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Geachte leden van de raad, 
 
Op 2 september jl. heeft de Participatiegroep Vista aan het college en de raadscommissie 
Fysiek Domein schriftelijk haar bedenkingen kenbaar gemaakt tegen de concept-lijst met 
betrekking tot mogelijke woningbouwlocaties. Onze bedenkingen richten zich met name op 
het voornemen om de Vista op deze lijst te plaatsen. Gemotiveerd hebben wij aangegeven 
waarom de Vista op een dergelijke lijst niet thuis hoort.  
 
Tijdens de commissie Fysiek Domein van 11 september jl. is het voorgenomen raadsvoorstel 
behandeld. Als belangstellend toehoorder hebben wij geconstateerd dat verschillende 
raadsfracties direct en/of indirect hebben aangegeven tegen plaatsing van de Vista op deze 
lijst te zijn.  
Gelet op dit heldere en breed gedragen politiek signaal hebben wij het college verzocht het 
raadsvoorstel aan te passen, zodanig dat de Vista niet langer op de lijst voorkomt en 
daarmee definitief uit beeld is als mogelijke woningbouwlocatie. 
Wij vertrouwen erop dat het college een dergelijke boodschap van de raadscommissie niet 
zal negeren.  
 
Mocht onverhoopt blijken dat het college ondanks het heldere signaal vanuit de commissie 
niet met een aangepast voorstel komt, dan roept de Participatiegroep Vista u op om vervolg 
te geven aan uw uitlatingen tijdens de raadscommissie door het indienen van een 
amendement op dit voorstel. Voor de overwegingen voor dit amendement kunt u gebruik 
maken van de argumenten die wij u in onze brief en bijlagen van 2 september jl. hebben 
aangehaald.  
Uiteraard zijn wij bereid u desgewenst vooraf in een gesprek nader te informeren. 
  
Belangrijkste is dat uw raad uiteindelijk recht doet aan alle belanghebbenden van de Vista, 
die na een langlopend en intensief participatietraject met het college enige jaren geleden 



zijn uitgekomen op beperkte bebouwing van de Vista. Deze beperkte bebouwing is inmiddels 
gerealiseerd. Voor verdere bebouwing van de Vista bestaat niet alleen geen enkel draagvlak 
onder buurten, scholen en verenigingen, u zou daarmee ook een resultaat doorbreken dat 
na een zorgvuldig participatietraject is overeengekomen .  
 
Wij gaan er van uit dat het zover niet zal komen en dat, indien het college onverhoopt haar 
verantwoordelijkheid niet neemt door met een aangepast voorstel te komen, wij kunnen 
rekenen op uw consistentie bij het hoogste orgaan van de gemeente. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ben van Zuthem 
Voorzitter Participatiegroep Vista 
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Geacht college, 
 
Op 2 september jl. heeft de Participatiegroep Vista aan uw college en de raadscommissie 
Fysiek Domein schriftelijk haar bedenkingen kenbaar gemaakt tegen de concept-lijst 
mogelijke woningbouwlocaties. Onze bedenkingen richten zich met name op het voornemen 
om de Vista op deze lijst te plaatsen.  Gemotiveerd hebben wij aangegeven waarom  de 
Vista niet op een dergelijke lijst thuis hoort. 
 
De lijst wordt behandeld en vastgesteld in de raadsvergadering van 26 september a.s. 
Afgelopen 11 september  was de behandeling in de commissie Fysiek Domein. 
Als belangstellend toehoorder hebben wij met u geconstateerd dat verschillende 
raadsfracties direct en/of indirect hebben aangegeven tegen plaatsing van de Vista op de 
lijst te zijn en zodoende de Vista te schrappen als potentiele toekomstige 
woningbouwlocatie.  
 
Hoewel uw college gelet op het raadsvoorstel de uiteindelijke afweging aan de politiek (lees: 
raad resp. verkiezingsprogramma’s) overlaat, meent de Participatiegroep dat u een dergelijk 
duidelijk en breed gedragen signaal vanuit de commissie niet kan negeren.  
Wij gaan er dan ook vanuit dat uw college gehoord de commissie met een aangepast 
voorstel naar de raad zal komen, waarin de Vista van de lijst is geschrapt en definitief en 
blijvend als structuurgroen wordt aangemerkt (zoals ook is vastgelegd in structuurvisie en 
bestemmingsplan). Het in het dictum van het raadsbesluit opgenomen tweede beslispunt 
kan dan achterwege blijven.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ben van Zuthem 
Voorzitter Participatiegroep Vista 
 
Cc: raadscommissie Fysiek Domein 


