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Motivatie van fractie Sessiemotivatie naar aanleiding van nota "2013.0049322 
Vaststellen zonebeheersplan Industrieterrein De Liede" 
 
Tijdens het Raadsplein van 5 september jl. heeft de fractie van 
ChristenUnie - SGP een sessie aangevraagd naar aanleiding van 
nota "2013.0049322 Vaststellen zonebeheersplan Industrieterrein De 
Liede", welke op de lijst stond van stukken ter afhandeling door het 
college. Dit sessieverzoek kreeg voldoende steun. Het 
'Zonebeheersplan Industrieterrein De Liede' is het eerste 
zonebeheersplan in de Haarlemmermeer en zal volgens de 
portefeuillehouder als model dienen voor toekomstige zoneringen.  
Het doel van de sessie is het bespreken van de rol van de raad in 
dit verband en het toetsen van de kaders en overgangsregelingen die 
na de goedkeuring van deze nota worden gehanteerd. Ter 
ondersteuning van deze sessie wordt het college gevraagd een 
informatieve sessie te organiseren over het zonebeheersplan en de 
raad daarna voldoende tijd te geven om technische vragen te stellen. 
 
Tijdens deze sessie wil de fractie van ChristenUnie - SGP met 
andere partijen o.a. discussiëren over:  

 de noodzaak van een zonebeheersplan voor Industrieterrein 
de Liede, en in het algemeen de vraag of de raad het eens 
is met de wijze waarop wordt bepaald of een dergelijk plan 
in de betreffende situatie zinvol is?  

 de overgangssituatie voor grondeigenaren / bestaande 
gebruikers van Industrieterrein de Liede die worden 
geconfronteerd met een lagere geluidruimte dan wat ze 
hadden voor de invoering van deze zonering. 

 de aanpak van de gemeente wanneer een bestaande 
grondeigenaar / gebruiker van het terrein niet bereid is 
akkoord te gaan met een lagere verkaveling van 
geluidruimte  

 op welke wijze kan een bedrijf meer geluidruimte kan 
verkrijgen (bijvoorbeeld door het betalen van hogere 
leges?) 

 
Rol van het college: 

 Vooraf geven van schriftelijke informatie en/of een 
informatieve sessie ten behoeve van de sessie. 

 Aangeven wat momenteel het beleid is richting bestaande 
gebruikers van een industrieterrein bij de invoering van 
geluidszoneringen 

 Aangeven of dit beleid afwijkt van het gangbare beleid 
binnen de regio Kennermerland, Amstelland en de 
Meerlanden. Zo ja waarmee? 



 

 

 Aangeven wat de resultaten zijn van invoeringen van 
zoneringen bij bestaande gebruikers en grondeigenaren in 
bijvoorbeeld de regio Kennemerland, Amstelland en de 
Meerlanden. Welke overgangsregelingen zijn tot nu toe 
succesvol geboden wanneer een bestaande gebruiker 
door zonering minder geluidruimte krijgt? 

 
Reactie naar aanleiding van de sessie: 
 
Gezien het feit dat er mogelijk insprekers komen en om fracties 
voldoende tijd te geven om met elkaar hierover in gesprek/discussie 
te gaan verzoeken wij een sessie van 90 minuten in te plannen. 
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Planning proces (In te vullen door de Griffie) 

Thema: 

Stap Datum Doel Gewenste rol college 

Sessie 17-10-2013 Discussie, zie hierboven Zie hierboven 

    

    

 

 

 

 


