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Amendement I "Duurzaamheid Park Vogelenzang"

Corsanummer:
Van:
Aan:
Onderwerp:

Bloemendaal

2017002436
GroenLinks, D66,
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 de ambities op het gebied duurzaam bouwen en energie
zuinigheid nog wel extra benadrukt kan worden.
Overwegende :
Dat een ambitieus plan op zo'n mooie en unieke locatie als deze bij uitstek geschikt
is om ook een toonbeeld te zijn in bouwen met duurzame materialen en beperking
van het energie gebruik.

Besluit:
Toe te voegen aan punt 1 van het concept-besluit:
"met wijziging van de Beoordeling Stedebouwkundigplan Vogelenzang:
a. Paragraaf Duurzaamheid achter de laatste alinea toe te voegen, 'Maar het college is
van mening dat het ambitieniveau voor duurzaamheid nog hoger kan. Het college
vindt dat de locatie en het gehele herontwikkelingsproject een uitgelezen kans biedt
om een lichtend voorbeeld te worden op het gebied van duurzaam bouwen en
energie zuinigheid. Het college roept GGZ inGeest en de toekomstige ontwikkelaar
daarom op om binnen het plangebied een aantal "vooruitstrevende" projecten te
ontwikkelen; zoals bijvoorbeeld aardgasloos bouwen, een klimaatneutraal gebouw bij
de watertoren, een aantal met zeer duurzame / cradle to cradle materialen
gebouwde panden of de aanleg van een intelligent elektriciteitsnet.
b. bij conclusie en aanbeveling 3, na 'Voorgesteld wordt een hoge
duurzaamheidsambitie mee te geven aan de ontwikkelaar'de laatste punt ""."te
vervangen door een komma "," en toe te voegen: 'en er bij de ontwikkelaar op aan
te dringen om binnen het plangebied één of meerdere "vooruitstrevende" projecten
te ontwikkelen op het gebied van bouwen met duurzame materialen of
energiezuinigheid.'
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 26 januari 2017
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