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Amendement

Corsanummer: *
Bloemendaal

Van

Aan

CDA

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: Vitaal Vogelenzang ruimtelijk mma van eisen

De raad, in openba re vergadering bijeen op donderdagtT september 2020

Overwecende dat:

Voor wat beheft de sportaccommodatie wordt voorgesteld te kiezen voor de Vitale
Variant

Constaterende dat:
- Zowel tijdens de beeldvormende avond als per brief door de SV Vogelenzang met

argumenten is aangegeven dat één natuurgrasveld en één half kunstgrasveld de
voorkeur geniet;

Besluit:

Punt 3 van het voorgestelde besluit als volg te wijzigen:

"de Vitale Variant'te vervangen door "de variant met één natuurgrasveld en één half
kunstgrasveld"

Bij punt 9 tussen "exploitatiebegroting" het woord "gewijzigd" toe te voegen

CDA 1

André Burger
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Amendement Afkoop sociale woningbouw Vitaal Vogelenzang

Aan:

Onderwerp:
Datum amendement:
Datum raad:

2019000128

PvdA, CDA, Zelfstandig Bloemendaal, Vrijzinnig Democratisch Bloemendaal,
GroenLinks

de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal
U itkomsten o nderzoeksfase Vitaa I Vogelenza ng e n voo rstel ve rvolgsta ppe n

15 september 2020

17 september 2020

nde

3

*
Bloemendaal

Corsa:

Van:

De raad der gemeente Bloemendaal, in openbare vergadering bijeen op donderdag 17 september
2020,

Constaterende dat

Er in de planontwikkeling die voorziet in de bouw van72 nieuwbouwwoningen geen sociale
woningbouw is opgenomen blijkens raadsbesluit 2OL8OLL254, waarmee wordt afgeweken
van de door de raad vastgestelde Woonvisie en Verordening Sociale Woningbouw 2016 en
20L9;

Dat de volgens het voorliggende raadsvoorstel de in de verordening vastgelegde afkoopsom
€775.000,- bedraagt (Verordening 2016), met de toevoeging: voor zover het satdo von de
g ronde xp I oitati e d at toe I o at;

Ovenregende dat

vulling van het Vereveningsfonds sociale woningbouw van groot belang is om de
woningcorporaties in staat te stellen elders in de gemeente sociale woningbouw te realiseren;
de betreffende toevoeging geen steun vindt in de Verordening Sociale Woningbouw ,e
daarom buiten de orde is en ongewenst;
dat bij een eventuele ontoereikende grondexploitatie het
raad om dit tekort aan te vullen tot het in de Verorden
vastgestelde niveau;

Amendeert het voorgestelde besluit

door de toevoeging 'voor zover de te schrappen uit besluitpunt 7

PvdA CDA n

H. Schell

2020003525
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Amendement
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CDA, GroenLinks

De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

*
Bloemendaal

Onderwerp: VitaalVogelenzang ru¡mtel¡jk programma van eisen

De raad, in openbare vergade ring bijeen op donderdag 17 september 2020

Overweqende dat:

op pagina 6 van het raadsvoorstel de volgende tekst vermeld staat: "Voorgesteld
wordt om voor Scenario 3 met woningbouw aan de noordzijde van het plangebied te
kiezen.

Const.aterende dat:

- d¡t niet expliciet vermeld staat in het te nemen besluit;

Besluit:

Aan punt 3 van het voorgestelde besluit het volgende toe te voegen:

"volgens scenario 3" tussen de woorden "plangebied,, en ,,en,,.

CDA GroenLinks

André Burger

L2020003526



1Motie: Zlenswflze op het Conc€pt Reglonale Energle Strategle

Van: Liberaal Bloemendaal
Raadsvergadering: lTseptember2O2O

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 17 september 2020 stelt
onderstaande reactie vast.

constatcrende dat:. De gemeenteraad in de gelegenheid wordt gesteld om zijn react¡es kenbaar te maken op het
concept RES. Het concept is een veel te groot (279 pagina's inclusief bijlagen.. Concept RES te beschouwen als een eerste globale ¡nventarisatie.. De RES is een dynamisch document dat bijgesteld kan worden aan voortschrijdende innovatie.. Dit eerste document aan leesbaarheid zal winnen als de citaten van "stakeholders" en
¡nspiratiebeelden worden weggelaten.. Tevens is er teveel communicatie-jargon veel toevoegingen zoals: intensief, veel, stevig en
robuust, die volstrekt onnodig zijn.. De kaarten zijn te onduidelijk.. Aanbeveling om altijd de gemeentegrenzen aan te geven.

