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Een oordeel vormen over proces en ambitie kustvisie 2017.
In september 2016 is de Kustvisie besproken met de raadsleden. Op
verzoek van de raad heeft het college een brede consultatieronde
gehouden bij de stakeholders. Nu ligt er een aangepast
Ambitiedocument Kustplaats IJmuiden aan Zee, dat richting geeft aan
de gebiedsontwikkeling. Uiteindelijk wordt in het Ontwikkelplan de
ambitie uitgewerkt tot een haalbaar plan dat als basis kan dienen voor
een nieuw bestemmingsplan.
Met de realisatie van de Kustvisie IJmuiden aan Zee wordt een impuls
gegeven aan de verwezenlijking van de Visie op Velsen 2025. Zo
ontstaat stap voor stap een aantrekkelijke en levendige kustplaats
rond de bestaande jachthaven. Een kustplaats met bijzondere en
gevarieerde woningen en aantrekkelijke horeca, detailhandel,
culturele en recreatieve voorzieningen en een kwalitatief goede
openbare ruimte. Een kustplaats dicht bij de natuur van de duinen en
de zee, maar ook op korte afstand van de metropoolregio Amsterdam.
Een belangrijk aandachtspunt bij de ontwikkeling van IJmuiden aan
Zee is de balans tussen de ontwikkeling van dit gebied tot een
aantrekkelijke kustplaats en de verdere ontwikkeling van de
nabijgelegen havens met bijbehorende bedrijven en activiteiten,
alsmede de leefkwaliteit en de aanwezige natuurwaarden.
 De voorzitter inventariseert wie (raadslid/steunfractielid/collegelid)
gebruik wil maken van de rondvraag aan het eind van de sessie
en wat het onderwerp is.
 Insprekers krijgen het woord (indien zij zich gemeld hebben).
 Fractiewoordvoerders spreken zich uit over de stukken, mogelijk
met politieke vragen aan andere fracties.
 Mogelijkheid voor onderling debat over de geuite meningen
(aanleiding kan ook een politieke vraag zijn) .
 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 (stemverklaring van
30 of 60 sec) of een debatstuk is.
 De rondvraag wordt gehouden.
 De voorzitter sluit de sessie.
►Portefeuillehouder
►Beleidsambtenaar
Ja
Max. 3 minuten per inspreker
Besluitrijp als hamerstuk (stemverklaring van 30 of 60 sec) of als
debatstuk..

