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Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Diep, Verw, Dinj
B19.0030
Oormerken budget in de reserve Visie op Velsen voor diverse impulsprojecten

Besluit

Het college besluit de raad voor te stellen om een bedrag van € 1.495.000
in de reserve Visie op Velsen te oormerken voor de impulsprojecten Citymarketing, Kustplaats IJmuiden aan Zee, Havenkwartier en Offshore windenergie en als volgt te verdelen:
•

Citymarketing
€ 325.000
Bijdrage stichting
• Kustplaats IJmuiden aan Zee
€ 200.000
Extra expertise en inzet
• Havenkwartier
€ 470.000
Onderzoek parkeren en walstroom
€ 70.000
Herinrichting Viskade
€ 300.000
Welkom lichtobject
€ 100.000
• Offshore windenergie
€ 500.000
Programma Wind @ Work 2.0 / Techport
________________________________________________________
Totaal
€ 1.495.000
Publiekssamenvatting

In juni 2015 heeft de raad budget beschikbaar gesteld uit de reserve Visie
op Velsen om vijf impulsprojecten te starten. Het gaat om Citymarketing &
de Rauwe Loper, Kustplaats IJmuiden aan Zee, BRAK!, Havenkwartier,
Techport en Offshore Windenergie. Deze projecten dragen bij aan de realisatie van de Visie op Velsen 2025 ‘Kennisrijk Werken in Velsen’. De gemeente voert de impulsprojecten uit in nauwe samenwerking met de betrokken partijen in de gemeente. Voor de projecten Citymarketing, Kustplaats IJmuiden aan Zee, Havenkwartier en Offshore windenergie is extra
budget gewenst. Deels om projecten af te kunnen ronden, deels om ingezette ontwikkelingen verder vorm te kunnen geven. In totaal gaat het om
een bedrag van € 1.495.000. Het college stelt de raad voor dit bedrag in de
reserve Visie op Velsen te oormerken voor besteding aan dit doel.
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Portefeuillehouder
Registratienummer
Onderwerp

Coll. Dinj
B19.0059
Zienswijze ten aanzien van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Lucht
havenbesluit Lelystad.

Besluit

Een zienswijze bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in te dienen ten aanzien van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad.

Publiekssamenvatting

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het ontwerpbesluit tot
wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad ter inzage gelegd. Hiertegen
kunnen zienswijzen worden ingediend. Het college ziet aanleiding van de
mogelijkheid gebruik te maken. Eén van de voorgenomen vliegroutes loopt
namelijk over het grondgebied van onze gemeente, een gebied waar toch
al veel vliegverkeer is. Aangezien dit kan leiden tot meer vliegtuiglawaai is
het gewenst deze vliegroute in westelijke richting, tot boven de Noordzee,
te verplaatsen. Hiermee wordt een groter gebied van extra vliegverkeer ontlast. Om het Ministerie te bewegen de vliegroute te verplaatsen, dient het
college een zienswijze in.
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