. In hoeverre zijn 1500 mensen representatief voor dit stuk die over een gebied gaat waarin
ruim 1,5 miljoen mensen wonen werken en recreëren.. Alleen wensen, ambities en belangen zijn opgenomen in een afiruegingskader, daardoor is dit
concept nauwelijks een visionair product te noemen.

' De alinea: " We zetten in op een gelijke verdeling van de lusten en de lasten, waarbij zoveel
mogelijk mensen in de omgeving van een windpark of zonneweide kunnen profiteren", de
vraag ontstaat; hoe staat dat in verhouding tot de nog te bouwen windparken 18 km. uit de
kust van Scheveningen tot Bloemendaal, die voor 2 miljoen mensen elektriciteit moeten gaan
opwekken.. Maatregelen tot energiebesparing door betere isolatie van huizen is nauwelijks meegenomen
in dit document.. De energietransitie is voornamelijk gesubsidieerd. Wat zijn de gevolgen voor de voortgang van
de Regionale Energie Strategie als deze worden bijgesteld, dan wel worden afgebouwd.. Worden de lasten dan gelijkelijk verdeeld over onze inwoners.. De gevolgen voor de infrastructuur van de toekomstige overbelasting, en uitbreiding, van de
vele elektriciteit-onderstations is niet meegenomen in dit concept.

' Onduidelijk is het juridische kader en status van dit document indien dat in de toekomst
wellicht wordt vastgesteld in verhouding tot regelgeving in de ruimtelijke ordening van
gemeenten.

. Zolang het gebruik van gas een redelijk alternatief blijft, mag deze fossiele niet worden
uitgesloten worden als redelijk alternatief.. De cijfermatige onderbouwing is te summier evenals de bronvermelding slechts als Pro
Memorie

van menino dat:. In het volgende concept zal hierin echt een getrouwe verantwoording van cijfers en bronnen
als aanhangsel moeten worden toegevoegd.. Duidelijk zullen verwachte lasten en baten zichtbaar moeten worden gemaakt en wie de
kosten gaat dragen en waar de baten vandaan komen.

' Een dergelijk overzicht is absoluut noodzakelijk om de juiste afwegingen te kunnen maken.

verzoekt het Golleoe:
. De bovenstaande reacties en bedenkingen over te nemen in haar strategie/visie en over te brengen

bij het vervolgproces vaststellen RES.

Liberaal

v<(L¿¿o4Þta

Stemmen voor:

Stemmen tegen:

2020003527

_. -. _. _. _. _. _Y ? _Q!:.!.J_._

toeqt', t7
a(u*zig z o

1



Iz
MOTIE

Van
Onderwerp
Agendapunt
Datum motie
Datum raad

W
a(oeu6'. o

: PvdA, D66, GroenLinks, CDA

: Concept-regionale Energietransitie Noord-Holland Zuid
:5
: 16 september 2020
: 17 september 2020

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 17 september 2020,

Constaterende dat de raad in de gelegenheid wordt gesteld om haar reactie kenbaar te maken aan
het college van Burgemeester en Wethouders;
Voorts constaterende dat het college geen mogelijkheden ziet voor zoeklocaties voor toekomst¡ge
zonneparken en/of windparken en daarme Bloemendaal geen nieuwe bijdrage levert aan de
noodzakel'rjke energietransitie;

Van mening zijnde dat
o Er noodzaak is om bij te dragen aan de CO2 uitstoot ten behoeve van voldoende

biodiversiteit - in het belang ook van voedselketens en voedselproductie - beperking van de
zeespiegelstijging en het kunnen voldoen aan de Parijs-afspraken waaraan ook de gemeente
Bloemendaal zich heeft gecommitteerd;

o Er vanwege de bijzondere landschappelijke kwaliteiten van Bloemendaal met duingebieden
en binnenduinrand er terecht geconstateerd wordt dat zoeklocaties voor zonneparken en
windmolenparken in de gemeente ontbreken;

o Andere mogelijkheden om bij te dragen aan de energietransitie in het voorstel ontbreken;

Ovenregende voorts dat
o Bloemendaal ook in de komende jaren een bijdrage moet leveren aan de afgesproken

energietransitie;
o De bestaande bebouwing in Bloemendaal wel een mogelijkheid biedt om tot (grootschalige)

zonne-energie-winning over te gaan;
o ln elk geval de daken van scholen en stat¡ons met bijbehorende kappen daartoe kunnen

bijdragen;
. Op landel'tjk niveau aqua- en geothermie een reëel alternatief voor aardgas vormen;

