
Geacht college,

Naar aanleiding van het op 27 juni 2018 per e-mail ontvangen verzoek van de afdeling Ruimte en
Wonen van het Cluster Stadsontwikkeling om gevraagd advies inzake het
ontwerpbestemmingsplan Lage Weide, stuur ik u het advies dat de Gebiedscommissie Charlois in
haar vergadering van 27 augustus 2018 heeft vastgesteld.

Het advies luidt:

Er is een informatiebijeenkomst over het ontwerpbestemmingsplan georganiseerd op 10 juli. De
informatieavond is goed bezocht. De informatie was toegankelijk en er waren voldoende mensen
beschikbaar om vragen te beantwoorden. De sfeer was gemoedelijk en er lijkt voldoende draagvlak
in de buurt om de nieuwe buren te ontvangen. Een andere indicatie hiervoor is het feit dat er geen
zienswijzen zijn ingediend.
Wij hebben op deze specifieke locatie geen bezwaren tegen de bestemming zorg. Wellicht ten
overvloede wijzen we erop dat het gebied Charlois veel zorglocaties kent. Met deze ontwikkeling
en de overige zorglocaties in het gebied leveren we stedelijk gezien een fors bijdrage. Het moge
duidelijk zijn dat wij geen ‘nimby’ houding hebben. We vragen wel nadrukkelijk om bij toekomstige
ontwikkelingen Charlois te ontzien als het om zorglocaties gaat.

Eén kwestie willen we nadrukkelijk onder de aandacht brengen. Het bevreemdt ons dat het
nieuwbouwproject van ASVZ niet wordt voorzien van stadsverwarming. We hebben
kennisgenomen van de argumentatie dat er geen verplichting is, omdat er binnen 40 meter geen
aansluiting op het warmtedistributienetwerk ligt. En dat NUON heeft aangegeven geen rendabele
business case te zien.
Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de gemeente te gemakkelijk het oordeel van
NUON heeft overgenomen. Zeker omdat op termijn de rest van de locatie Lage Weide ook in
ontwikkeling wordt genomen. Let wel, dit houdt in dat er een hele woonwijk wordt ontwikkeld.  Met
de nieuwe inzichten en ambities van het college en de rijksoverheid moeten die woningen zonder
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aardgas worden verwarmd. Het is een gemiste kans als niet de hele locatie tijdens de bouw van
stadsverwarming wordt voorzien.
Dit project heeft helaas verschillende keren met vertraging te kampen gehad. Mogelijk biedt het nu
ook een kans. Want het lijkt ons wenselijk een heroverweging te maken en wél stadsverwarming te
realiseren op de Lage Weide.

Wij verzoeken u met het gevraagde advies van de gebiedscommissie rekening te houden en de
gebiedscommissie te informeren over (de voortgang van) de verdere besluitvorming. Ook ontvangt
de gebiedscommissie graag een terugkoppeling over wat met het advies van de gebiedscommissie
is gedaan.

Indien deze brief aanleiding geeft tot vragen, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met
de wijkmanager, de heer P.A. Dekkers.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

P.A. Dekkers
Wijkmanager

M.Q. Hussain
Technisch voorzitter


