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Een oordeel vormen over het bestemmingsplan Spaarnwoude.
Het ontwerpbestemmingsplan Spaarnwoude heeft vanaf vrijdag 16
januari tot en met donderdag 26 februari 2015 ter inzage gelegen.
Gedurende deze periode kon een ieder zienswijzen indienen. Deze
zijn gebundeld in een nota van zienswijzen. De zienswijzen hebben
betrekking op uiteenlopende onderwerpen. Er zijn verschillende
zienswijzen ingediend. Een aantal hadden betrekking op het niet
opnemen van een woonboot ter plaatse van Linie 2a. Hierover loopt al
een rechtszaak tussen de eigenaar van de woonboot en Rijkswaterstaat
aan de ene kant en de gemeente aan de andere kant. De eerder door het
college ingenomen lijn om geen extra woonboten toe te staan blijft hier
gehanteerd. De gemeente houdt Rijkswaterstaat hier aan de bestuurlijke
afspraken die in het verleden zijn gemaakt.
Een aantal zienswijzen had betrekking over de mogelijkheden die dit
bestemmingsplan zou bieden aan Villa Westend waardoor de
verkeersdruk in het dorp Spaarndam zou toenemen. Hiertoe is echter
geen aanleiding (zie ook het kopje alternatieven).
Buiten deze zienswijzen wordt aan de raad voorgesteld enkele
zienswijzen gegrond te verklaren zoals het verhogen van de lichtmasten
bij de IJsbaan en het toestaan van het plaatsen van een overkapping bij
het zwembad van Droompark Buitenhuizen. Al deze wijzigingen zijn terug
te lezen in de Nota Behandeling Zienswijzen.
In het raadsvoorstel staan alternatieven genoemd voor zaken die
mogelijk gevoelig liggen. Het gaat hierbij om:
1. Opgenomen evenementen
2. Mogelijkheden Villa Westend.
 Insprekers krijgen het woord.
 Fractiewoordvoerders spreken zich uit over het raadsvoorstel en
concept raadsbesluit, mogelijk met politieke vragen aan andere
fracties.
 Ruimte voor de woordvoerders voor debat onderling over de geuite
meningen.
 Portefeuillehouder krijgt de mogelijkheid te reageren op geuite
meningen en vragen, mogelijk toezeggingen.
 Fractiewoordvoerders krijgen de gelegenheid om aan te geven of de
bijdrage leidt tot amendementen / aanpassingen op het concept
raadsbesluit, of moties om een uitspraak van de raad vast te leggen.
 Voorzitter concludeert namens de aanwezigen of het raadsvoorstel
en concept raadsbesluit voldoende is behandeld en naar de raad
kan, zo ja of het een hamerstuk (30 of 60 sec) of een debatstuk is.
►Portefeuillehouder
►Beleidsambtenaar
Ja
Max. 3 minuten per inspreker
Besluitrijp c.q. debatrijp voor de raad van 25 juni 2015.

Portefeuillehouder
Doel sessie
Toelichting

Behandeladvies

Wie wordt
uitgenodigd?
Spreekrecht publiek
Resultaat sessie

Locatie

Tijdsduur

