Wormerland

Voorronde op dinsdag 16 december 2014, Witte
zaal
Onderwerp: Agendapunt 11, starten vrijstellingsprocedure
Hotel Wormerland
Ingaan op eventuele insprekers
Het CDA steunt punt 1 van het voorliggende besluit, namelijk het intrekken
van het besluit van 21 januari van dit jaar, waarbij de procedure ex artikel 19
lid 1 WRO werd stop gezet. Hierover merken wij hetzelfde op als gezegd is bij
de behandeling van hotel Kalverschans.
De contactcommissie Wijdewormer heeft zich niet uitgesproken voor de bouw
van dit hotel. Het CDA stelt een oordeel van de Contactcommissie over de
bouw van dit hotel op prijs.
Door diverse sprekers zijn opmerkingen gemaakt over het eventueel
verbreden van de rijksweg A7 in de nabije toekomst, en het probleem dat dit
kan vormen voor Rijkswaterstaat.
Wij zijn van mening dat radsleden niet op de stoel moeten gaan zitten van
Rijkswaterstaat, of van de provincie, of van de hogere overheid, die kunnen
dat zelf veel beter. Wij moeten ons bezig houden met de belangen van
inwoners van deze gemeente.
Een eventuele verklaring van geen bezwaar wordt pas verleend door GS
nadat de Inspecteur van de Ruimtelijke Ordening is gehoord.
Indien deze inspecteur aan GS te kennen geeft dat verlening van beoogde
vrijstelling in kennelijke strijd is met het nationaal ruimtelijk beleid, en GS
toch besluiten tot verlening van een verklaring van geen bezwaar, dan treedt
deze verklaring niet in werking. Vervolgens kan de Minister –na de
Rijksplanologische Commissie te hebben gehoord- gedurende acht weken na
verzending van de verklaring v.g.b. deze verklaring v.g.b. vervangen door
een eigen besluit dat meestal strekt tot weigering van de vrijstelling.
Opnieuw wijzen wij op de Motie van het CDA welke op 29 januari 2013 met
algemene stemmen door de Raad werd aangenomen. Middels deze Motie
heeft de Raad toen het college opgedragen om er op toe te zien dat bij
uitgifte van bouw- en vestigingsvergunningen voor bedrijven vanaf 25
werknemers een percentage van minmaal 5% van de arbeidsplaatsen zal
worden ingevuld door arbeidsgehandicapten. In hotel Wormerland zal
tenminste werk zijn voor 40 arbeidsplaatsen.
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Wormerland
Daarom, voorzitter, wenst het CDA nog geen goedkeuring te geven aan punt
2 van het voorliggende besluit, namelijk het daadwerkelijk opstarten van de
vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid 1 WRO.
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