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L.S. 

Op 21-11-2013 (gewijzigd 28-11-2013) werd mij bovengenoemde Nota 
toegezonden. 
Tegen deze Nota en het besluit van B&W dienaangaande van 19 november j l . 
maak ik bezwaar omdat enkele door mij in mijn brief van 4 april 2012* (incl. 
aanvulling 12 04) geuite bezwaren onbeantwoord zijn gebleven en andere 
bezwaren slechts zijdelings worden beantwoord. De Nota is dus onvolledig, 
ontoereikend en kwalitatief onvoldoende en is derhalve onterecht vastgesteld en 
doorgezonden ter behandeling in de Raad en ter voortzetting van de 
bestemmingsplanprocedure. 

Een extra handicap bij het terugvinden van de beantwoording van een 
opgebracht bezwaar is de zgn. 'anonimisering'. Vragen worden verzameld per 
onderwerp en daarna beantwoord. Daardoor schiet de beantwoording soms 
(rakelings) langs de vraag heen, maar blijft een specifieke vraag onbeantwoord. 
Daarbij komt dat van een brief met meer bezwaren dan de samenhang verloren 
gaat. Dat is bijvoorbeeld het geval met het samenhangende bezwaar in mijn 
brief, dat niet wordt voldaan aan de doelstelling van het bestemmingsplan. Dit 
punt verdwijnt in de mist en de raad is niet in staat zo'n bezwaar goed te 
bespreken en te beoordelen. Dit algemene bezwaar van anonimisering zou 
kunnen worden opgevangen door toevoeging van een lijst van bezwaren met 
daarachter het nummer waar de beantwoording is terug te vinden. 

De volgende door mij ingebrachte bezwaren zijn onbeantwoord gebleven: 
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1. Onder punt 1. van mijn brief wordt bezwaar gemaakt tegen het negeren van 
het dringende advies van de RACW . In de ter inzage gelegde stukken is geen 
verantwoording op dit belangrijke punt te vinden. 
2. Onder punt 2. Deze vraag is ook volledig genegeerd. Als beschutting 
ontbreekt is dat een nadeel voor de leefomgeving. 

Onvoldoende beantwoord zijn de volgende punten: 
3. Onder punt 3. wordt de overbodigheid van het opbreken van de rotonde de 
Vijfsprong besproken. In de beantwoording wordt niet duidelijk aangegeven dat 
de toevoeging van een vijfde poot aan de rotonde een verkeerstechnische dan 
wel een stedenbouwkundige verbetering inhoudt. Zoals eerder gezegd: een kind 
van groep 8 kan inzien dat de toevoeging van een extra poot een verslechtering 
is. Deze opmerking wordt niet weerlegd. Ook op de specifieke opmerking dat 
het plein nu "in orde" is wordt niet ingegaan. 
4. De kosten van de wijziging van de infrastructuur en sloop bedragen naar ik 
verneem ca 6 a 7 miljoen euro. Deze kosten hangen vooral samen met de eerste 
variant van het stadhuisplan, maar zijn bekwaam buiten de discussie over deze 
varianten en buiten de bestemmingsplandiscussie gehouden. Het bezwaar tegen 
deze manoeuvre beantwoordt het College niet rechtstreeks. Het bezwaar tegen 
het ontbreken van een grondexploitatie wordt onder punt 29 van de Nota 
verwezen naar punt 6.3 van de toelichting, al waar wordt gezegd dat er "geen 
reden noch verplichting" is om een grondexploitatie in de discussie te betrekken. 
Een "reden" had kunnen zijn, dat de derde variant op het punt van de 
infrastructuur miljoenen minder kost. Mijn bezwaar richt zich tegen deze hele 
manoeuvre. Dit had voorkomen kunnen worden door bij elke variant een 
overzicht van de kosten van infrastructuur te geven. De Nota verzwijgt deze 
problematiek, die voor de raad en voor de bevolking niet onbelangrijk is. 

Desgewenst ben ik bereid deze bezwaren nader toe te lichten. 
Vertrouwend op een goede behandeling, teken ik, 
hoogachtend, 

Ir. I A , A. 
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