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Ruimtelijke ordening

Omgevingsvisie 'Ruimtelijke Agenda voor de toekomst van de
Merwedekanaalzone' en bijbehorende milieueffectraportage (MER)
besluit
1
In te stemmen met de reactienota, behorende bij de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone,
deel 1 Ruimtelijke Agenda en de MER Merwedekanaalzone (inclusiefoplegnotitie).
2
De Omgevingsvisie 'Ruimtelijke Agenda voor de toekomst van de Merwedekanaalzone'
vast te stellen; met dien verstande dat aan in het blok Kaders-Visie op pagina 25 wordt
toegevoegd:
"* Er komt een ecologische verbinding tussen Park Transwijk en het te ontwikkelen
Merwedepark van minimaal 10 meter breed, waarbij de invulling in ieder geval bestaat uit
een gevarieerde bomenlaan, struikvegetatie, hooiland met bloemrijke kruiden en waarbij
rekening gehouden wordt met het beperking van de uitstraling van verlichting op deze
zone";
3

De milieueffectrapportage (MER) Merwedekanaalzone, inclusief de Oplegnotitie MER
Merwedekanaalzone vast te stellen;

4

Kennis te nemen van het advies van de commissie MER en akkoord te gaan met de wijze
waarop de gemeente hier invulling aan geeft.
Aangenomen Amendement A03:
Besluit het volgende:
1. Om het percentage middeldure huur in de Omgevingsvisie vast te stellen op minimaal 25%,
door de 10% uit de categorie overig', zoals bedoeld in overweging 3, te gebruiken.
2. Het college op te dragen alle vergelijkbare passages in de Omgevingsvisie en aanverwante
documenten overeenkomstig aan te passen.
Aangenomen Amendement A06:
•
(Zie aangepast beslispunt 2).
•
En in de overwegingen genoemde randvoorwaarden mee te nemen in de
uitwerkingsvragen bij hoofdstuk 2.3 van de omgevingsvisie.
Aangenomen Amendement A07:
Besluit:
•
Het tekstdeel "..., tenzij onderbouwd kan worden dat dit financieel niet haalbaar is (met
een minimaal percentage van 20%)" in argument 2.4 van het raadsvoorstel te schrappen;
•
Het college op te dragen alle vergelijkbare passages in de Omgevingsvisie en aanverwante
documenten overeenkomstig aan te passen.

Aldus besloten in de vergadering van de raad, gehouden op 8 febru ri 2018
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