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A. Verkaik
Een oordeel vormen over het beschikbaar stellen van een aanvullend
voorbereidingskrediet van € 100.000,- voor het starten van de definitiefase van
het project Grote Buitendijk / Hofgeest.
Het Ontwerp Ontwikkelingsplan Grote Buitendijk/Hofgeest is als ruimtelijk
functioneel kader in juli 2011 vastgesteld door de Raad. De Raad besloot toen:
1. Het voorliggende ontwerp ontwikkelingsplan Grote Buitendijk / Hofgeest
vast te stellen als passende uitwerking van de door de raad gestelde
kaders
2. Het ontwerp ontwikkelingsplan Grote Buitendijk/Hofgeest te hanteren als
uitgangspunt voor het verkrijgen van een principe-uitspraak van de
provincie Noord-Holland voor het verkrijgen van een ontheffing voor het
bouwen buiten het Bestaand Bebouwd Gebied (BBG “rode contour”).
3. Voor deze vervolgfase een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar
te stellen van €50.000,- .
Dit krediet is tussen juli 2011 en augustus 2013 benut voor het verkrijgen van
instemming over de bebouwingscontour en het in beeld brengen van de
vervolgstappen.
Randvoorwaarde voor de ontwikkeling is het aanpassen van de provinciale
bebouwingscontour. Velsen heeft na overleg een prealabele vraag (brief 12
april 2012) gesteld aan de provincie. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
heeft op 23 april 2013 besloten medewerking te verlenen aan het wijzigen van
de contour voor het Bestaand bebouwd gebied (de BBG of ‘rode’ contour). De
prealabele vraag over de mogelijkheid tot wijziging van de begrenzing van het
bebouwde gebied is hiermee positief beantwoord.
Nu is de financiële uitwerking van het vastgestelde Ontwerp
Ontwikkelingsplan Grote Buitendijk/Hofgeest aan de orde.

Behandeladvies

►Korte presentatie door portefeuillehouder/ambtenaar
►Fracties stellen vragen en maken opmerkingen.
►Portefeuillehouder beantwoordt vragen
►Fracties geven hun oordeel over het raadsvoorstel.
►Voorzitter vat afspraken samen en concludeert of het voorstel besluitrijp c.q.
debatrijp is.

Wie wordt
uitgenodigd?
Spreekrecht publiek
Resultaat sessie

►Portefeuillehouder
►Beleidsambtenaar
Ja
Max. 3 minuten per inspreker
► besluitrijp c.q. debatrijp voor de Raad van 21 november 2013

