Technische vragen raad Purmerend

Fractie:

GroenLinks

Opsteller:

Fred Beijert

Betreft:

Commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer

Onderwerp:

hotel in Beusebos

Geagendeerd :

Datum
29
Ja
Agendapunt:
vergadering: maart,

vrijdag,

2019

Datum vraag:

vrijdag, 29 maart, 2019 - 14:38

Datum
antwoord(en)*:

maandag, 8 april, 2019 - 17:34

Portefeuillehouder*: Mario Hegger, Paul van Meekeren
* in te
vullen
door
organisatie
Inleiding:
In de brief van wethouder Mario Hegger namens college van burgemeester en
wethouders met als onderwerp 'toelichting collegebesluit locatie hotel' (kenmerk
1470608) van 19 maart 2019 staat onder meer 'Het college en de raad hebben
eind 2017 een plan goedgekeurd voor- en een overeenkomst gesloten over de
realisatie van een nieuw Van der Valk hotel in de kom A7. Dit plan past binnen
het in 2016 in de raad vastgestelde beleid voor de ontwikkeling van de kom A7.
Bovendien is aangetoond dat er behoefte is aan een hotel van deze omvang in
onze regio. De provincie Noord Holland heeft geen bezwaar tegen deze
ontwikkeling. Binnen de MRA is dit hotel benoemd als één van de wenselijke
nieuw te ontwikkelen accommodaties om het toerisme meer te spreiden over de
regio.'

Vraag 1:

Naar aanleiding van 'De provincie Noord Holland heeft
geen bezwaar tegen deze ontwikkeling.' (= ontwikkeling
van een hotel in het Beusebos/kom A7) wil GroenLinks
(link naar) bestand ontvangen waar dit 'geen bezwaar' is
vastgelegd door het bestuur van de provincie.

Antwoord 1:
Zoals te doen gebruikelijk bij majeure ruimtelijke
ontwikkelingen is ook over het hotel in de kom A7
op ambtelijk niveau overleg gevoerd met de
provincie. Daarbij is door de afdeling ruimtelijke
ordening van de provincie bekeken of de
vestiging van het hotel niet strijdig is met door de
provincie vastgesteld beleid. Dit bleek niet het
geval te zijn.

Ook op bestuurlijk niveau is de provincie enkele
malen geinformeerd door ons college over de
plannen voor een hotel in de kom A7, zie de
brieven in de bijlagen. Daarop is geen bestuurlijke
reactie gekomen. Ambtelijk is ons gemeld dat de
brieven duidelijk waren en dat er geen behoefte
bestond bij GS om hier verder op te reageren.
Uit bovenstaande kan worden opgemaakt dat de
provincie geen bezwaar heeft tegen de komst van
een hotel in de kom A7.

