
2021
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2022

Regionale Energie-
strategie NHZ (RES)
Delen van de Spoorzone vallen in 
het zoekgebied en de transfor-
matieopgave in de Spoorzone kan 
bijdragen aan de doelstellingen 
van de RES

Cluster Energiestrategie 
NHZ (CES)
Industriecluster NZKG brengt in 
beeld welke fysieke netwerken 
nodig zijn (ook in Spoorzone) voor 
realisatie regioplan om te voldoen 
aan Klimaatakkoord

Klimaatadaptatieplan 
voor Beverwijk en 
Heemskerk
Zal kaders generen voor de wijze 
waarop binnen de Spoorzone 
klimaatadaptief gebouwd en 
beheerd kan worden

Verstedelijkingsstrategie
Regionale afspraken tot 2050 voor 
woningbouw, mobiliteit en 
bedrijventerreinen waarin 
Spoorzone opgenomen moet 
gaan worden

Programma Gezondheid 
& luchtkwaliteit
Ambitie om gezondheid onderdeel 
te maken van de belangenafweg-
ing in ruimtelijk beleid + onderzoek 
naar de invloed van A22 op 
luchtkwaliteit + mogelijkheden om 
houtstook te beperken in nieuwe 
wijken 

Kalender Spoorzone Beverwĳk  Regionaal

NOVI NZKG
Uitwerking van belangrijke thema’s 
uit de verstedelijkingsstrategie. 
Planning nog niet bekend

Raad19
apr

Infosessie15
sep

Commissie 20
mei

College20
apr

Brief college 
aan raad

6
jul

Raad1
jul

Commissie29
jun

Commissie18
nov

Presentatie 
aan raad

8
apr

Eindversie 
in college

30
nov

College1
jun

College26
okt

Raad25
nov

Commissie 
(def. versie)

20 of 27
jan

Raad 
(def. versie)

3
feb

College vrijgeven 
inspraak

11
mei
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Kalender Spoorzone Beverwĳk  Gemeentelijk

Mobiliteitsvisie
Mobiliteitskaders voor de 
Spoorzone

Programma 
Duurzaamheid
Via het programma worden 
eventueel aanvullende kaders 
gesteld voor de Spoorzone

Stadsimago
Binnen het project Stadsimago 
werkt men aan een platform-
merk. Dit merk heeft effect op 
de Spoorzone

Transitievisie Warmte 
Beverwijk
Geeft voor de Spoorzone de 
route aan naar aardgasvrij in 
2050

Omgevingsvisie
Uitwerking Verkenning vindt 
(deels) plaats via de Omgevings-
visie

Omgevingswet
Voorbereidende besluitvorming 
inwerkingstreding Omgeving-
swet heeft (in)direct invloed op 
de Spoorzone

Voorjaarsnota 
Doorkijk kosten komende jaren

Najaarsnota 2021 + 
Begroting 2022
Bijstellen begroting 2021 & 
Dekking kosten Spoorzone 2022

Bijstellen begroting 2022 & 
Structurele dekking kosten 
Spoorzone 2023 e.v.

Najaarsnota 2022 + 
Begroting 2023

Beslisdocument 
plus effect op 
Spoorzone

College 
(vrijgave inspraak)22

jun

Expertmeeting 
raad26

aug
Merklancering18

jan

College 
(presentatie)

25
mei

Presentatie 
aan college

11
jan

Informele sessie 
raad (deel 1)

8
jun

Informele sessie 
raad (deel 2)

8
sep

Expert-meeting 
(werkwijze adviesrecht)

29
sep

Expert-meeting (verplichte 
participatie + kostenverhaal)

13
okt

College 
(bespreking)

25
mei

College16
nov

College (koers-
document)

16
nov

Info sessie raad (PvA 
en participatie)

18
mei

Info sessie raad (te 
nemen besluiten)

