
TECHNISCHE VRAGEN en ANTWOORDEN (en eventueel politieke vragen) 

 

DATUM VERGADERINGEN: 7 november 2017 FRACTIE: BPP DATUM BINNENKOMST VRAGEN: 24 oktober 2017 en 

30 oktober 2017  

(vraag 3 en 4) 

 

 

NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 - 

Recreatie / 

verkeer 

Gezien de toename van activiteiten al dan niet door 

externe partijen op Fort Spijkerboor; wordt er gelijke tred 

gehouden met de parkeermogelijkheden op eigen 

(Fort)terrein? 

 

Op de website van het Fort wordt verwezen naar parkeren 

op de smalle Westdijk met uitzondering voor minder 

validen 

(http://www.fortspijkerboor.nl/Spb_bezoek/Bezoek.htm) 

 

Gelet op het feit dat er sprake is van een klein aantal 

kleinschalige en eenmalige evenementen die incidenteel  

plaatsvinden, is er vooralsnog geen invloed op de 

ruimtelijke kwaliteit. Wanneer hier verandering in komt 

(structureel, grootschalig) zal voor deze functie een 

planologische inpassing plaats moeten vinden. 

 

 

 

2 Raad, 8 Bij de technische vragen over de behandeling van de 

woonvisie in de commissie van 17 oktober is gevraagd of 

het college de in deze visie vermelde plancapaciteit op 

Jisperweg 112 van 10 woningen reëel acht. Hierop is 

bevestigend geantwoord. 

 

Vraag: Wat is de status van deze ontwikkeling op dit 

moment? 

 

Deze ontwikkeling bevindt zich nog in de fase van 

vooroverleg.  

3 Raad, 7 

(ingekomen 

stukken) 

 

Indiensttreding leden adviesraad moet dat niet 29-8-2017 

zijn ipv 2018? 

 

Dat klopt, de benoeming is per 29 augustus 2017. Dit is 

een typefout. 

4 Raad, 10 Bijlage toelichting voorgestelde wijzigingen tarieven 

omgevingsvergunningen, wijziging 6 op blz. 1: 

  

Deze wijziging houdt in dat wanneer een aanvraag wordt 

geweigerd, geen teruggaaf van leges mogelijk is. 

Achterliggende gedachte hierbij is dat werk is besteed aan 

http://www.fortspijkerboor.nl/Spb_bezoek/Bezoek.htm


NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

Wanneer een omgevingsvergunning wordt ingetrokken of 

geweigerd, kunnen de legeskosten dan worden 

teruggevorderd bij een nieuwe aanvraag? 

 

de beoordeling van de aanvraag en motivering van het 

besluit.  

Bij een nieuwe aanvraag zal voor het in behandeling 

nemen hiervan opnieuw leges in rekening worden 

gebracht. 

 

 


