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memo 

  

  

Van Griffie 

Onderwerp Bespreking ontwikkeling Leijoever 

Datum 6-12-2018 

  

 
Inleiding 
Via raadsinformatie van 2 november 2018 heeft het college de raad over het plan Leijoever 
geïnformeerd en is de raad in gelegenheid gesteld om wensen en / of bedenkingen kenbaar te 
maken naar aanleiding van de vaststelling van het plan Leijoever door het college. Deze kan het 
college meenemen in het vervolgtraject om te komen tot een bestemmingsplan en een 
woningbouwontwikkeling in Riel.  
 
Beeldvorming/oordeelsvorming 
Op 4 december bent u geïnformeerd door buurtbelang, projectontwikkelaar en wethouder over dit 
dossier. Daarbij is geconstateerd dat u nog behoefte had aan nadere informatie. 
Gevraagd is om 

1. Een aan de omwonenden beschikbaar gestelde vertrouwelijke nota uit 2016, mogelijk nog 
een andere nota.  
Er is maar één nota verstrekt aan omwonenden. Deze nota uit opgesteld in december 2016 is 
toegevoegd (bijlage 5).  

2. De schriftelijke reacties van de provincie met betrekking tot het instemmen met de 10 meter 
voor de ecologische verbindingszone.  
Ambtelijk is meegedeeld dat in de vergadering sprake was van een misverstand. De 
toestemming wordt verleend door het waterschap. Er is een gespreksverslag toegevoegd over 
deze afspraak (bijlage 6). 

 
Om in de vergadering van 18 december een oordeel te vormen, is het belangrijk dat al uw vragen 
vooraf zijn beantwoord. Neemt u zo spoedig mogelijk contact op met de griffie of organisatie 
wanneer u nog informatie of stukken mist?  
 
Behandeling 18 december 
De uiteindelijke vraag of de raad wensen en bedenkingen kenbaar wil maken staat tijdens de 
bespreking op 18 december centraal. Wanneer het antwoord op deze vraag "ja" is, dan moet worden 
afgesproken dat in een besluitvormende vergadering daarover verder wordt gesproken. Dat kan dan 
aan de hand van een voorstel van het college (zeker verstandig als het juridisch zorgvuldig moet 
gebeuren of wanneer er nog veel (uitzoek)werk nodig is) of een motie van de raad. De voorzitter 
concludeert aan het eind van de behandeling hoe besluitvorming verder verloopt.  
 
 


