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Besluitenlijst 

 

 Commissie Ontwikkeling 

 Datum: donderdag 24 november 2022 

 Aantal bezoekers: 16 

 Aantal sprekers: 9 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Vaststellen van de agenda 

3.  Mededelingen commissieleden en wethouder(s) 

4.  Agenda komende vergadering(en), Jaarplanning en Actielijst 

5.  Transcript commissie d.d. 27 oktober 2022 (alleen naar aanleiding van) 

Cie. Ontwikkeling 24 november 2022: geen opmerkingen n.a.v. transcript 27 oktober 

2022 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  C-District strategie (RB) 

Cie. Ontwikkeling 24 november 2022: gaat als hamerstuk met stemverklaring naar de 

raad van 15 december. CU overweegt een motie in te dienen. 

(2022/1429462) 

 

7.  Jacques Meuwissenweg 2 Grond verkoop (ER) 

Cie. Ontwikkeling 24 november 2022: gaat als hamerstuk naar de raad van 15 

december (zware voorhangprocedure). 

(2022/1580300) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

8.  Vaststellen Stedenbouwkundig Plan Schalks aan de Plas (FR) 

Cie. Ontwikkeling 24 november 2022: voldoende besproken. 

(2022/1087562) 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

9.  Vaststellen stedenbouwkundig programma van eisen Sonneborn – Bloom (FR) 

Cie. Ontwikkeling 24 nov. 2022: gaat als hamerstuk met stemverklaring naar de raad 

van 15 dec. 

(2022/1436931) 

 •  Moties - Motie 14.06 Sonneborn to be wild GLH D66 CDA PvdA 
Cie. Ontwikkeling 24 nov. 2022: motie 14.06 is met deze BBV afgedaan. 
(2022/421623) 
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  Moties - Motie 14.02 Sonneborn terrein ook voor middeldure woningen 
 Cie. Ontwikkeling 24 nov. 2022: motie 14.02 is met deze BBV afgedaan. 
 (2022/421612) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging meesturen Inrichtingsplan SPvE Sonneborn 
Wethouder Roduner zegt toe dat bij het volgende besluitmoment van stedenbouwkundig 
plan of bestemmingsplan het Inrichtingsplan zal worden meegezonden (zodra het klaar is). 

(2022/1689543) 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

10.  Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen) 

 

11.  Ter inzage leggen ontwerp-masterplan ontwikkelzone Zuid-West (FR) 

Cie. Ontwikkeling 24 nov. 2022: voldoende besproken. 

(2022/1560020) 

 •  Moties - Motie 19.10 Social huur geen hekkensluiter 
Cie. Ontwikkeling 24 nov. 2022: voorstel om motie 19.10 af te doen is door commissie niet 
bevestigd. Cie. voorzitter stelt voor om deze en andere ZW moties definitief af te doen bij 
het vaststellen van het Masterplan. 
(2021/218920) 

 
 •  Moties - Motie 19.03 Groen en water in Zuid West 

Cie. Ontwikkeling 24 nov. 2022: voorstel om motie 19.03 af te doen is door commissie niet 
bevestigd. Cie. voorzitter stelt voor om deze en andere ZW moties definitief af te doen bij 
het vaststellen van het Masterplan. 
(2019/961103) 

 

 •  Toezeggingen (nieuw) - Toezegging duidelijkheid over woningdifferentiatie bij vaststellen 
Masterplan Zuidwest 
Wethouder Roduner zegt toe in het definitieve Masterplan ontwikkelzone Zuidwest 
duidelijkheid te geven over de woningdifferentiatie (m.n. middeldure huur). 

(2022/1689559) 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

12.  Vaststellen SPvE Project Pasteur (FR) 

Cie. Ontwikkeling 24 nov. 2022: gaat als bespreekpunt naar raad van 15 dec. 

