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Datum verzoek:

4 april 2022

Portefeuillehouder:

Maarten Burggraaf

Contactambtenaar:

Melanie Morlog / opvolger (nu nog
onbekend)

Onderwerp agenderingverzoek:

Ontwikkelplan Wantij-West

Verzochte vorm van agendering:

X Beeldvormend
 Oordeelsvormend

Beeldvormend: fase waarin de raad zich laat
informeren zodat zij zich daarna een
beeld/oordeel bij een onderwerp kan vormen.
Politiek debat vindt in deze fase nog niet
plaats.

Nadere specificatie bij 'beeldvormend':

Oordeelsvormend: standpunten uitwisselen om
daarna via een politiek debat tot een definitief
standpunt te komen.

 Informatieve presentatie
X Consultatie
 Werkbezoek op locatie
 Rondetafelgesprek met deskundigen
 Hoorzitting met belanghebbenden
 Anders:
………………………………………………...

Benodigde tijd

60 minuten

(naar verwachting):

Gewenst moment van agendering:
Is het wenselijk of noodzakelijk dat het op of
voor een bepaald moment op de agenda komt?
Zo ja, wanneer en waarom?

21 juni 2022; een mooi moment om de
raad te informeren en te consulteren. Er
zijn dan bijeenkomsten met stakeholders
geweest en een breed omgevingsdialoog
met de stad.

Aanleiding agenderingsverzoek:

We zijn bezig met het opstellen van een
Ontwikkelplan voor Wantij-West (zie
consultatie okt 2021 en RIB maart / april
2022). Na een aantal participatiesessies
willen we de resultaten van de participatie
tot dan toe delen met de Gemeenteraad.

Doel van agendering

Naast het delen van de resultaten van
diverse participatiebijeenkomsten, willen
we de uitwerking presenteren in integrale
gebiedsprofielen. In een (semi-)besloten,
interactieve beeldvormende sessie willen
we graag oriënterend tot de keuzen
komen op basis van diverse
‘gebiedsprofielen’. In deze fase kijken we

(beoogd resultaat):
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samen naar de scope en de kernpunten,
en is standpuntbepaling niet aan de orde.
De diverse gebiedsprofielen tonen de
strategische keuzen in de ontwikkeling
van Wantij-West, de identiteit en
focuspunten, de meekoppelkansen en de
kwaliteit van de omgeving die dit vraagt.
Dit kan in verschillende scenario’s als
opmaat voor een ambitieus doch
realistisch voorkeursscenario voor WantijWest. Tijdens de beeldvormende sessie
bespreken we de mogelijke keuzen en de
afwegingscriteria die de raad van belang
vindt. Dit geeft richting voor de verdere
uitwerking en nadere besluitvorming later.
Vervolgproces na bespreking:

Na de diverse participatiesessies, ook met
uw Gemeenteraad, wordt het meest
kansrijke gebiedsprofiel - of mengvorm
ervan - tot een concreet ontwikkelplan
uitgewerkt, met een realistische
ontwikkelstrategie in termen van fasering
en prioritering. Een afwegingskader voor
initiatieven en activiteiten is onderdeel
van dit plan. Er zal een tweede Brede
Omgevingsdialoog plaatsvinden dat
uiteindelijk leidt tot het eindproduct. Dit
concept definitieve Ontwikkelplan WantijWest wordt in het vierde kwartaal van
2022 aan u voorgelegd ter besluitvorming.

Overige informatie en evt. bijlagen:

Zie RIB 'Proces Ontwikkelplan WantijWest'' maart / april 2022
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