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Onderwerp: Inspraakrapportage voorontwerp bestemmingsplan HOV-tracé

Geachte leden van de raad,
In het kader van de actieve informatievoorziening berichten wij u het volgende:
Hierbij ontvangt u de inspraakrapportage met betrekking tot het voorontwerp bestemmingsplan “HOVtracé”.
Op het voorontwerpbestemmingsplan "HOV-tracé” , is inspraak mogelijk geweest van 24 mei 2013
gedurende 6 weken. Daarnaast is op 10 juni 2013 een informatieavond voor belangstellenden
georganiseerd.
Er zijn 46 schriftelijke inspraakreacties binnengekomen, waarbij de reactie van de Stichting
Belangengroep Bewoners van Houtenlaan/Zeeweg door 41 bewoners is ingediend. In totaal is er dus
door 87 inwoners gereageerd.
Ten opzichte van het voorontwerp bestemmingsplan hebben de inspraakreacties tot wijzigingen geleid.
•
•
•

•
•

Het perceel (Kadastraal bekend als M6108) Zeeweg 290 wordt gedeeltelijk gewijzigd in Wonen
(zonder bouwvlak maar wel tot mogelijkheden van erfbebouwing).
De foto van de voorkant van het bestemmingsplan wordt aangepast.
De wijzigingsbevoegdheid op de bestemming Centrum aan de P.J. Troelstraweg komt te
vervallen en kan voor verkeersdoeleinden worden bestemd, omdat er inmiddels
overeenstemming met de eigenaar van de gronden is bereikt. Een en ander zal zowel op de
verbeelding als in regels en toelichting worden aangepast.
De tekstvoorstellen van Waternet worden verwerkt in de toelichting.
Geactualiseerde onderzoeken, onder andere naar luchtkwaliteit en stikstofdepositie, het
trillingsonderzoek (quickscan en fase 2) en de complete bodemrapportage worden opgenomen
in de bijlagen bij de toelichting. De tekst in de toelichting wordt aangepast en aangevuld met de
conclusies uit deze onderzoeken.
Het onderzoek naar broedvogels is inmiddels afgerond en wordt als bijlage bij het
ontwerpbestemmingsplan opgenomen. De toelichting wordt aangepast en aangevuld met de
conclusies uit dit onderzoek.
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•

Tot slot wordt het archeologisch vooronderzoek en proefsleuvenonderzoek opgenomen in het
ontwerpbestemmingsplan.
Het ontwerpbestemmingsplan zal worden aangepast conform de SVBP2012 standaard.

Het ontwerpbestemmingsplan zal gedurende zes weken ter visie worden gelegd. In die periode kunnen
zienswijzen tegen het bestemmingsplan worden ingediend. Op basis van de ingediende zienswijzen
wordt een Nota van Zienswijzen gemaakt waarin de ingediende zienswijzen worden besproken.
Het plan wordt daarna door uw gemeenteraad (al dan niet gewijzigd) vastgesteld.
Het bestemmingsplan is te raadplegen op de website van de gemeente Velsen en op
www.ruimtelijkeplannen.nl. Een analoog bestemmingsplan ligt bij de griffie ter visie.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
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