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A. Verkaik
Aanbevelingen geven met betrekking tot de uitwerking van het
bestemmingsplan Santpoort-Zuid.
Bij de start van een nieuw bestemmingsplan wordt een startdocument
opgesteld waarin de uitgangspunten voor het nieuwe plan worden
vastgelegd. Deze uitgangspunten worden consulterend aan de raad
voorgelegd. Het plangebied voor dit bestemmingsplan beslaat de volledige
bebouwde kom van Santpoort-Zuid (een exacte kaart van het plangebied
vindt u in het startdocument). In het startdocument worden ook enkele
kleine ontwikkelingen benoemd, waarbij het voorstel is om die in het
nieuwe bestemmingsplan mogelijk te maken. Bij de kleine ontwikkelingen
gaat het om het opnemen van wijzigingsbevoegdheden voor het toevoegen
van solitaire woningen aan de Uijtendaalstraat en de
Bloemendaalsestraatweg. Om onder andere milieutechnische redenen is
het niet mogelijk om deze ontwikkelingen rechtstreeks op te nemen. Voor
transparantie richting omwonenden is het ook wenselijk om hier later,
wanneer aan alle randvoorwaarden is voldaan, een aparte procedure voor
te voeren. Binnen Santpoort-Zuid spelen al langere tijd een aantal
initiatieven (Velserend, Blekersduin). Deze worden benoemd in het
startdocument. Leidend hierbij is dat nieuwe ontwikkelingen die
onvoldoende concreet zijn niet worden opgenomen in het nieuwe
bestemmingsplan en dat hier separate procedures worden gevolgd zodat
inspraak en participatie daarop specifiek kan worden ingericht.
Het concept startdocument is besproken met zowel Stichting Santpoort als
met de Woongemeenschap Santpoort-Zuid. Men heeft input, aanvullingen
en commentaar geleverd. In het startdocument is hier specifiek aandacht
aan besteed.
►Insprekers (mits zij zich gemeld hebben) krijgen het woord.
►Korte toelichting (5 minuten) door wethouder Verkaik
►Korte toelichting door Stichting Santpoort (5 minuten) en vervolgens door
de Woongemeenschap Santpoort-Zuid (5 minuten).
►Fracties maken opmerkingen.
►Portefeuillehouder beantwoordt vragen
►Fracties geven hun oordeel over het plan.
►Voorzitter vat afspraken samen.
►Portefeuillehouder
►Beleidsambtenaar
►Stichting Santpoort
►Woongemeenschap Santpoort-Zuid
Ja
Max. 3 minuten per inspreker
►voor nadere informatie / bijstelling terug naar college
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