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Gelegenheid geven aan inwoners om in te spreken.
Er is gekozen voor een aparte sessie om inwoners de gelegenheid te
geven om in te spreken.
De inhoudelijke bespreking van het bestemmingsplan vindt plaats op
woensdag 21 mei om 19.30 uur in de Raadzaal.
Voor de verbinding tussen de Santpoortse Dreef in Santpoort-Noord en
de Troelstraweg in IJmuiden is een bestemmingsplan opgesteld,
aangezien de aanleg van een HOV-tracé op dit gedeelte niet is
toegestaan.
Bestemmingsplanaanpassing noodzakelijk
Het grootste gedeelte van het nu voorliggende tracé heeft een
“spoorbestemming”. Het bestemmingsplan moet gewijzigd worden om de
aanleg van een HOV tracé hier mogelijk te maken. Ook wordt de woning
aan de Heidestraat 2 met dit plan “weg bestemd”. De woning aan de
Heidestraat 2 is al vele jaren geleden door de gemeente Velsen
aangekocht. De voormalige spoorwoning aan de Zeeweg 292 komt te
vervallen en wordt aangekocht door de provincie.
Grondverwerving spoorlijn
De provincie heeft met NS Vastgoed en ProRail overeenstemming bereikt
over de aankoop van de spoorpercelen. De definitieve koopovereenkomst
ligt ter ondertekening bij NS Vastgoed. Naar verwachting zal de
overeenkomst eind maart 2014 ondertekend zijn.
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Aanpassingen naar aanleiding van zienswijzen
Veel van de reacties richten zich tegen de aanleg van het HOV-tracé. Ten
opzichte van het ontwerp bestemmingsplan hebben de zienswijzen tot
wijzigingen geleid. Daar waar de zienswijzen niet tot wijzigingen leiden,
worden ze in de nota zienswijzen weerlegd. Het HOV-tracé zelf, blijft in
zijn gekozen vorm gehandhaafd.
►Insprekers krijgen het woord.
►Raadsleden stellen, indien nodig, korte, verhelderende vragen, die
de insprekers kort beantwoorden.
►Voorzitter sluit de vergadering en verwijst naar de inhoudelijke
bespreking op 21 mei, waarbij inspreken niet meer mogelijk is, maar
waarbij men wel als toehoorder aanwezig kan zijn.
►Portefeuillehouder
►Beleidsambtenaar
Ja
Maximaal 3 minuten per inspreker.
►inwoners de mogelijkheid geboden te hebben om in te spreken t.b.v.
de inhoudelijke bespreking op 21 mei aanstaande.

