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EX ARTIKEL 41 RVO  

 

Datum: 26 november 2020 

 

Aan College B&W 

 

Onderwerp: bouwen, bouwen en nog eens bouwen 

 

Het college heeft onlangs in de commissie Ruimte verklaard dat het college m.b.t. het bevorderen van het 

meer bouwen (van woningen) in Middelburg zich tegengewerkt voelt door 1. de procedures welke door 

bewoners worden aangespannen, 2. de participatie (het meepraten en meedenken van onze inwoners) en 

3. de politiek welke plannen zou tegenhouden (de zogenaamde 3 p’s). Het college wordt daarom verzocht 

te antwoorden op de volgende vragen: 

 

1. Kan het college aangeven welke (woning) bouwprojecten, bv van de afgelopen 15 jaar, in Middelburg 

vertraging hebben opgelopen door procedures, aangespannen door inwoners? Om hoeveel 

vertraging gaat het dan in totaal? 

 

2. Kan het college per bouwproject aangeven wat de oorzaken zijn geweest van het feit dat inwoners 

procedures hebben aangespannen?  
 

3. Acht het college inwoners aansprakelijk voor de ontstane vertragingen of ziet het college ook feiten 

welke wijzen op de eigen verantwoordelijkheid van het college hierin? Immers, zo procedures al 

geheel of deels uit ontevredenheid met de plannen zijn aangespannen, is er dan naar het oordeel van 

het college wel inhoudelijk en communicatief goed met onze inwoners omgegaan? 

 

4. Denkt het college hier zelf nog een verbeterslag te kunnen cq te moeten maken zonder dat inwoners 

de schuld krijgen van vertragingen? Vindt het college het eigenlijk wel acceptabel om hier de schuld 

bij inwoners te leggen zonder dat naar de eigen verantwoordelijkheid en/of schuld wordt gekeken of 

verwezen? Voor alle duidelijkheid: wij vinden van niet. 

 

5. In het coalitieakkoord 2018-2022 staat klip en klaar dat de participatie zal moeten verbeteren. Een 

belangrijk onderdeel daarvan inmiddels vormt overigens de nieuwe omgevingswet. Wij nemen aan 

dat het college daar hard aan werkt. Goede participatie met duidelijke kaderstelling kan naar onze 

mening bouwprojecten eerder versnellen dan vertragen. Is het college het daarmee eens? 

 

6. Is het college met ons van mening dat, als goede participatie met duidelijke kaderstelling in de 

steigers is gezet middels een coalitieakkoord, het toch de verantwoordelijkheid van het college is om 

dit binnen 4 jaar uit te voeren? En zo er al hierdoor vertragingen zijn ontstaan, dit dan toch eerder het 

college zelf is aan te rekenen? Vindt het college het eigenlijk wel pas geven om op deze wijze 

verantwoordelijkheid voor vertragingen bij bouwprojecten neer te leggen bij participatie? Voor alle 

duidelijkheid: wij vinden van niet. 

 

7. Is het college met ons allereerst van mening dat de politieke besluitvorming in de Raad boven de 

besluitvorming in het college staat? Want zo niet, dan zijn we gauw uitgepraat. 

 



8. Wat zijn naar het oordeel van het college de oorzaken van vertraging in de politieke besluitvorming 

rond bouwprojecten of anderszins? 

 

9. Zou een van de oorzaken niet kunnen zijn dat het collegestandpunt inzake bouwplannen (of 

anderszins) soms teveel afwijkt van het standpunt van de Raad, welke plaatsvindt middels het 

beoordelen van raadsvoorstellen? Wiens verantwoordelijkheid is het dan eigenlijk om er zoveel 

mogelijk vooraf voor te zorgen dat deze beiden op een lijn komen? Wie acht het college in dit verband 

eigenlijk verantwoordelijk voor het maken van raadsvoorstellen? Heeft het college, als het de 

verantwoordelijkheid voor vertraging bij de Raad legt, eigenlijk wel een goed idee hoe in de Raad 

gewogen wordt, bijvoorbeeld mbt bouwplannen?  

 

10. Ziet het college, gelet op het voorafgaande, voor zichzelf eigenlijk wel een rol in het verbeteren van 

hoe Raad en college met elkaar inhoudelijk en communicatief omgaan? Denkt het college hier zelf 

nog een verbeterslag te kunnen cq te moeten maken zonder dat de Raad impliciet of expliciet de 

schuld krijgt van vertragingen? Vindt het college het eigenlijk wel netjes om hier op deze wijze de 

schuld bij de Raad neer te leggen zonder dat naar de eigen verantwoordelijkheid en/of schuld wordt 

gekeken of verwezen? Voor alle duidelijkheid: wij vinden van niet. 

 

11. Het college stelde ook nog dat in dit verband de 3 p’s in omringende gemeentes een veel kleinere rol 

speelden en spelen. Hoe onderbouwt het college deze stelling? Kan het college bv zo volledig en 

specifiek mogelijk aangeven op welke gemeentes werd gedoeld? Welke getallen liggen aan deze 

stelling ten grondslag en over hoeveel jaren gaat het hier? Kan het college in een staatje eveneens zo 

volledig mogelijk aangeven welke bouwprojecten het betreft en waar en hoe en in welke mate zij 

bijgedragen hebben aan de juistheid van voornoemde stelling van het college? 
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