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Voorgenomen bouwplannen rondom de Driftweg.

Inleiding
Gezien de commotie die er is ontstaan rondom de voorgenomen bouwplannen aan de Driftweg willen de PvdA en het GDP
enkele vragen stellen in het vragenhalfuur. Los van de vragen over de te volgen procedure, maken wij ons extra zorgen daar
dit bouwplan zich in de directe omgeving van het Natuur Netwerk Nederland bevindt, als het daar niet al binnen zou vallen,
en daarmee de voorgenomen bouw ook een directe bedreiging voor bijzondere flora en fauna kan vormen en het gebied
eveneens Aardkundige waarden bezit.

Vraag 1
Er wordt door projectontwikkelaar Goossens gesproken over een gesloten intentieovereenkomst tussen de gemeente GM en
hemzelf. Bestaat deze intentieovereenkomst, wat behelst deze overeenkomst en kunnen wij deze overeenkomst per direct
toegezonden krijgen?
Vraag 2
Klopt het dat het bouwvlak als natuurgebied is ingetekend, zoals in de Provinciale Statenvergadering is genoemd en wat
heeft dat voor consequentie voor de te volgen procedure?
Vraag 3
De plannen die door Goossens worden gepresenteerd, worden over het hele bouwvlak uitgezet. Het omliggende land op dit
perceel is NNN gebied. Volgens de bouwverordening moeten ook alle omheiningen, tuinen en infrastructuur binnen het
bestaande bouwvlak worden geplaatst. Betekent dit dat de gemeente de voorliggende plannen hierom af zal keuren of denkt
de gemeente na over een bestemmingsplanwijziging voor de omliggende grond?
Vraag 4
De heer Goossens wil de toegangsweg verplaatsen van de Driftweg naar de Fazantenlaan of de Oud Huizerweg. Kunt u
garanderen dat dit niet plaats gaat vinden, om zo de NNN status van het huidige perceel te behouden?

