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Datum inboeken : 

Openbaar Nee Internet Nee

naar RAAD Ja OR Nee

Communicatie Nee Europese regelgeving Nee

via COMMISSIE Ja 

Anders:

Onderwerp : Herziening 2022 Spoorzone
4e herziening Spoorzone A2 grondexploitatie
8e herziening Spoorzone B grondexploitatie

Advies : 1. Akkoord gaan met de 4e herziening exploitatieopzet Spoorzone A2 en 
het concept raadsvoorstel voor de Spoorzone.

2. Akkoord gaan met de 8e en afsluitende herziening exploitatieopzet 
Spoorzone B en het concept raadsvoorstel voor de Spoorzone

3. Ten aanzien van deze 4e herziening Spoorzone A2 en 8e herziening 
Spoorzone B (de berekening en de toelichting, inclusief de bijlagen) de 
geheimhouding krachtens artikel 55 lid 3 van de gemeentewet te 
bekrachtigen op grond van artikel 10, tweede lid aanhef en onder b van 
de Wet openbaarheid van bestuur.

Datum Ambtenaar Pho Griffier
Afdelings-

hoofd

10 maart 2022 R. den Boeft            
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Burgemeester
Wethouder
Wethouder
Wethouder
Secretaris DR 220318 Bespreken wegens raadsvoorstel
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Inleiding
Jaarlijks vindt een herziening plaats van de grondexploitaties. Bijgevoegd vindt u het concept 
raadsvoorstel, concept raadsbesluit en de vertrouwelijke boekwerken betreffende de 4e 
herziening van de grondexploitatie behorende bij project Spoorzone A2 en de 8e en afsluitende 
herziening van de grondexploitatie behorende bij project Spoorzone B.

Wij vragen u notie te nemen en akkoord te gaan met deze herzieningen van bovenstaande 
grondexploitaties behorende bij ontwikkeling van de Spoorzone en het concept raadsvoorstel 
dat betrekking heeft op de beide projecten in de Spoorzone. Tevens vragen wij u het concept 
raadsvoorstel en concept raadsbesluit voor te leggen aan de gemeenteraad.

Verdere tekst en toelichting zijn opgenomen in het raadsvoorstel.

Aanpak/uitvoering
- Concept raadsvoorstel en besluit voorleggen aan de gemeenteraad.
- De geheime boekwerken ter inzage leggen voor de gemeenteraad

Bijlage(n)
- Concept raadsvoorstel
- Concept raadsbesluit
- 4e Herziening van de grondexploitatie Spoorzone A2 (geheim)
- 8e Herziening en afsluiting van de grondexploitatie Spoorzone B (geheim)
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