MEMO
Van

Mark den Boer, commissiegriffier

Aan

Commissie Grote Projecten

Datum

15 september 2020

Betreft

Termijnagenda commissie Grote Projecten

Geachte commissie,
Hierbij leg ik de termijnagenda van de commissie aan u voor. Zoals u kunt zien
komt er de komende maanden heel veel bij de commissie op het bordje.
Enerzijds heeft dat te maken met het feit dat veel projecten tegelijkertijd in een
volgende besluitvormingsfase terecht komen. Anderzijds vanwege de afspraak
dat de commissie Grote Projecten de grotere gebiedsontwikkelingen van A tot Z
behandelt, dus ook de bestemmingsplannen.
De inzet van raad én college is steeds geweest om de voortgang er in te
houden. Daarom onderstaande termijnagenda waarbij twee extra
commissievergaderingen zijn opgenomen. Het ziet er naar uit dat de agenda
vanaf januari een stuk leger zal zijn. Naast GREX en bestemmingsplan Leerpark
2F en bestemmingsplan Thureborg gaat het vooral om de nieuwe zachte/harde
planvoorraad voor de volgende 7.000 woningen. Daarvoor lopen nu nog
onderzoeken van o.a. Mecanoo.
Voorstel voor extra commissie GP - 15 oktober  Planpresentaties en sprekerspleinen
•

Presentatie Overkamppark – Overkampweg

•
•

Presentatie winnend plan Amstelwijck Midden
Sprekersplein Bestemmingsplan Amstelwijck Midden

•
•

(onder voorbehoud van

beschikbaarheid Edzo Bindels van West8)

(indien zich

insprekers melden)

Sprekersplein Bestemmingsplan Gezondheidspark west

(indien zich

insprekers melden)

Sprekersplein ontwikkeling locatie B. de Raadtsingel 95 (voormalige
Leen Bakkerlocatie) (indien zich insprekers melden

Commissie GP - 12 november
•
•
•
•
•
•
•

RV 1e herziening bestemmingsplan Stadswerven, loc. woongebied
deelgebieden 2, 4, 6 en 7
RV Bestemmingsplan Gezondheidspark west
RV Bestemmingsplan Amstelwijck Midden
RV Verwerving Crownpoint en ontwikkeling Spuiboulevard
RV Voorbereidingskrediet parkeergarage Spuihaven
Notitie ontwikkeling locatie B. de Raadtsingel 95 (voormalige Leen
Bakkerlocatie) (richtinggevend advies van commissie)
Voortgangsmonitor Q3 2020 bouwende stad

Voorstel voor extra commissie GP - 3 december
Bedoeld voor de onderwerpen die op 12 november niet op de agenda passen
en/of waarvan stukken nog niet op tijd gereed zijn.
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