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Geachte mevrouw Hendrickx,  
 
In uw brief van 16 januari 2015 stelt u raadsvragen ex artikel 39 Reglement van Orde inzake het 
Transferium Willemspoort. 
Op deze vragen kunnen wij u het volgende antwoorden: 
 
Vraag 1: Wanneer kan de raad de nieuwe ruimtelijke kaders voor het transferium 

tegemoet zien? 
Antwoord: Wij streven er naar om het voorstel voor de nieuw kaders aan te leveren voor de 

gemeenteraad van 14 april 2015. 
Vraag 2: Uit de brief maken wij op dat er overleg is met De Honderd Morgen over een 

concrete variant. Is de variant waarover overleg is geweest één van de varianten 
en zo ja, kan het college toelichten welke varianten er nog meer in uitwerking 
zijn? 

Antwoord: Er is bestuurlijk en ambtelijk overleg geweest met De Honderd Morgen over een 
mogelijke uitwerking van een alternatief voor het transferium Willemspoort.  De 
portefeuillehouder heeft op 13 februari 2015 een bezoek gebracht aan de 
volkstuinvereniging. 
Hiermee is getracht na te gaan of het alternatief ook daadwerkelijk ruimte biedt 
voor een goede inpassing cq aansluiting van de voorzieningen van De Honderd 
Morgen. 
Op dit moment zijn er geen andere varianten in uitwerking. Het overleg was 
bedoeld om de volkstuinvereniging zo goed mogelijk in het proces in positie te 
brengen en met hen de (fysieke) uitgangspunten voor een mogelijk inpassing te 
bespreken.  

Vraag 3: In de brief vermeldt de vereniging dat er sprake zou zijn van een transferium dat 
bijna twee maal groter wordt dan waar de raad eerder mee heeft ingestemd. 
Kan het college dit bevestigen? En zo ja, geldt deze volumetoename voor alle 
varianten? 

Antwoord: Conform eerder besluitvorming van de gemeenteraad (herijking Visie 
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Willemspoort 14 juli 2009) streven wij naar een transferium van totaal 1.100 
plaatsen. Bij de variant koppeling aan de personeelsgarage van het JBZ konden 
we volstaan met een nieuw te bouwen garage van 700 plaatsen. In de 
resterende 400 plaatsen zou worden voorzien door uitwisseling op 
piekmomenten met de garage van het JBZ. Omdat de garages nu fysiek verder 
van elkaar komen te liggen, ligt deze uitwisseling niet meer voor de hand. 
Daarom is het noodzakelijk om nu 1.100 plaatsen in een nieuwe garage te 
realiseren. Deze noodzaak geldt in alle varianten waarbij de fysieke koppeling 
met de personeelsgarage van het JBZ niet wordt gemaakt. In het raadvoorstel 
dat wij van plan zijn om aan te leveren voor de raadsvergadering van 14 april 
2015 gaan wij uitgebreider op deze materie in.   

 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch, 
De secretaris,      De burgemeester, 
 
 
mr. drs. I.A.M. Woestenberg      mr. dr. A.G.J.M. Rombouts 
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geen 
 
 


