
                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                Gemeenteraadsfractie D66  Breda                                                                                                                                              

  

Aan:  Het college van burgemeester en wethouders Van Breda 

 per mail verzonden  

  

Art. 41-vragen RvO inzake voortgang planontwikkeling Molenkwartier 

 

Geacht college, 

In de keuzenota structuurvisie Breda 2030 van januari 2013 doet het college uitspraken over verschillende te ontwikkelen locaties in de stad. Er wordt 

onder meer voorgesteld de particuliere locatie voor het Molenkwartier definitief wel te ontwikkelen. D66 Breda kan zich vinden in deze keuze, omdat ze 

aansluit bij de ontwikkeling van Breda als compacte en duurzame stad. De compacte en duurzame stad is een pijler van de Structuurvisie Breda 2030, 

waarmee D66 Breda een prominent punt uit haar verkiezingsprogramma gerealiseerd ziet. 

 

Wij maken ons echter zorgen over de voortgang en het afbreukrisico van de planontwikkeling voor de locatie Molenkwartier. Daarom willen we het college 

de volgende vragen voorleggen: 

 

Voor het Molenkwartier is, na uitvoerig overleg met de buurt en twee ontwerpateliers met belanghebbenden een ontwerpbestemmingsplan opgesteld dat 

van 30 december 2010 tot en met 9 februari 2011 ter visie heeft gelegen. 

1. Wat is de status van het bestemmingsplan Molenkwartier? 

 

De afgelopen jaren is er onduidelijkheid geweest over het juridisch eigendom van de grond van het plangebied en welke partij(en) het gebied mogen en 

kunnen ontwikkelen. 

2. Wie is/zijn juridisch eigenaar van het plangebied? 

3. Welke partij(en) gaan het plangebied ontwikkelen? Hebben ze daarvoor de economische en juridische mogelijkheden? 

4. Is voor de planontwikkeling een SOK van kracht met de gemeente Breda? 

 

Op het terrein zijn verschillende verontreinigingen aanwezig, waarover door de gemeente Breda op 27 november 2008 aan de toenmalige eigenaar CB-NL 

Development bv in Amsterdam een ontwerpbeschikking Wet bodembescherming is toegezonden. De beschikking kent een geldigheidsduur van 4 jaar, die 

inmiddels is verstreken. Op 5 oktober 2012 stelde de fractie D66 uw college art.41 vragen over deze beschikking. 

 

5. Heeft de gemeente Breda op basis van de genoemde beschikking Wbb een melding van een startsanering ontvangen? Zo ja, wanneer start de 

sanering? Zo nee, deelt u dan onze constatering dat er sprake is van een publiekrechtelijke overtreding?  

6. Op welke wijze is er handhavend opgetreden op het overtreden van de wet bodembescherming, zoals bedoeld onder vraag 5? 

 

Het in stand houden van de hekwerken rondom de slooplocatie Molenkwartier is de verantwoordelijkheid van de eigenaar. De eigenaar is op dit punt 

ernstig in gebreke gebleven. Op 9 december 2012 zijn de bouwhekken rond het terrein verwijderd omdat de eigenaar de huur niet meer betaalde. Vanuit 

haar maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft uw college ingegrepen en vervangende hekwerken geplaatst. 

7. Zijn de kosten voor het plaatsen en in stand houden van de hekwerken succesvol op de eigenaar verhaald? 
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Fractievoorzitter  D66 Breda 

pjlmdebeer@gmail.com     

06-45632236  

  
Gemeenteraadsfractie D66 Breda          Postbus 2009 4800CA Breda              fractie@d66breda.nl www.d66breda.nl   