Verzoekt het college
o Met voorrang zonnecollectoren op daken van scholen in de gemeente en andere grote i _ ,

gebouwen die daarvoor geschikt zijn, zoals mogelijk NS-station Btoemendaal, ;;-;;¡e;? evo¡d4,r<-sn

o Het stimuleren van energiebesparíng van particuliere woningen middels zonnepanelen en
isolatievoorzieningen voort te zetten met de huidige middelen (Zonneatlas, Energiecoaches)

o De afstemming tussen de RES en de landelijke initiatieven op het gebied van energie uit
water binnen de RES onder de aandacht te brengen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie PvdA Fractie D66

w
2020003s28

Fra nks Fractie CDA
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AMENDEMENT

Van
Onderwerp

: Liberaal Bloemendaal
: Vuurwerk jaarwisseling 2020 -2O2L

De raad der gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op donde rdag, !7
september 2O2O,

kennis genomen hebbend van het raadsvoorstel vuurwerk jaarwisseling 2020 -
2O2L, registratien u m mer 2020002 L05

van mening zijnde dat:

Dat de veiligheid van het afsteken van vuurwerk voorop staat.
Ook als jongeren illegaal vuurwerk afsteken.

Overwegende dat:

Het gratis uitreiken van veiligheidsbrillen aan de schoolgaande jeugd t/m
L7 jaar een goed signaal geeft tot het besef om verantwoord afsteken
van vuurwerk

Besluit:

Een beslispunt toe te voegen onder het huidige beslispunt:

via de scholen in Bloemendaal gratis veiligheidsbrillen ter beschikking te stellen
aan alle leerlingen.

[iberaal Bloemendaal

ls

2020003529
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Motie bii communicatie uitvoeringsplan agendapunt 9 raad 17 september 2020:
Publicatie vergunningen in Bloemendaals Nieuwsblad

De gemeenteraad bijeen in vergadering op 17 september 2020

Ovenvegende dat:

Bekendmakingen vanaf l juni 2019 alleen nog via overheid.nl worden
gepubliceerd;
Niet alle inwoners van de gemeente langs de digitale weg in staat zijn kennis te
nemen van de bekendmakingen;
Diverse inwoners te kennen hebben gegeven de publicatie in het Bloemendaals
Nieuwsblad zoals dat voor l iuni 2019 werd georganiseerd, node te missen;
Het in het belang is van de gemeente en de inwoners datzíj op een
gebruikersvriendelijke wijze kennis kunnen nemen van de bekendmakingen,
ook wanneer dat niet mogelijk is langs de digitale weg omdat serviceverlening
en communicatie hoog bij de gemeente Bloemendaal in het vaandel staat.

Draagt het college op:

De bekendmakingen voortaan ook in het Bloemendaals Nieuwsblad te publiceren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Hart voor Bloemendaal

o

o

o

o
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Van: D66, GroenLinks, WD

Raadsvergadering: 17 september ZO2O
Raadsvoorstel: Aanpassing ApV t.b.v. openluchttheater Caprera
Registratienummer Raadsvoorstel: Z02OOOL429

De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 17 september 2O2O,

Kennis genomen hebbende van het raadsvoorstel Aanpassing APV ten behoeve van openluchtthea-
ter Caprera;

Overwegende dat:
- Het voorkomen van geluidoverlast in de openbare ruimte van groter belang is;
- Met name popconcerten in Caprera geluidoverlast in de nabije omgeving veroorzaken;
- Sommige popconcerten in Caprera de geluidnormen uit het Activiteitenbesluit overschrij-

den;
- De meeste popconcerten qua geluid in strijd zijn met de APV en dat structureel gedogen

van geluidsoverschrijdingen onwenselijk is;
- Het college voorstelt om het aantal dagen of dagdelen waarop incidentele festiviteiten ge-

houden kunnen worden voor het Openluchttheater ten opzichte van de praktijk ZOL}-2020
te beperken tot 12 per kalenderjaar, maar t.o.v. de APV formeel meer dan te verdubbelen
tot 12 per kalenderjaar;

- Vooral bastonen in de wijde omgeving geluidoverlast kunnen veroorzaken;
- Ook incidentele festiviteiten op andere locaties dan Caprera geluidhinder kunnen veroorza-

ken;
- Op een andere locatie, in tegenstelling tot Caprera, wel ramen en deuren gesloten kunnen

worden;
- De directeur van Caprera aangegeven heeft dat concerten altijd om 23 uur beëindigd wor-

den;

