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A.

Samenvatting

De Startnotitie Masterplan Centrum (bijgevoegd als bijlage) beschrijft de kern van het huidige beleid en
de reden voor herziening van dit beleid. De raad heeft aangegeven “aan de voorkant kaderstellend
betrokken te willen worden bij de centrum-ontwikkelingen”. Deze notitie geeft invulling aan deze wens
en is bedoeld als richtinggevend document voor discussie.
Om input te verkrijgen voor het opstellen van het nieuwe Masterplan (tijdshorizon 2013-2020) wordt aan
uw commissie een aantal vragen voorgelegd rondom vier thema’s: [1] Economie, [2] Ruimte, [3] Verkeer
en [4] Beleving & Uitstraling. Op basis van de door uw commissie verstrekte “richtinggevende kaders”
zal een raadsopdracht worden geformuleerd.

B.

Aanleiding advies

Om op de komst van de Westparallel en bijbehorende Nulplusmaatregelen (Gebiedsakkoord N69) te
anticiperen wordt aanbevolen het Masterplan Centrum uit 2004 te actualiseren. Er onstaan kansen voor
een opwaardering van het centrum.
De raad heeft aangegeven “aan de voorkant kaderstellend betrokken te willen worden bij de centrumontwikkelingen”. Deze startnotitie geeft invulling aan deze wens en is bedoeld als richtinggevend
document voor discussie met uw commissie.
C.

Toelichting advies

De Startnotitie Masterplan Centrum beschrijft de kern van het huidige beleid en de reden voor herziening
van dit beleid. Diverse nieuwe ontwikkelingen geven aanleiding daartoe. De actualisering van het
Masterplan Centrum moet leiden tot een programma voor de komende 5 tot 10 jaren en aanhaken bij de
koers en ambities van de Toekomstvisie.
Om input te verkrijgen voor het opstellen van het nieuwe Masterplan (tijdshorizon 2013-2020) is een
aantal vragen geformuleerd. De vragen omvatten de thema’s Economie, Ruimte, Verkeer en Beleving &
Uitstraling, en worden ingeleid aan de hand van enkele beschouwingen en stellingen.

D.

Vervolgstappen / proces

Op basis van de op door uw commissie verstrekte richtinggevende kaders zal een raadsopdracht worden
geformuleerd. Deze wordt zo spoedig als mogelijk ter besluitvorming aan uw raad aangeboden.
E.

Communicatie

Dit onderwerp is globaal uitgewerkt in paragraaf 7 van bijgevoegde notitie. Onderwerp komt terug bij de
aanbieding van de raadsopdracht.
F.

Financiën

Onderwerp komt terug bij de aanbieding van de raadsopdracht.
G.

Voorstel

1. kennis te nemen van bijgaande Startnotitie Masterplan Centrum 2013-2020;
2. de thema’s en vragen te bespreken tijdens een discussie in uw bijeenkomst van 15 november
aanstaande;
3. input mee te geven aan het college ten behoeve van het opstellen van de raadsopdracht voor de
herziening van het Masterplan Centrum.
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Bijlagen

De Startnotitie Masterplan Centrum 2013-2020 is als bijlage bijgevoegd.

Ter inzage liggende stukken

Het Masterplan Centrum uit 2004 ligt ter inzage in de raadskamer.

