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Op 10 september 2021 ontvingen wij vragen van Pernell Criens van de PvdA over het proces 
omtrent het plan Bakertand op basis van artikel 40 Reglement van Orde. Hieronder treft u de 
gestelde vragen aan, met het daarbij behorende antwoord: 
 

1. Is er in het vervolgproces nog ruimte voor afstemming met omwonenden? Zo ja, op welk 
moment is dat in de planning en bij wie kunnen ze terecht? 

Antwoord: 
Ja, er is en wordt op verschillende manieren met omwonenden afgestemd. De bewoners van 
de Boemerang zijn vertegenwoordigd in het planteam. Dit is conform de opzet zoals dit in het 
Koersdocument is omschreven en door de raad op 18 februari 2020 is vastgesteld. Het 
planteam heeft ook een adviesrecht tijdens het indienen van het bestemmingsplan bij het 
college. 
Bakertand BV heeft aangegeven dat het overleg, dat met de bewonersgroep Boemerang al in 
gang is gezet over de inrichting van de groenzone, wordt gecontinueerd. Zo zal - als er wordt 
gestart met het inrichtingsplan van de groenzone- door Bakertand BV apart overleg worden 
gevoerd met de omwonenden van de Boemerang over de daadwerkelijke inrichting van de 
zone (type beplanting, waar, etc.). 
Tenslotte zal de wethouder na de besluitvorming in de raad een gesprek met de bewoners 
van de Boemerang aangaan. Een uitnodiging voor dit overleg is inmiddels verstuurd. 

 
2. Krijgt de raad gedurende het proces informatie over de communicatie met de 

omwonenden? 

Antwoord: 
De raad is gedurende het proces (in raadsvoorstellen en raadsinformatiebrieven) tot nu toe 
steeds geïnformeerd over de wijze van communicatie met de omgeving en belanghebbenden, 
maar ook over de resultaten van de gesprekken die zijn gevoerd en de uitkomsten van de 
omgevingsdialoog. Ook in het vervolg zal dit zo worden voortgezet. Zo zal bij de volgende 
keer dat we met het Voorontwerp naar de raad gaan en daarna bij het vaststellen van het 
bestemmingsplan (DO) worden ingegaan hoe met de omgevingsparticipatie is omgegaan 
(kort verslag van de sessies). 
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