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Een mening vormen of input meegeven over de KPN locatie
Velison Wonen en de gemeente hebben vanaf oktober 2014
samen onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de KPNlocatie aan de Lange Nieuwstraat in IJmuiden met een supermarkt
en woningen. Er is een plan gemaakt dat is getoetst op de
ruimtelijke en financiële haalbaarheid. Aan de raad wordt advies
gevraagd over de uitwerking voor de noodzakelijke wijziging van
het bestemmingsplan.
In maart is een informatieve raadsbijeenkomst gehouden over de
voortgang van het haalbaarheidsonderzoek voor de ontwikkeling
van de KPN-locatie. Het schetsontwerp is aan de raad
gepresenteerd en toegelicht door de ontwikkelende partijen. Nu ligt
ter consultatie het schetsontwerp voor zoals dat ook in maart is
gepresenteerd, de uitgangspunten die van belang zijn voor de
haalbaarheid en de toets van het college op de uitkomst van het
onderzoek. In de tussenliggende periode vanaf maart is met
Velison hoofdzakelijk gesproken over de juridische en financiële
voorwaarden, waaronder de onderlinge rol- en taakverdeling, en
de kosten- en risicoverdeling bij uitvoering van het plan. Gevraagd
wordt of de raad kan instemmen met de uitgangspunten zoals die
nu voorliggen zodat met Velison en de ontwikkelende partijen het
plan concreet kan worden uitgewerkt. De nodige raadsbesluiten,
bijvoorbeeld voor het bestemmingsplan en de grondtransactie,
worden later aan de raad voorgelegd zodra dit concreet en in het
proces aan de orde is.
o Fractiewoordvoerder maakt opmerkingen / stelt vragen
o Mogelijkheid onderling debat
o portefeuillehouder / adviseur gemeente (en evt. ambtenaar)
beantwoorden vragen
o Fractiewoordvoerder geeft mening over KPN locatie
►Portefeuillehouder R. Vennik / F. Bal
►Beleidsambtenaar B. de Groot
►Akro; adviseur gemeente R. Kersten
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