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Geachte heer Voorburg,
Op 29 juni 2022 ontvingen wij uw vragen op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad van Vlaardingen 2019 over de behandeling van het Voorlopig Pakket Participatietraject
(VPP) Rotterdam The Hague Airport.
Onderstaand treft u onze beantwoording aan.
Vraag 1
GroenLinks wil niet dat de gemeenteraad het vliegtuig mist. Komt er voor de gemeenteraad nog een
moment waarop wij het college van input kunnen voorzien aangaande een reactie op het VPP? En zo ja,
kunt u aangeven wanneer dit is?
Antwoord
Op 21 april 2022 is er een raadscommissie gehouden over het VPP. Hier heeft de gemeenteraad de
mogelijkheid gehad om te reageren op het VPP.
Vraag 2
Kunt u aangeven op welke wijze de gemeenteraad in positie wordt gebracht, is dit bijvoorbeeld via een
'wensen en bedenkingen' procedure?
Antwoord
De gemeenteraad wordt een besluit voorgelegd over het definitieve pakket en kan dat bijvoorbeeld
amenderen. Omdat het onderwerp is behandeld in de commissie en gezien het feit dat uw raad
uiteindelijk besluit, is wat ons betreft een 'wensen en bedenkingen' nu niet op zijn plaats.
Vraag 3
Heeft de gemeente Vlaardingen, met het uitgaan van het raadsmemo, ingestemd met het
voorkeursscenario zoals deze in het VPP staat? En zo ja, mocht de gemeenteraad een kritischere
opstelling wensen, hoe verhoudt dit zich tot een voorkeursscenario dat met instemming van de
gemeente Vlaardingen reeds is ingediend?
Antwoord
Wij hebben nog niet ingestemd met het voorkeursscenario. Het VPP is een voorlopig resultaat.
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Dit betekent dat het voorkeursscenario nog vastgesteld moet worden. Aan de hand van uitwerkings- en
aandachtpunten die alle deelnemers van het participatietraject hebben aangeleverd, wordt u een
definitief pakket met een voorkeursscenario ter besluitvorming voorgelegd.

Hoogachtend,
Burgemeest r en wethouders van Vlaardingen,
)

et

de burgemeester,
drs. B. Wijbenga - van Nieuwenhuizen

de secretaris,
drs. E. Stolk
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