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A. Verkaik, als plaatsvervanger aanwezig R. Vennik
Een oordeel vormen over het bestemmingsplan Tata Steel.
Het ontwerp bestemmingplan “Industrieterrein Tata” heeft met
ingang van 15 april 2011 ter inzage gelegen. Gedurende deze
periode konden zienswijzen worden ingediend. De binnengekomen
reacties zijn gebundeld in één nota van zienswijzen voor de drie
gemeenten (Velsen, Beverwijk en Heemskerk) waarover het
industrieterrein zich uitstrekt over. Elke gemeente stelt min of meer
gelijktijdig voor haar eigen grondgebied een bestemmingsplan
vast, waarvan de inhoud nauw op elkaar is afgestemd. Met het
vaststellen van het bestemmingsplan wordt het industrieterrein van
Tata Steel voorzien van een actuele hedendaagse planologische
regeling. Naar aanleiding van deze nota wordt de raad voorgesteld
het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
Eind januari 2012 lag er een sterk aangepaste en aangevulde
planMER en een passende beoordeling. Deze aangevulde
planMer is voorgelegd aan de Commissie voor de
Milieueffectrapportage. Het definitieve toetsingsadvies is op 19 juni
2012 bekend gemaakt op de website van de Commissie onder
nummer 2515-100. Het rapport is ook toegevoegd aan de bijlagen
die deel uitmaken van het bestemmingsplan. Dit advies gaf voor de
gemeenten aanleiding tot het opstellen van een aanvulling op het
planMER. De beide toetsingsadviezen en de aanvulling op het
planMER zijn opgenomen in de bijlagen bij het planMER.
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►Fracties stellen vragen en/of maken opmerkingen.
►Portefeuillehouder beantwoordt vragen
►Fracties geven hun oordeel over het plan.
►Voorzitter vat afspraken samen en concludeert of het voorstel
besluitrijp c.q. debatrijp is.
►Portefeuillehouder
►Beleidsambtenaar
Ja
Max. 3 minuten per inspreker
► besluitrijp c.q. debatrijp voor de Raad van 22 november 2012
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