18
mei

Expertmeeting 1
jun

Commissie 
Financien

24
jun

VJN 2021 + JREK 
2020 college

25
mei

NJN 2021 + 
Programmabegrot-
ing 2022 in collegeokt

sep

NJN + PGB in cie 
Financien + vaststel-
len raad medio novnov

okt

NJN 2021 + 
Programmabegrot-
ing 2022 in collegeokt

sep

NJN + PGB in cie 
Financien + vaststel-
len raad medio novnov

okt

VJN en JREK 
in raad

7
jul

VJN 2022 + JREK 2021 
expertmeeting + commissie jun

VJN 2022 + JREK 
2021 collegemei

Commissieokt

Collegesep Raadnov

VJN 2022 + 
JREK 2021 raadjul

Commissie10
jun

College 18
mei

College 28
sep

Commissie4
nov

College 5
okt

Raad10-11
nov

Raad1
jul

Raad23
dec

Raad23
dec

College16
nov

College (handboek 
of transitieplan)mrt

Commisiedec

Commisiedec

Commissie 16
dec

Presentatie 
aan raad

14
okt

Sneak 
preview raad

12
jan

Expert-meeting raad 
(wrap-up kopgroepsessies)

21
sep

Vaststellen 
omgevingsvisie nov

Raad23
dec

Versie december 2021

Instrument om bovenwijkse 
kosten te verhalen op 
bouwplannen.

Nota Bovenwijks



Voortgangsbericht
Stand van zaken Spoorzone.
4 keer per jaar

Stedenbouwkundig 
plan + Kansenkaart
Stationsgebied
Randvoorwaarden voor 
ontwikkeling Meerplein, Ankie's 
Hoeve/Wijckerpoort, Station, 
P&R en het Meerplein)

Expertsessies met raad
Inhoudelijke sessie met de raad 
om kennis te delen over 
deelgebieden of thema's

Intentieovereenkomst
Ankie's Hoeve
T.b.v. het haalbaarheidsonder-
zoek om te komen tot een één 
op één grondverkoop

Ontwikkelstrategie 
Spoorzone
Hierin wordt aangegeven hoe 
we de Spoorzone de komende 
25 jaar willen gaan realiseren

apr mei jun jul aug sep okt nov dec apr mei jun jul aug sep okt nov decjan feb mrt
2021 2022

Kalender Spoorzone Beverwĳk  Programma

Beslisdocument 
plus effect op 
Spoorzone

College (vaststellen stedenbouwkundig plan)
afh. van formatie nieuwe collegejun

Expertsessie
onderwerp nog te bepalenjun Expertsessie

onderwerp nog te bepalenokt

Expertsessie (verplichte 
participatie + kostenverhaal)

13
okt

1e VGB college en 
verzonden naar raad

6
juli

4e VGB college en 
verzonden naar raadmrt 5e VGB college en 

verzonden naar raadjun 6e VGB college en 
verzonden naar raadsep 7e VGB college en 

verzonden naar raad dec2e VGB college en 
verzonden naar raad

28
sept

3e VGB college en 
verzonden naar raad

21
dec

College14
dec

Raad3
feb

College (grondverkoop ovb uitkomsten 
haalbaarheidsonderzoek)mrt

College + ter 
kennisname raad

2
nov

Expertsessie 
(UPs en dilemma’s)

21
jun

Expertsessie 
(UPs en dilemma’s)

21
jun

Rondwandeling 
college en raad

2
nov

Expertsessie 24
nov

College
(vaststellen 
Kansenkaart)

25
jan

Expertsessie 
stedenbouwkundig 
plan

16
mrt

vóór

Expertsessie 
stedenbouwkundig 
plan

16
mrt

vóórExpertsessie 
Ontwikkel-
strategie

4
okt

Expertsessie (communicatie 
Kansenkaart en Stedenbouwk.plan)

14
sep

Expertsessie (communicatie 
Kansenkaart en Stedenbouwk.plan)

14
sep

1e VGB commissie16
sep

Expertsessie 4
okt

Expertsessie 
(concept 
Kansenkaart)

24
nov

College (vrijgeven stedenbouw-
kundig plan voor inspraak)feb

Versie december 2021

Commissie
afh. van formatie 
nieuwe college

jun Raad
afh. van formatie 
nieuwe college

jul

Commissie20 of 27
jan


