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Actueel 

behandelvoorstel: 

Behoort bij onderwerp ‘Informatienota ontwikkelzones: planning en procesgang’ 

(2018/702054) in de eerstkomende commissievergadering (24 januari 2019) 

Bijlagen -  

Onlangs is de informatienota nota ‘ontwikkelzones: planning en procesgang’ aan de commissie gezonden. 
Hierin staat de voorgenomen bestuurlijke planning voor de ontwikkelvisies. Toegezegd is om in twee tranches 
van drie de ontwikkelzones aan te bieden aan de commissie. Deze planning wordt enigszins aangepast.  
 
In de informatienota wordt vermeld dat de ontwikkelvisies Europaweg, Spaarndamseweg en Zuidwest voor 
het zomerreces van 2019 ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad (planning 27 juni, 
eventueel 11 juli). In de informatienota wordt evenwel een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de eerste 
twee ontwikkelvisies: ‘Voor de ontwikkelvisie Europaweg duurt het verkeerskundig onderzoek mogelijk 
langer (maximaal vijf in plaats van de geplande twee maanden). Als dit het geval is schuift het aanbieden van 
deze visie door tot na het zomerreces. Voor de ontwikkelvisie Spaarndamseweg is er een risico op vertraging 
in verband met de noodzakelijke afstemming met de verstedelijkingsstudie (bebouwingshoogte). Daarnaast 
geldt voor alle zones dat de ambtelijke capaciteit beperkt blijft’. 
 
De stand van zaken is nu als volgt: 
 
De Ontwikkelvisie Zuidwest wordt binnenkort aan uw commissie aangeboden conform planning. Hier past 
nog een aanvulling. In het kader van het participatietraject is er een zogenoemde Meedenkgroep gestart in 
Zuidwest. Zij hebben initiatief genomen om hun reactie op de conceptvisie al rechtstreeks naar uw commissie 
te sturen. Het college zal deze inbreng betrekken bij het formele inspraaktraject dat start nadat uw 
commissie de ontwikkelvisie Zuidwest heeft vrijgegeven voor inspraak, conform de gebruikelijke procedures. 
 
Ten aanzien van de ontwikkelvisie Europaweg geldt dat het benodigd verkeersonderzoek inderdaad relatief 
veel tijd kost. Daarnaast is er tijd en aandacht gegaan naar de effecten van 40/40/20 op de zone, het 
beleggen van een samenwerkingstafel, en het bespreken van maatwerkkaders met individuele ontwikkelaars. 
Dit is relevant in verband met de gewenste versnelling van de woningbouwproductie. 
 
Het opstellen van de ontwikkelvisie Spaarndamseweg heeft vertraging opgelopen als gevolg van 
capaciteitsproblemen. Zo moet het participatietraject nog starten. Ook de benodigde onderzoeken op het 
gebied van verkeer, water en hoogbouw moeten nog starten. 
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Voor beide ontwikkelvisies geldt nu dat ze voor de zomer aan uw commissie worden aangeboden voor 
vrijgeving van inspraak (6 juni). Na de zomer zullen deze ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. 
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