
Beste Expertgroepleden, 

 

Naar aanleiding van een overleg tussen Ans en Ernest over o.a. de planning en de 

documenten die wij verstrekt hebben aan de gemeente, willen wij jullie voor de volledigheid 

als volgt informeren. Onderstaand de afspraak die wij met de expertgroep gemaakt hebben 

en daarbij een toelichting op de planning en de huidige stand van zaken. 

 

In het overleg van 8 november 2021 hebben wij het volgende met de expertgroep 

afgesproken: 

 

Onderstaande planning hebben wij verstrekt aan de expertgroep. Een gekleurd vakje 

betekent dat in die periode aan het desbetreffende onderdeel gewerkt wordt. De kleuren van 

de vakjes / balkjes zijn willekeurig gekozen en hebben verder geen betekenis. Voor de 

volledigheid hebben wij de planning op hoge kwaliteit als bijlage toegevoegd. 

 

 

De rapporten, notities stikstofdepositie, geluid en luchtkwaliteit zijn akkoord bevonden door 

de gemeente. De rapporten externe veiligheid, flora fauna zijn nog niet voldoende 

beschreven. De parkeernotitie wordt volgende week met de gemeente besproken en de 

reactie van de gemeente over het bodemonderzoek verwachten wij omstreeks 7 maart te 

ontvangen. Een inhoudelijke reactie over de bomen zal de gemeente verstrekken op het 

moment dat wij een inrichtingsplan hebben aangeleverd. Met betrekking tot duurzaamheid 

en water zal tijdens de ontwerpfase een adviseur benaderd wordt om te bekijken wat de 

mogelijkheden zijn. 



 

De stand van zaken is nu als volgt. We verwachten dat op 7 maart de gemeente voldoende 

informatie heeft om een integrale afweging te maken en een besluit te nemen over de 

haalbaarheid van het project op hoofdlijnen. Wij hadden eerder verwacht dat dit half februari 

reeds gebeurd zou zijn, maar we zijn helaas vier weken vertraagd. Zodra het besluit door het 

college is genomen, naar verwachting op 15 maart, kunnen we het ontwerpproces starten en 

zullen wij ook alle onderzoeken die definitief akkoord zijn met jullie delen. Zodra wij een 

eerste ontwerp gereed hebben zullen we de expertgroep weer bij elkaar halen om feedback 

op te halen en daarmee de volgende ontwerpronde in te kunnen. 

 

Ik hoop iedereen hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht er behoefte zijn aan 

meer informatie, bel of mail gerust. 

 
Met vriendelijke groet, 
  
Eric De Winter 
 


