Nr.
B01.O

B02.O

COLLEGEBESLUITEN D.D. 02-04-2019
Samenvatting / toelichting
Op basis van uw besluit tot het doorlopend wijzigen van de
begroting en de bevoegdheden die u daarin hebt, treft u bijgaand
de 2e administratieve begrotingswijziging 2019 aan. De mutaties
zijn toegelicht in de begrotingswijziging.
Advies selectiebesluit Voor het plangebied van de nieuwe insteekhaven is een
archeologie
archeologisch bureau- en booronderzoek uitgevoerd door Antea.
plangebied
Uit dit onderzoek volgt dat er binnen het plangebied geen
Insteekhaven
behoudenswaardige vindplaatsen worden verwacht naast enkele
sporen van de middeleeuwse ontginning. Antea adviseert om het
plangebied vrij te geven voor toekomstige ontwikkelingen.
Onderwerp
2e administratieve
wijziging 2019

Besluit
tot vaststelling van de 2e administratieve
begrotingswijziging 2019.
het plangebied van de insteekhaven conform het
bijgevoegde selectieadvies vrij te geven van archeologie
waardoor bij de toekomstige planontwikkelingen kan
worden afgezien van verder archeologisch onderzoek.

Naar aanleiding van dit onderzoek is het bijgevoegde
selectieadvies uitgebracht. Dit advies onderschrijft dat
vervolgonderzoek niet nodig is en het plangebied kan worden
vrijgegeven voor verdere ontwikkeling.

B03.O

Plan van aanpak
Bedrijventerrein
Haven: veilig en
aantrekkelijk

Het onderzoek en advies dateren uit 2014, maar zijn voldoende
actueel. Beide zijn uitgebracht voorafgaand aan de eerste
aanbestedingsprocedure van de insteekhaven. Het was de
bedoeling ze mee te nemen als onderdeel van de besluitvorming
omtrent het bestemmingsplan, maar dat is uiteindelijk over het
hoofd gezien. Daarom nu alsnog dit voorstel, om te voorkomen
dat te selecteren aannemer voor de insteekhaven bij een
aanvraag omgevingsvergunning wordt geconfronteerd met een
onderzoeksverplichting op het gebied van archeologie.
Reeds geruime tijd bestaat het plan het bedrijventerrein Haven
op enkele speerpunten extra aandacht te geven met als doel een
veiliger en aantrekkelijker bedrijventerrein.
Dit plan van aanpak Bedrijventerrein Haven: veilig en
aantrekkelijk gaat in op de aanpak van de uitvoering van diverse
acties rondom een aantal speerpunten die door Parkmanagement
in overleg met het bedrijfsleven en andere belanghebbenden
(politie, brandweer, gemeente) zijn geselecteerd. Deze
speerpunten hebben een publiek-privaat karakter en hangen
onderling samen.

- het concept Plan van Aanpak Bedrijventerrein Haven:
veilig en aantrekkelijk met instemming voor kennisgeving
aan te nemen;
- na verdere uitwerking van de acties in de werkgroepen
een nader voorstel voor een kostenverdeling, een
prioritering en dekking af te wachten;

