Amendement B "water Park Vogelenzang"
Corsanummer:
Van:
Aan:
Onderwerp:

Bloemendaal

2017002269
D66, WD, Groenlinks
de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal
Vaststelling stedenbouwkundig plan Park Vogelenzang

De gemeenteraad van Bloemendaal in openbare vergadering bijeen op donderdag 26
januari 2017

Kennis genomen hebbende van:
Bijlage 1: Stedenbouwkundig Plan Park Vogelenzang, GGZ inGeest/Studio Hartzema/Marlies
van Diest Ontwerp (2016043629)
Constaterende dat:
In het bovengenoemde document water is genoemd als recreatieve functie in een voorstel
van het maken van een haven en als watercompensatie in een voorstel van het verbreden
van de Leidsevaart.
Overwegende :
Het aanleggen van een haven en/of het verbreden van de Leidsevaart vanwege
onder andere de cultuurhistorie een bijzondere uitwerking en toetsing behoeft;
Besluit:
Toe te voegen aan punt 1 van het concept-besluit:
"met wijziging van de Beoordeling Stedebouwkundigplan Vogelenzang:
a. Paragraaf Water en Riolering achter de eerste alinea de volgende alinea toe te
voegen, 'GGZ inGeest zal een plan (of als onderdeel van het inrichtingsplan) voor de
Leidsevaart moeten maken waarbij de opties voor watercompensatie en het
eventueel aanleggen van een haventje wordt uitgewerkt én waarbij rekening wordt
gehouden met de cultuurhistorische waarde van de Leidse vaart. Dit plan zal
voorgelegd moeten worden aan de gemeente, het Hoogheemraadschap Rijnland en
de Provincie Noord-Holland.'.
b. Conclusie en aanbeveling 3 van de paragraaf Water en Riolering te schrappen en te
vervangen door, '3 Het bestemmingsplan zal concrete maatregelen op het gebied
van waterhuishouding moeten bevatten zodat een watertoets kan worden
uitgevoerd. Watercompensatie is mogelijk langs de Leidsevaart, rekening houdend
met de cultuurhistorische structuur. Een plan van GGZ InGeest voor aanpassing van
de Leidsevaart moet ook worden voorgelegd aan het Hoogheemraadschap Rijnland
en de Provincie Noord-Holland.
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 26 januari 2017
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