.pvda@.gmail.com" <rheijmann.pvda@,smail.com>, ger julicher
< ger. iulicher@demokrate
Onderwerp: Antw.: ! Brief tbv gemeenteraad inzake wensen en bedenkingen Roerdelta
fase 2. !

Wellicht wordt mijn reactie als 'mosterd na de maaltljd' gezien, maar dan wil ik toch graag
verwijzen naar de eerste termijn van onze woordvoering in de cie. Ruimte en met name onze
schriftelijke vragen ex artikel43 RvO gemeenteraad. Wij zijn voor minder woningen dan 400
en hebben u er al op gewezen, dat het beeld van de invulling, zoals wij het graag hadden
gezien, nu al niet voldoet. Tevens zien wij te weinig terug van de gedachte van de
Rijksbouwmeester, die het had over de genius locii (geest van het gebied) en van de
ontwerpprincipes van stedenbouwkundige Palmboom. Teveel eenzijdige woningbouw en
volgeplempt nu al. Dit beeld willen we niet voortzetten. Hoe is het gesteld met de variatie in
huur en koop en ons stadspark daar zienwe ook niets van terug. Voor de geschiedschrijving,
maar zeker ook gebruikmakend van ons recht op bedenkingen tegen dit concept willen we
deze bezwaren nogmaals opgenomen zien.

Met vriendelijke groet,
Leon Coenen
Stadspartij Roermond

Verstuurd vanaf mijn iPhone


