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Toelichting
Hierbij ontvangt u een raadsinformatiebrief over de stand van zaken van het project Maasterras.
In de brief staat dat het college vindt dat de voorgestelde programmering en strategische
fasering van het Weeskinderendijkgebied getoetst moet worden aan de visie van de
professionele marktpartijen en andere private en publieke partijen die in het gebied gevestigd
zijn. Met als doel te komen tot een concept structuurvisie met door de markt en overheid
gedragen uitgangspunten en ontwikkelingsstrategie.
Ondanks dat wat in de kop van de brief wordt gesuggureerd, betreft het hier geen informatie
met een vertrouwelijk karakter. Het in de brief genoemde optimalisatie-advies wordt u wel
vertrouwelijk aangeboden en zult u dan ook in aparte enveloppe ontvangen en wordt niet op het
RIS geplaatst.
U wordt geadviseerd de informatie uit de brief in combinatie met het projectblad Maasterras
(onderdeel van de Jaarrekening) te behandelen, waarbij wanneer het nodig wordt geacht
gedeeltelijk in beslotenheid zou kunnen worden vergaderd, om zo de mogelijkheid te hebben
vragen te stellen over het optimalisatie advies.
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In vergadering

Gemeenteraad - dinsdag 8 september 2009 14:00
Voor kennisgeving aangenomen. Hierbij wordt aangetekend dat de raadsinformatiebrief op zich
als afgehandeld kan worden beschouwd, maar dat de adviescommissie nog graag in een
programmakamer op het onderwerp Maasterras wil terugkomen.
Ruimtelijke Ordening - dinsdag 1 september 2009 21:30

Besluit

In vergadering
Besluit

In vergadering
Besluit

De projectleider,de heer Van Alphen en wethouder Spigt beantwoorden de vragen van de
commmissieleden. Daarna besluit de commissie dat het onderwerp voldoende in
vertrouwelijkheid is behandeld. men wil echter nogmaals met wethouder en de projectleider in
gesprek in een openbare vergadering. Men vezoekr de agendacommissie hiervoor 2 blokken van
45 minuten te agenderen in eee programmakamer Ruimtelijke Ordening. Punten die dan in ieder
geval aan de orde komen zijn: externe veiligheid, het absorbtievermogen, de milieu-aspechte, de
milieuzonering en grondsaneringen .Ook moet er in deze 1,5 uur ruimte worden ingeruimd voor
een uitgebreidere presentatie.
Grote Projecten - MAASTERRAS - donderdag 11 juni 2009 21:15
De aanwezige leden van de adviescommissie adviseren de vertrouwelijke bijlage van deze
raadsinformatiebrief- Advies optimalisatie Maasterras" te agenderen voor een besloten
programmakamer.
Verder wordt besloten de geactualiseerde risico-analyse, waarvan de wethouder heeft toegezegd
deze naar de raad te sturen, tegelijkertijd met het eerder genoemde advies te agenderen in de
besloten kamer.
Agendacommissie - dinsdag 12 mei 2009 17:00
De Agendacommissie besluit de raadsinformatiebrief te betrekken bij de behandeling van het
projectblad Maasterras in de Adviescommissie van 11 juni 2009.
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De wethouder zegt toe de geactualiseerde risico-analyse naar de raad te sturen.
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