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Fractie       :  CDA

Concrete vraag

Toelichting

BP Delversduin

Nul-op-de-meter en gasloos woningen hebben circa 20 zonnepanelen nodig per woning. Hoe 
past dat in het BKP met daken van riet, expressieve vormen en kruisdaken? Antwoord: Dit is 
geen directe bestemmingsplanvraag. Het is aan de initiatiefnemer om zowel binnen de 
regels van het bestemmingsplan en het bouwbesluit te bouwen. 

In BKP staan tuinbomen en keuzestruiken opgenomen met welk doel? Antwoord: Het doel is 
de toekomstige tuinen zo veel mogelijk aan te laten sluiten op de wijk en de duinen. Dit wordt 
niet hard afgedwongen in de regels van het bestemmingsplan i.t.t. deze voor de openbare 
ruimte, maar dient meer als inspiratie. 

In BKP wordt gesproken over groene hagen als erfafscheidingen. Hoe garandeert de 
gemeente in de begin jaren dat de hagen nog niet volgroeid zijn voor voldoende privacy en 
ongewenste en passingen aan de hagen? Antwoord: Enkel de hagen in toekomstig 
openbaar gebied zijn in de regels afgedwongen.

Komen er achter de bestaande woningen aan de Herenweg en Graaf Dirkplein ook hagen? 
Antwoord: Nee, deze gebieden worden, voor zover openbaar gebied, conform de 
bestemming groen ingericht, maar dat hoeven geen hagen te zijn.

Veel parkeervakken zijn op eigen erf gesitueerd. Hoe wordt gewaarborgd dat deze 
parkeervakken in stand blijven en in gebruik? Doordat veel parkeervakken op eigen erf zijn 
gesitueerd zijn er een beperkt aantal bezoeksparkeerplaatsen. Er is geen dubbel gebruik 
mogelijk tussen bewoners en bezoekers. Hoe wordt voorkomen dat er in de bermen wordt 
geparkeerd? Antwoord: Dit is geen bestemmingsplanvraag. Het parkeren in het 
bestemmingsplan voldoet aan de daarvoor geldende door de raad vastgestelde 
uitgangspunten. Parkeren in bermen zal fysiek onmogelijk worden gemaakt. 

Zijn er in plan Delversduin nog ruimtes / locaties gereserveerd voor een milieuparkje? 
Antwoord: Dit is geen technische bestemmingsplan vraag. Nee.

Op welke wijze wordt in plan Delversduin voorkomen dat grote vrachtwagens of de 
vuilophaaldienst achteruit moeten rijden en keren in verband met de veiligheid? Is daar in de 
verkeerstructuur voldoende rekening mee gehouden? Bij plan Polleveld is daar door de 
gemeente juist wel rekening mee gehouden bij het opstellen van het BP. Hier lijkt dat te 
ontbreken. Antwoord:  Dit is geen bestemmingsplanvraag. Daar is overigens rekening mee 
gehouden. De wegenstructuur is juist zo ontworpen dat wagens niet achteruit hoeven te 
rijden.
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Het Dorpsplein wordt gekenmerkt als toegang vanuit het dorp de duinen in, wordt dat ook 
mogelijk gemaakt vanaf de prinses Beatrixlaan voor de achterliggende wijken Slot 1 en 2 
zodat Delversduin ook voor hen van toegevoegde waarden is? Antwoord: Dit is geen directe 
bestemmingsplanvraag. Het plan kent kwaliteitseisen waaraan moet worden voldaan. Dit is 
ook het geval aan de zijde van de noordelijke ontsluiting. 

Verbeelding BP; waarom ligt bij de 'buitenrand' de begrenzing van het bouwvlak niet op de 
gevellijn zoals ook bij de andere 'het erf' en ... Antwoord: hier zijn de voortuinen gesitueerd.

In de notitie betaalbaar- en bereikheidsmaatregelen staat dat in de anterieure overeenkomst 
met de ontwikkelaar is geborgd dat de midden koopwoningen niet boven een bepaalde prijs 
mogen worden verkocht. Ook is geborgd dat een kettingbeding moet worden opgenomen 
waarmee de maximale prijs langjarig is verzekerd. Hoe ziet zo iets eruit? Wie gaat hier op 
toezien en moet de woning binnen deze 10 jaar weer aan een Egmonder worden verkocht? 
Antwoord: dit is geen bestemmingsplanvraag, voor een uitgebreide beschrijving van de 
handhaving van de doelgroepenverordening wordt verwezen naar de stukken bij de 
vaststelling van die verordening.

Door de gemeente wordt middels een AO actief geëist dat de ontwikkelaar eerst de 
woningen aanbiedt aan inwoners uit de Egmonden. Is hier ook de mogelijkheid om als 
opvolgende ‘doelgroep’ mensen die een sociale of economische band hebben met de 
gemeente en/of het Egmonden maar bijvoorbeeld recent niet meer hier wonen maar graag 
terug willen komen? Antwoord: Dit is geen bestemmingsplanvraag dit is wel hoe de 
maatregelen zijn voorzien.

Bij BP Parck de Beeck wordt gesproken over een anti-speculatiebeding (ASB) als maatregel. 
Hoe zit dat bij BP Delversduin? Antwoord: Dit is geen bestemmingsplanvraag. Bij BSV 
worden relatief goedkope koopwoningen gerealiseerd op gemeentegrond. Bij Delversduin 
worden de goedkope koopwoningen geborgd via de doelgroepenverordening wanneer de 
gemeente mee mag doen aan het pilot hiervoor. 

De vrijesector koop wordt gemaximaliseerd qua koopprijs middels de anterieure 
overeenkomst. We zijn in de Nota van Zienswijze een tabel tegengekomen met maximale 
prijzen. Waar kunnen we die vinden in de BP-stukken? En wat is de maximale prijs? 
Antwoord: Dit is geen bestemmingsplanvraag. Het betreft hier volledig vrije sector. Daarover 
wordt niets geregeld in een bestemmingsplan.

In de BP-stukken staat niets over vrije kavels. Bevat het plan nog vrije kavels? En zo ja, 
hoeveel zijn dat er? Antwoord: dit is geen bestemmingsplanvraag. Wanneer eventueel vrije 
kavels worden uitgegeven is dit in het “dure, vrije sector segment”. Ook dan zal aan alle 
regels in het BP en BKP moeten worden voldaan. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat 
alle kavels met woning verkocht zullen worden. 
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