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Uitwerkingsplan Stadshart.
Het uitwerkingsplan is een richtinggevend document, waaraan geen rechten
kunnen worden ontleend.
Voor een deel vormt het plan een verdieping en uitwerking van het
structuurplan en daarmee de opmaat voor het bestemmingsplan en de
stedenbouwkundige uitwerkingen voor de drie prioritaire projecten. Voor het
gebied in de as station-Marsdiep en voor Willemsoord is het Uitwerkingsplan
een onderbouwd advies om te komen tot een aanpassing van het
structuurplan en op de die aanpassing gebaseerde bestemmingsplannen.
Op 13 mei 2008 is het concept Uitwerkingsplan Stadshart voor de
commissies toegelicht en op 4 juni 2008 door de commissies 'ter bespreking'
behandeld. De belangrijkste opmerkingen van de commissieleden en de
toezeggingen van het college zijn opgenomen in de besluitenlijst van die
vergadering. In raadsinformatiebrief nr. 35 van 2008 heeft het college
aangegeven dat de vragen en opmerkingen van de raadscommissies
worden meegenomen bij de afweging in de besluitvorming.
Thans heeft het college het Uitwerkingsplan Stadshart ter vaststelling aan de
gemeenteraad aangeboden en dienen de raadscommissies gezamenlijk een
advies aan de raad uit te brengen.
De Raad is voornemens het Uitwerkingsplan Stadshart vast te stellen in een
extra raadsvergadering op woensdag 30 september 2008.
Het uitwerkingsplan is te downloaden onder de volgende link:
http://www.zeestad.nl/index.php?id=121#97
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