Gonstatcrcnde dat:
- De APV het equivalente geluidsniveau l-Aeq veroorzaakt tijdens incidentele festiviteiten be-

grenst op 65 dB(A), gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen op een hoogte van 1,5
meter, en exclusief een toeslag van 10 dB vanwege muziekgeluid;

- De APV de lage tonen niet maximeert via een geluidnorm die in dB(C) wordt uitgedrukç
- Diverse gemeenten via hun evenementenbeleid geluidnormen in dB(C) hebben vastgelegd

die 15 dB hoger zijn dan de dB(A) norm, omdat dat aansluit bij veel voorkomende muziek-
spectra bij evenementengeluid;

- De APV incidentele festiviteiten mogelijk maakt tot 24 uur op vrijdagen en zaterdagen, of
op een andere dag voorafgaand aan een feestdag en daarmee dus ook ruimere geluidnor-
men tot 24 uur;

Is van mcning dat:
- Er een juiste balans moet zijn tussen de belangen van omwonenden, Caprera-bezoekers en

Caprera zelf;
- Het college moet toezien dat er in het vervolg beter wordt gehandhaafd;

Besluit in afwijking en tcr aanvulling van het raadsvoorstet:

2020003531
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Btoemendaal

B. Aan artlket 4:3 een lid 14 toe te voegen dat luidt: 'Het equivalente geluldsnlveau
LAeq veroozaakt door de lnrlchtlng bedraagt tfdens incidentele festlvlteiten n¡et meer dan 80
dB(c), gemeten op de gevel van gevoellge gebouwen op een hoogte van 1,5 meter.'

C. Aan artlkel 4:3, lid 8, een lid d toe te voegen dat luldt: 'tot 23.00 uur in het gevat van het
Openluchttheater' .

Stemmen voor:

Stemmen tegen:

Då6skç
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Mot¡e vreemd aan de orde van de dag: Kostenverhaal bovenwifkse voorzieningen
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Bloemendaal

Van:

Aan:

Onderwerp:

D66, Groenlinks, PvdA, CDA, WD
de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Nota Kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen

De raad in openbare vergadering b'rjeen op donderdag 17 september 2020,

Ovenregende dat

Het soms noodzakelijk is om te investeren in bovenwijkse voorzieningen om Bloemendaal
leefbaar, gezond en aantrekkelijk te houden;
Bovenwijkse voorzieningen prof'rjt bieden aan niet slechts één gebied;

Er naast subsidies en eigen middelen de wettelijke mogelijkheid bestaat om initiatiefnemers
van nieuw te ontwikkelen vastgoed te laten bijdragen;
Het ook heel reëel is dat niet alleen de gemeente de kosten van bovenwijkse voorzieningen
voor haar rekening neemt, omdat bouwprojecten er immers ook van profiteren;
Het ook positief is voor de gemeentelijke financiën om initiatiefnemers van nieuw te
ontwikkelen vastgoed naar verhouding te laten bijdragen;
Er bij het vaststellen van de omgevingsvisie duidelijk wordt welke investeringen benodigd zijn
voor openbare faciliteiten die in aanmerking komen voor een bovenwijks kostenverhaal;
Het kostenverhaal voor bovenwijkse voorzieningen gestoeld moet zijn op een eenduidige
systematiek;

Verzoekt het college

om een Nota Kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen op te stellen als onderdeel van het traject
voor de omgevingsvisie

en gaat over tot de orde van de dag.

D66

S. Kuijs

GroenLin PvdA

H.A.L. Schell

CDA

A.J.G.

WD
M. Me'rjer

w^

2020003533



nayt.eø aeJy.gelro/vtUt (Z o(,^C";¡)

Motie vreemd aan de orde van de dag

De gemeenteraad van Bloemendaal, in vergadering bijeen op L7 september 2020

Constaterend dat:
1. De geluidproductie van het gemotoriseerde verkeer m.n. op toeristische dagen en bij

evenementen tot veel hinder en overlast voor de woon- en leefomgeving leidt,
2. De bovenmatige geluidsproductie meestal moedwillig plaatsvindt,
3. Uit data van het Nationaal Databestand Wegverkeersgegevens blijkt dat de

voorschriften voor de maximaal toelaatbare snelheid van motorvoertuigen binnen de
gemeente Bloemendaal frequent wordt overschreden.

