
Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 23 januari 2012 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
 De voorzitter, de heer J.P. Verhoef, opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen. 
 
2. Spreekrecht burgers.  

De heer Boele spreekt in namens de motorcrossvereniging ten aanzien van agendapunt 4. 
De heer Van Kampen spreekt in namens de bewoners van de Kortevliet eveneens ten 
aanzien van agendapunt 4. 
De commissieleden worden verzocht de inspraakreacties te betrekken bij de behandeling van 
het betreffende agendapunt. 

 
3. Vaststelling agenda. 
 De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Haalbaarheid Motorcrossterrein. 

Wethouder Bruin heeft aangegeven dat de provincie het haalbaarheidsonderzoek heeft 
afgerond; het rapport wordt binnenkort aan de commissieleden ter beschikking gesteld. 
De provincie is bereid financiële middelen beschikbaar te stellen voor het motorcrossterrein 
maar dat is volgens het college onvoldoende voor de realisatie van een oplossing binnen de 
gestelde kaders. Het college is derhalve van mening dat het voorstel van de provincie 
economisch niet haalbaar is en verleent verder geen medewerking aan de uitwerking van de 
businesscase. De wethouder geeft aan de gevoelens zoals die leven binnen de commissie 
door te geven aan de provincie. 
Vanuit diverse fracties is aangedrongen op een gezamenlijk overleg met de provincie om te 
komen tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing.  
 

5. Haalbaarheid Assorgiaplein. 
Na een korte inleiding van de Stadspartij licht de heer B. Mooij de plannen met betrekking tot 
het zgn. ‘Assorgiaplein’ toe. Daarbij wordt een overzicht aan de commissieleden overhandigd 
waarin globaal inzage wordt gegeven in de financiën en het tekort. 
Aan de gemeente wordt gevraagd de plannen te faciliteren met vergunningen, de opzet van 
de infrastructuur, de bestrating en inrichting van het plein en de parkeervoorzieningen. 
Aan het college wordt gevraagd samen met de initiatiefnemers de haalbaarheid van de 
plannen te bestuderen.  
Wethouder Bruin geeft aan dat in het bestemmingsplan Stadshart rekening is gehouden met 
dit particuliere initiatief en dat de ideeën in beginsel positief worden ontvangen. Er is echter 
nog geen concreet verzoek bij de gemeente ingediend en er vindt nog overleg plaats met 
andere betrokken partners (Zeestad, Woningstichting, West8). 
De fracties reageren over het algemeen positief op de ideeën en doen een beroep op de 
betrokken partijen de plannen verder uit te werken. 

 
6. Halfjaarrapportage Zeestad 1 januari - 1 juli 2011. 

In verband met het tijdstip van de vergadering is in meerderheid besloten de behandeling van 
het onderwerp uit te stellen tot de commissievergadering van 6 februari 2012. 

 
7. Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 12 december 2011. 

De besluitenlijst is voor kennisgeving aangenomen. 
 

8. Termijnplanning. 
De termijnplanning is voor kennisgeving aangenomen. 
 

9. Sluiting. 
 Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 
 


