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Bezinning uitvoering Stadskanaal op
Zon

Geacht raadslid,
Op 10 december 2018 heeft in de raadscommissie een bezinning op de
uitvoering van de gebiedsvisie Stadskanaal op Zon plaatsgevonden.
Op die avond heeft tevens de heer Spelde namens Vledderveen ingesproken
met het verzoek een deel van de oplaadzone bij het dorp te laten vervallen.
Het college deelt de zorg van de raad voor Vledderveen, maar acht het
verstandig een eventuele aanpassing van de visie breder te trekken, opdat de
motivering voor een aanpassing een stevig fundament krijgt. Daarnaast acht
het college het van belang dat precedentwerking wordt voorkomen door
zorgvuldig te handelen.
De raad behoudt uiteraard de mogelijkheid te allen tijde met een
wijzigingsvoorstel te komen. Het college is van mening dat de huidige visie
voldoende waarborgen biedt ten aanzien van het aspect maatschappelijke
inpassing (draagvlak).
Het college heeft, mede na voorafgaand overleg met de fractievoorzitters, tot
het volgende procesvoorstel besloten:
- het college laat een ruimtelijke visie/onderzoek opstellen om nader
uitwerking te geven aan het aspect landschappelijke inpassing voor de gehele
oplaadzone;
- het college deelt de uitkomsten met de raad en zal afhankelijk van de
uitkomsten van de ruimtelijke visie/onderzoek mogelijk een voorstel tot
aanpassing van het beleidskader Stadskanaal op Zon voorleggen;
- voorstellen uit de ruimtelijke visie/onderzoek op uitvoeringsniveau zou het
college zelf ter harte kunnen nemen; voorstellen die beleid raken worden aan
de raad voorgelegd ter besluitvorming. Eventuele wijzigingsvoorstellen kunnen
dan als evaluatie van het beleid in één keer worden vastgesteld;
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- het college zegt toe dat, mochten er in afwachting van het onderzoek reeds
aanvragen in het bedoelde gebied Vledderveen komen, deze niet in
behandeling genomen worden;
- het college is daarnaast voornemens de communicatie op het gebied van
verwerven van maatschappelijk draagvlak te optimaliseren.
De uitkomst van het onderzoek wordt vóór de zomer 2019 verwacht.
Deze brief is ook in afschrift aan Plaatselijk Belang Vledderveen verzonden
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer R. Grössl. Zijn
telefoonnummer is 0599 631 631. Het e-mailadres is
gemeente(S)stadskanaal.nl.
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