Overwegende dat:
a. Uit onderzoek is gebleken dat de gemeente handhavend moet optreden o.a. tegen

overtreders van de regels voor maximumsnelheid en geluidsproductie van
motorvoertuigen om de naleving van verkeersregels te verbeteren,

b. De overtredingen van regels voor de maximale geluidsproductie en de maximale
snelheid leiden tot hinder voor de woon- en leefomgeving,

c. De overtredingen van regels voor maximumsnelheid leidt tot een grotere
verkeersonveiligheid en grote maatschappelijke kosten bij verkeerongelukken,

d. Door overtreding van de geluidsnormen het woongenot van inwoners van Bloemendaal
in ernstige mate wordt geschaad,

e. Deze overtredingen zowel bij evenementen als's avonds en 's nachts plaatsvinden,
f. De gemeente tot taak heeft het algemeen belang van haar inwoners en de overige

verkeersdeelnemers te behartigen,
g. Dit belang gediend wordt door een handhaving van verkeersregels,
h. De handhaving van verkeersregels een gemeentelijke taak is,
¡. Uit het oogpunt van handhaafbaarheid van de regels voor de geluidsproductie van

motoren een herziening en harmonisatie van de regels landelijk en op Europees niveau
gewenst is,

j. Intensivering van de handhaving van de regels door de gemeente desalniettemin
binnen de huidige regels kan en moet plaatsvinden.

Verzoekt het college:
a. De handhaving van regels voor de maximale geluidsproductie van motorvoertuigen en

de maximum snelheid te prioriteren en zodoende te intensiveren,
b. Te laten onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om met technische apparatuur de

regels voor motorvoertuigen voor maximale geluidsproductie en maximumsnelheid
24/7 te controleren en zo nodig te verbaliseren,

c. In overleg te treden met de gemeenten in Zuid-Kennemerland over prioritering en
intensivering van een gezamenlijke handhaving van verkeersregels t.a.v.
maximumsnelheid en geluidshinder,

d. In overleg met andere gemeenten, waar een overeenkomstige handhavi
bestaat, bij het Rijk de noodzaak te agenderen voor verbeteri rmonisatie
de landelijke - en zo nodig Europese - regelgeving
motorvoertuigen

En gaat over tot de orde van de dag.

Rob S re Burger

S

2020003
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Motie geluidsoverlast motoren

De gemeenteraad bijeen in vergadering op 17 september 2020

Ovenuegende dat:
o Inwoners veel hinder ervaren als gevolg van geluidsoverlast afkomstig van

motorfietsen;
o Inwoners hierover regelmatig hun beklag doen en de gemeente vragen hiertegen op

te treden teneinde de geluidsoverlast te doen terugdringen;
o Het aan de gemeente is om te bepalen welke prioriteiten zijwil aanpakken;
o De lokale prioriteitsstelling aan de orde komt in de driehoek Politie, OM en

burgemeester;

Draagt de burgemeester op:
o In een integraal veiligheidsplan de aanpak van (geluidsoverlast door) motorrijders

te benoemen en hieraan prioriteit te geven;
o Een afspraak te maken met de politie dat op geluid en snelheid van motoren wordt

gecontroleerd en dan vooral op die tijdstippen waarop de geluidsoverlast door
inwoners als meest hinderlijk wordt ervaren;

o Zowel het plan als de te maken afspraak met de Veiligheidsregio te bespreken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Hart voor Bloemendaal

\

Groen

(r"e,*¡
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voor

Bloemendaal
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Motie vreemd aan de orde van de dag

De gemeenteraad bijeen in vergadering op 17 september 2020

Kennisgenomen hebbend van:

Het voomemen van het college om 2x30 tijdeliike woningen te plaatsen op
Blekersveld

Overwegende dat:

Omwonenden op of rond 29 april 2020 een brief hebben ontvangen waarin het
college dat Blekersveld niet langer beschikbaar wordt gehouden voor tijdelijke
huisvesting;
Adviezen van de advocaat van de gemeente met betrekking tot voorgenomen
plaatsing tijdelijke woningen op Blekersveld niet met de raad zijn gedeeld;
Een financiële onderbouwing voor plaatsing tijdelijke woningen op Blekersveld
ontbreekÇ

Niet gemotiveerd is waarom plaatsing tijdelijke woningen naast het gemeentehuis
niet mogelijk is;
Er geen sprake is van participatie;
De raad uitdrukkelijk aan het college de opdracht heeft gegeven permanente
bewoning op Blekersveld te onderzoeken;
De raad niet heeft ingestemd met het plaatsen van tijdelijke woningen op het
Blekersveld

