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Onderwerp: Bestemmingsplan HOV tracé
Geachte leden van de raad

In het kader van de actieve informatievoorziening berichten wij u het volgende:
De gemeente Velsen heeft met de provincie afgesproken een HOV-verbinding met Haarlem te
realiseren. Voor het gedeelte van het tracé tussen de Santpoortse Dreef en de Troelstraweg is in ieder
geval een bestemmingsplanwijziging nodig.
Op 14 april 2011 heeft uw raad de evaluatie besproken van de notitie “Het ruimtelijk functioneel kader
en de nieuwe WRO”. In de notitie staat dat bij bestemmingsplanprocedures een startdocument wordt
opgesteld. Bij de evaluatie op 14 april 2011is afgesproken dat eventuele afwijkingen van de procedure
bij de besluitvorming worden beargumenteerd. Aangezien op 11 september 2008 door de raad al een
besluit is genomen over het te volgen tracé en op 11 februari 2010 over de financiële bijdrage, zien wij
geen noodzaak om een startdocument op te stellen. Conform de afspraken bij de evaluatie willen wij u
hierover middels dit collegebericht informeren.
Tevens willen wij u hierbij informeren dat er een voorlopig ontwerp van de tracédelen tussen de
Santpoortse Dreef en de Troelstraweg door B&W zal worden vastgesteld. Om belanghebbenden de
kans te geven hun mening over het voorlopig ontwerp voor de busbaan te geven zullen in september
2011 informatiebijeenkomsten plaatsvinden. Daarna wordt het voorlopig ontwerp vastgesteld door het
college.
Wat betreft het vervolgproces van het bestemmingsplan kunnen wij u mededelen dat op het
voorontwerp-bestemmingsplan inspraak zal worden gehouden en op het ontwerp-bestemmingsplan
zienswijzen kunnen worden ingediend door een ieder. De inspraak op het voorontwerpbestemmingsplan is voorzien voor het vierde kwartaal van 2011, na vaststelling van het voorlopig
ontwerp van de tracédelen door het college.
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