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Bijlagen

Onderwerp: Structuurvisie

Geachte leden van de raad,
In het kader van de actieve informatievoorziening berichten wij u het volgende:

Het coalitieakkoord 2014 – 2018, waarin o.a veel aandacht is voor de regio en samenwerking, is
aanleiding geweest om dit te verwerken in het proces en de inhoud van de nieuwe structuurvisie.
Ook zijn er diverse ontwikkelingen zoals de Strategische agenda en DNA kust, die belangrijke
input zijn. Tevens wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de nieuwe omgevingswet. De
afgelopen periode hebben wij gebruikt om dit alles een goede plek in het proces te geven.
De structuurvisie biedt een ruimtelijk kader voor de toekomst voor aspecten als wonen, werken en
recreëren. In dit toekomstbeeld wil het gemeentebestuur veel aandacht voor de positie van Velsen
in de regio: samenwerking en samenhang zijn essentieel. Uitgaan van de kernkwaliteiten van
Velsen en verbindingen leggen op allerlei gebied zijn belangrijke bouwstenen. Met de visie kan
Velsen zich helder positioneren in allerlei plannen en ontwikkelingen op de schaal van de IJmond
en de Metropoolregio Amsterdam.
In het traject van totstandkoming zal veel aandacht besteed worden aan participatie.
Om de ambities uit het coalitieakkoord goed tot zijn recht te laten komen wordt als eerste stap een
lange termijnvisie opgesteld, een stip op de horizon. Deze visie gaat uit van de verschillende
identiteiten in de gemeente. Voor deze identiteiten wordt een koers op hoofdlijnen gegeven. De
koers moet ruimte voor initiatieven bieden en geen vast eindbeeld schetsen.
Vervolgens worden diverse varianten/scenario’s opgesteld. Lange termijn ambitie en de ruimtelijke
visie 2025 (met varianten), vormen tezamen de concept ontwerpstructuurvisie, en zijn vervolgens
onderwerp van participatie.
Wij verwachten in het eerste kwartaal van 2015 een besluit te nemen over de concept
ontwerpstructuurvisie. Zoals met uw raad afgesproken zal het concept ontwerp daarna eerst met
uw raad besproken worden voordat het de participatie ingaat.
Na de participatie, voorzien voor het tweede kwartaal 2015, wordt de ontwikkelrichting bepaald, die
vervolgens in een ontwerpstructuurvisie en een uitvoeringsprogramma wordt uitgewerkt. Deze
ontwerpstructuurvisie zal onderwerp zijn van inspraak. Dit kan dan naar verwachting in het vierde
kwartaal van 2015 plaatsvinden. Hierna kan de structuurvisie in het eerste kwartaal van 2016 door
de raad worden vastgesteld.
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Het proces ziet er schematisch als volgt uit:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen
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