Verzoekt het college:

Te komen met een voorstel naar de raad voor plaatsing tijdelijke woningen danwel een
andere oplossing voor het vestigen van statushouders en overige woningzoekenden,
rekening houdend met de totale kosten, op schrift gestelde toezeggingen en draagvlak van
omwonenden door middel van participatie.

en gaat over tot de orde van de dag

Rob Bloemendaal



tn l,L"n
GROEN

LINKS
Motie 3'^lt"'* landje van Van Riessen en Bispinckpark - vervolg
Corsanummer:

Van: Groenlinks, pvdA

Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal
Onderwerp: Motie n.a.v. voornemen verkoop Landje van Van Riessen & Bispinckpark-bouwlocatie

Bloemendaal

De raad, in openbare vergadering bijeen op 17 september 2020,

Constaterende dat
o Het College blijkens brief nr. 2017OL6277 de besluitvorming over het stedenbouwkundig perspectief

(c.q. de variant-keuze) heeft u¡tgesteld tot na de verkiezingen van maart 2018;
o Onder'Wat willen wij bereiken en wat gaat dat kosten?" in de 'Doelenboom'onder programma

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing van de ontwerpbegroting 2O2O staat
dat het plan is om de grond Bispinckpark- locatie (waar nu gebouw vrml. Kinderdagopvang staat) en
het Landje van Van Riessen (al jaren braakliggend) "begin 2020" (ll te verkopen ten behoeve van
woningbouw;

' Op 7'tt-2019 door de raad unaniem een motie (2019007598) is aangenomen met het verzoek aan het
college "om z.s.m. het participatietraject landje van Van Riessen / Bispinckpark af te ronden en
beargumenteerde keuze te moken uit de diverse vorionten en deze ter besluitvorming oan de
raad voor te leggen, olvorens de gronden (eventueet) ter verkoop oan te bieden";

o Het College in de laatste projecten-voortgangsrapportage (juni 2020) meldt dat het project stil ligt,
maar "ín 2O2O zal er verder gewerkt worden aan de besluitvorming en participatie van Bispinckpark en
Landje van Van Riessen";

¡ Nieuwste informatie van vlak voor het zomerreces 2020 is dat het College met de verkoop van de
gronden "aan de slag" gaat en dat einde zomer de omwonenden hierover worden geinformeerd;

Overwesende dat:
o Het inmiddels'ende zome/ is en er dus opnieuw vooruitschuiven dreigt;
o Niets doen betekent: geen woningen, geen opbrengsten verkoop (en geen opknapbeurt voor het

Bispinckpark); vooruitschuiven betekent: uitstel woningen en opbrengsten...;
o Niets doen of verder uitstel in strijd zou zijn met gewekte verwachtingen (zie de constateringen) eno lnwoners zich afvragen wat er met het gebied en met hun inbreng gebeurt;
o De potentiële opbrengsten aanzienlijk zijn {potentie Bispinckpark-locatie is in de Strategische vastgoed-

analyse (documentnummer 20170178341geschat op > € 1 mln, dat zal in 2020 niet minder zijn);¡ Duidelükheid over gebruiksmogelijkheden/-begrenzingen een voorwaarde is voor een succesvolle
verkoop en ontwikkeling van zowel het Landje van Van Riessen als het Bispinckpark;

. Recent (eind 2019) een aangescherpte Verordening Sociale Woningbouw door de raad is vastgesteld;

Vraast dr¡nsend aan het collese
Om nu echt prlorlteit te geven aan het mogelljk maken van woningbouw op de locaties landje van Van
Rlessen en Bisplnckparþ met - naast vigerend beteid - de volgende aanpak en ultgangspunten:

1. Bepaling rulmtelljke grenzen (bouwvlak, hoogtes) voor de locaties, met als bas¡s
a. het huldige bestemmingsplan, met

'(ln geval van het Bispinckpark) wijzlging van functie 'maatschappelljk'naar'wonen,,
- max. 10% toename m2 voor het bouwvlak;
- bouwhoogtes van de nieuwbouw dle aanslulten op de omllggende bebouwlng;

b. de eind 2017 geconsolldeerde input van omwonenden en belangstellenden; \c. een deel van de verkoopopbrengsten komt ten goede aan het groen
2. op basis hiervan (punt 1) vervolg en afronding van het partlc¡pat¡etraject;
3. Op basis hlervan (punt 1, 2| een raadsvoorstel voor het zomerreces

lngediend door:
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