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  Actie 

1. Opening en mededelingen  
 - de gemeentelijke afvaardiging in dit overleg is vanaf nu kleiner. Zonodig kun-

nen andere disciplines aan tafel worden gevraagd. 

- 24 januari wordt een rondleiding, inclusief presentatie ontwerp plein, gegeven 

aan de ondernemersklankbordgroep Damsterdiep van de GCC. Arnoud stemt 

hierover intern af met Marrie. 

 

 

 

Ypey 

   

2. Stand van zaken uitvoering  

 Moot 1: weinig werkzaamheden. Er worden alleen stempels vanuit de bouwput 

afgevoerd via de toekomstige hoofdentree voor voetgangers. 

Moot 2: betondek is in gebruik als werkterrein tbv opbouw kantoorgebouw. 

Moot 3: Er is gestart met de opbouw van de staalconstructie van het kantoorge-

bouw. De verdere opbouw zal iets minder snel verlopen omdat o.a. de verdiepings-

vloeren steeds moeten uitharden. Op korte termijn wordt verder de hellingbaan 

tussen de -1 en -2 vloer gestort, net als de -2 vloer bij de entree/uitgang Nieuwe-

weg. 

Moot 4: donderdag 13 januari wordt de -2 vloer gestort. Er is eerder deze week een 

brief verspreid in de nabije omgeving. De voorbereidende werkzaamheden begin-

nen al in de vroege ochtenduren. Dit zal overlast geven. In de avonduren en ’s 

nachts zal er enige overlast zijn vanwege het vlinderen/opschuren van de vloer. 

Mocht het hard gaan regenen dan kan dit vertraging van de werkzaameheden bete-

kenen. 

 

N.a.v.: 

- Annelies geeft aan dat in een aantal kelders aan de zuidzijde water staat. Rob 

geeft aan dat de standen 2x per week worden gemeten via peilbuizen. Op ver-

zoek gaat hij na wat de standen zijn geweest in de afgelopen maanden.  

- Er is gevraagd of er beter gelet kan worden op dubbelparkeren/foutparkeren 

rondom de bouwput (actiever beboeten) in bijvoorbeeld de Loppersummer-

gang. De bereikbaarheid voor hulpdiensten is soms in het geding. Rob geeft 

aan vanochtend dit probleem al te hebben doorgegeven aan de handhavers. 

Ongewenst gedrag blijft moeilijk te sturen. 

- Peter geeft aan dat er straks mogelijk twee aannemers actief zijn rondom het 

kantoorgebouw en vraagt zich af of dat logistieke problemen kan geven. Ge-

meente gaat er vanuit dat dit geen problemen geeft. Het feit dat een andere 

aannemer de afbouw van het kantoorgebouw kan uitvoeren is vooraf vastge-

legd in de contracten. 
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3. N.a.v. verslag 24 november 2010  

 pag. 2: Nieuwbouw hoek Nieuweweg  
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Annelies vraagt zich af of het bestemmingsplan de bouw toelaat gelet op het aantal 

bouwlagen en gedachte hoogte. Gerrit antwoord dat hem is verzekerd dat het kan 

door gebruik te maken van een zogenaamde vrijstellingsregeling in het plan. Gerrit 

geeft aan dit nogmaals intern na te gaan. 

pag. 2: Nadeelcompensatie 

Er komt mogelijk een Algemene Nadeelcompensatieverordening. Deze vervangt 

dan de huidige regeling. Nagegaan wordt of de inhoud van de regeling identiek 

blijft. De heer Homan, secretaris van de nadeelcompensatiecommissie heeft inmid-

dels het volgende aangegeven: de commissie wijkt bij het project Parkeergarage 

Damsterdiep in de toekomst niet af van haar huidige wijze van beoordeling. Een 

meer kritische beoordeling zal wel aan de orde zijn bij nieuwe projecten. Daarin 

wordt ook gekeken naar het zogenaamd maatschappelijk risico. De nieuwe veror-

dening wordt waarschijnlijk in februari in de gemeenteraad besproken.  De termijn 

waarop na afloop van de bouwwerzaamheden nog aanspraak kan worden gemaakt 

op nadeelcompensatie is in de verordening niet bepaald. De commissie zal bij het 

indienen van een verzoek na gereedkomen van de bouw de behandeling ervan moe-

ten beoordelen en afwegen. Na de bouw kan ook de planschaderegeling van toe-

passing zijn. 

Pag. 2. Tijdelijke kamerverhuur 

Er zijn een aantal jaren terug een drietal artikel 17 vergunningen verleend aan het 

Damsterdiep. De termijn van 5 jaar is in die gevallen nog niet verstreken. Bewa-

king van de vergunning vindt plaats vanuit de inspectie Bouw- en woningtoezicht. 

Pag. 3. Bestrating omgeving bouwkeet 

De winterse omstandigheden lieten herstel nog niet toe. Nu het weer zachter is zal 

Rob de aannemer opnieuw aanspreken op de situatie bij de entree van het bouwter-

rein. 
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4. W.V.T.T.K. en rondvraag  
 - Peter vraagt of in de nieuwe verkeersituatie een automobilist nog mag stoppen 

aan de noordzijde ten oosten van het kantoorgebouw. Ter plekke is sprake van 

een vrijliggend fietspad, een strook voor auto’s/bussen en een entreestrook 

voor de parkeergarage. De vraag wordt afgestemd met de verkeerskundig ont-

werper. 
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