Beste Jaap Van der Toorn,
Wat een goed idee dat de afdeling Grond, Vastgoed en Markt lid is geworden van deze groep. Ik zie
dit als een prijzenswaardige poging om de afstand tussen burger en overheid te verkleinen. Langs
deze weg zou ik een aantal vragen willen stellen aan de Gemeente (ik denk dat veel leden van deze
groep ook vragen en opmerkingen hebben). Wilt u deze als reactie op dit bericht beantwoorden of zelf
een bericht plaatsen?
Mijn vragen:
1.

Organiseert de Gemeente nog een vervolgbijeenkomst op de voorlichtingsbijeenkomst van 1
november, die zo abrupt werd afgebroken? (de bijeenkomst 1 november had voor mij een nogal
onaf karakter)

Antw. Er staat geen nieuwe inloopbijeenkomst gepland. Er wordt een gesprek ingepland met
wethouder Martine Leewis de wijkvereniging, de Belangengroep De Bult en de VvE Drususlaan.
Er zijn naar aanleiding van de inloopavond op 1 november bij de gemeente wel vragen binnen
gekomen per e-mail of telefonisch maar geen nieuwe vragen.
2.

Kan de Gemeente bij zo'n omstreden besluit als dit wellicht beter een formele inspraak
organiseren zoals gebruikelijk bij een uitgebreide Omgevingswet-procedure ? (de huidige
aanpak voelt niet als een inspraak, meer als eenrichtingsverkeer)

Antw. Een besluit over dit onderwerp is een besluit in het kader van de Wet Bodembescherming
(Wbb). Op een dergelijk college besluit is het mogelijk om bezwaar te maken
3.

Worden vragen en opmerkingen langs deze weg geplaatst meegenomen in de besluitvorming
van het College of kunnen ze toch beter per mail / post aan u worden gesteld?

Antw. De vragen kunnen het beste worden gesteld per mail worden gestuurd naar Jaap van der
Toorn, j.van.der.toorn@leiden.nl. Maar van 13 november t/m 25 november is Jaap met
vakantie,. Daarna is hij weer in de gelegenheid om op uw vragen te reageren. Mochten er echt
brandende technische vragen zijn dan kunt u die in de tussentijd per e-mail stellen aan Kor van
Hateren K.vanHateren@odwh.nl en/of Miep Munninghoff M.Munninghoff@odwh.nl van de
Omgevingsdienst West Holland (ODWH)
4.

Tot welke datum kunnen vragen en opmerkingen aan de Gemeente worden gesteld zodat ze
meegenomen kunnen worden in de besluitvorming van het College?

Antw. Er staat nog geen moment voor behandeling gepland. Vragen en opmerkingen ontvangen we
graag zo snel mogelijk, maar er is geen deadline.
5.

Kunnen de notulen van 1 november eerder worden gepubliceerd dan eind november en staan
ze open voor commentaar / aanvulling?

Antw. Het lukt wegens mijn vakantie helaas niet om het verslag voor eind november af te ronden. Het
verslag kan van aanvullingen of commentaar worden voorzien.
6.

Bevatten de notulen slechts een opsomming van vragen en antwoorden of bevatten ze ook een
samenvatting van de presentatie van de Gemeente?

Antw. Het verslag wordt een beschrijving van de avond aangevuld met de gestelde vragen
antwoorden daarop. De heer Van Hateren is gevraagd een toelichting voorzien van een
technische tekening aan het verslag toe te voegen.

7.

Kunnen vragen gericht aan Kor van Hateren, adviseur Bodem van Omgevingsdienst WestHolland, aan u worden gesteld of kan meneer van Hateren misschien beter zelf lid worden van
deze groep? (Zijn verhaal riep de meeste vragen bij mij op)

Antw Alle vragen kunnen gesteld worden aan Jaap van der Toorn (j.van.der.toorn@leiden.nl). Indien
nodig stuurt hij de vragen door naar de heer Van Hateren van Omgevingsdienst. De heer Van
der Toorn is op vakantie tot en met 25 november. Antwoorden volgen na zijn vakantie.
8.

Worden antwoorden op schriftelijk gestelde vragen gepubliceerd voordat het College een
besluit neemt?

Antw. In het verslag van de avond zullen veel vragen al beantwoord worden. Het streven is om de rest
van de vragen in december te beantwoorden.
In afwachting van uw reactie,
Met vriendelijke groet,
Bert Stemerdink