(2022/807148) 

 

 •  Toezeggingen - Toezegging houtbouw en circulair slopen Louis Pasteur en Roordastraat 
bespreken met Elan Wonen 
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Cie. Ontwikkeling 24 nov. 2022: Vaststellen SPvE gaat als bespreekpunt naar raad 
van 15 dec. Verantwoording toezegging is afgehandeld. 

(2021/206026) 

 

13.  Verkoop kavel Ted Vermeulenweg Noordkop Waarderpolder – zware voorhangprocedure 

(FR) 

Cie. Ontwikkeling 24 nov. 2022: gaat als hamerstuk naar raad van 15 dec. 

(2022/1488373) 

 

14.  Raadsjaaragenda 2023 
Cie. Ontwikkeling 24 nov. 2022: mag als hamerstuk naar raad van 15 dec. incl. toevoeging van 

Samenwerkings- en Vastgoedovereenkomst C-district (Q2) en Financiën en uitbreiding Schuur 

(april 2023) en Zwemwater Spaarne bij Samenleving (progr. Sport). 

(2022/1377953) 

 

 

 

Overige punten ter bespreking 

 

15.  Keuze A-dossiers (één per commissie) - zie omschrijving op de agenda 
Cie. Ontwikkeling 24/11/22: A-dossier Mobiliteitshub (Nieuw-Zuid) Stationsplein 

 

16a SPvE vrijgeven voor inspraak 1F Oostpoort 

Cie. Ontwikkeling 24 nov. 2022: voldoende besproken. 

(2022/1364777) 

 

16b Ontwerpbestemmingsplan Oostpoort blok 1F vrijgeven voor inspraak 

Cie. Ontwikkeling 24 nov. 2022: voldoende besproken. 

(2022/1030995) 

 

17. Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1 Actieve informatieplicht 

 

1.1 Stand van zaken project toegankelijkheid gemeentelijk vastgoed  

Cie. Ontwikkeling 24 november 2022: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 

(2022/1443150) 

 
  Moties - Motie 36 Actie voor toegankelijkheid vastgoed (CU) 

Cie. Ontwikkeling 24 november 2022: t.k.n. stuk over Toegankelijkheid gemeentelijk 
vastgoed is voor kennisgeving aangenomen. 



  4/4 

 

(2022/1000358) 

 

16.  Voortgang project Vernieuwing bibliotheken  

Cie. Ontwikkeling 24 november 2022: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 

(2022/1090766) 

 

17.  Ingangsdatum meldplicht per verhuring voor particuliere vakantieverhuur 

Cie. Ontwikkeling 24 november 2022: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 

(2022/1364215) 

 

18.  Update verduurzaming gemeentelijk vastgoed 

Cie. Ontwikkeling 24 november 2022: t.k.n. stuk voor kennisgeving aangenomen. 

(2022/1512753) 

 

2 Afdoening toezeggingen en moties 

 

2.1 Motie 13.14 Maaiveldparkeren en klimaatadaptatie AP 

Cie. Ontw. 24 nov. 2022: verantwoording motie 13.14 t.k.n. voor kennisgeving 

aangenomen. 
(2022/117383) 

 

3 Brieven van het College van BenW 

 

3.1 Onderzoek naar realisatie gemeentelijke parkeergarage in het project Sonneborn 

Cie. Ontwikkeling 24 november 2022: RIB is voor kennisgeving aangenomen. 
 

4 Beantwoorde raadsvragen 

 

19.  Beantwoording art 32 vragen mbt Slachthuis AP PvdA GLH D66 CDA 

Cie. Ontwikkeling 24 november 2022: t.k.n. stuk wordt in volgende vergadering 

besproken o.v.v. Actiepartij. 

(2022/1517535) 

 

 •  Ingekomen raadsvragen - Art 32 vragen AP PvdA GLH D66 CDA m.b.t. Slachthuis  

(2022/1359715) Cie. Ontwikkeling 24 november 2022: t.k.n. stuk beantwoording art. 

32 wordt in volgende vergadering besproken o.v.v. Actiepartij. Ingekomen 

raadsvragen zijn afgehandeld. 

 

 


