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Regionale Energie-
strategie 2.0 (RES)
Dit is een actualisatie van de RES

Convenant 
Toekomstbestendige 
woningbouw MRA
Regionale inspannings-
verplichtingen voor duurzame 
woningbouw, ook in de Spoorzone

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

apr mei junjan feb mrt
2023

Commissie18
nov

Eindversie 
in college

30
nov

College26
okt

Raad25
nov

Commissie 
(def. versie)

20 of 27
jan

Raad 
(def. versie)

3
feb

Versie juni 2022

Collegemei

Sessie + 
Raadjuni

College, 
commissie 
en raad

2024

College

Raad (ter 
informatie)

19
juli

19
juli
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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

Omgevingsvisie
Hierin dienen belangrijke keuzes 
gemaakt te worden, die bepalend 
zijn voor de Spoorzone.

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

MER – Omgevingsvisie 
De MER dient meerdere doelen, 
afhankelijk van het type MER dat 
wordt doorlopen. Er is een sterke 
wisselwerking tussen Omgevingsvisie 
en MER en daarmee is het van belang 
voor de Spoorzone. 

Voorjaarsnota + 
Jaarstukken 
Verantwoording kosten 
afgelopen jaar + doorkijk kosten 
komende jaren

Najaarsnota + Pro-
grammabegroting 
Bijstellen begroting & structurele 
dekking kosten Spoorzone 
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Merklancering18
jan

Presentatie 
aan college

11
jan

Expert-meeting 
(kostenverhaal)

13
okt

College16
nov

College (koers-
document)

16
nov

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

okt

NJN 2022 + 
Programmabegrot-
ing 2023 in collegeokt

sep

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

okt

VJN 2022 + JREK 2021 
expertmeeting + commissie jun

VJN 2022 + JREK 
2021 collegemei

Commissienov

Collegeokt Raaddec

VJN 2022 + 
JREK 2021 raadjul

Commissie4
nov

Raad10-11
nov

Raad2
feb

Raad23
dec

College16
nov

College 
(transitieplan)sep

Commisiedec

Commisie
jan

18

Commissie 13
jan

Presentatie 
aan raad

14
okt

Sneak 
preview raad

12
jan

Raad2
feb

Instrument om gebieds-
overstijgende kosten te 
verhalen op bouwplannen.

Nota Gebieds-
overstijgende kosten

VJN 2023 + JREK 2022 
expertmeeting + commissie jun

VJN 2023 + JREK 
2022 collegemei VJN 2023 + 

JREK 2022 raadjul

Plan van aanpak College12
juli

Expertsessie Raad

Opkoopbescherming en 
toewijzing koopwoningen 

Aanpassen Huis-
vestingsverordening 

College + Commissie + RaadQ2

College, commissie en raad Q2

Q2 College, commissie en raad 

Versie juni 2022

okt



Verordening 
Starterslening
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Woonwagen-
standplaatsenbeleid 
Hoe om te gaan met huidige 
standplaats en eventuele 
uitbreiding

Bouwagenda voor 
10 jaar – addendum 
prestatieafspraken 
corporaties
Aanvullende afspraken over 
vrijkomende verhuurdershef�ng

Voorwaarden voor een bijzondere 
Hypothecaire lening voor starters.
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Scenariostudie Parkeren
In beeld brengen en bespreken 
scenario's t.a.v. parkeervraag-
stuk

Addendum nota parkeren 
en afkoopregeling 2020
Verwerken keuzes n.a.v. 
scenariostudie parkeren in 
parkeerbeleid

Verordening
parkeerbelasting 2023
Verwerken quick wins t.a.v. 
locaties en types vergunningen 
en parkeertarieven

Verkeerscirculatieplan
Uitvoering geven aan 
Mobiliteitsvisie, ter vervanging 
van gemeentelijk verkeer- en 
vervoersplan

Collegesep

Expertsessie Raadnov

Commissie 
+ Raadokt

Commissie 
+ Raadsep

Collegeokt

Commissie 
+ Raadjan

Commissie 
+ Raadnov

Commissie 
+ Raadfeb

College + 
Commissie + 
Raad

Q3

College12
juli

Collegedec

Collegeokt

Collegejan

Versie juni 2022



Voortgangsbericht
Stand van zaken Spoorzone.
4 keer per jaar

Stedenbouwkundige 
visie
Randvoorwaarden voor 
ontwikkeling Meerplein, Ankie's 
Hoeve/Wijckerpoort, Station, 
P&R, Meerplein, Marlo-terrein 
en De Brink

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

Grondverkoop 
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

Kalender Spoorzone Beverwĳk  Programma
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College (vaststellen 
stedenbouwkundige visie)

15
nov

Expertsessie
Gebiedsoverstijgende 
kosten

okt

Expertsessie
Scenario studie parkerennov

Expertsessie (verplichte 
participatie + kostenverhaal)

13
okt

4e VGB college en 
verzonden naar raad

26
apr

5e VGB college en 
verzonden naar raad

12
juli

6e VGB college en 
verzonden naar raadokt

7e VGB college en 
verzonden naar raad dec3e VGB college en 

verzonden naar raad
21
dec

College14
dec

Raad3
feb

College (grondverkoop ovb uitkomsten 
haalbaarheidsonderzoek)juli

IOK College + ter 
kennisname raad

2
nov

Rondwandeling 
college en raad

2
nov

Expertsessie 24
nov

College
(vaststellen 
Kansenkaart)

25
jan

Expertsessie 
stedenbouwkundige 
visie

23
mei

Expertsessie 
stedenbouwkundig 
plan

mei/
jun

Expertsessie 
Ontwikkel-
strategie

4
okt

Expertsessie 4
okt

Expertsessie 
(concept 
Kansenkaart)

24
nov

College (vrijgeven stedenbouw-
kundige visie voor inspraak)

30
aug

Commissie + Raaddec

Commissie20 of 27
jan

8e VGB college en 
verzonden naar raadmrt 9e VGB college en 

verzonden naar raadjun

Expertsessie
onderwerp nog te bepalenfeb Expertsessie

onderwerp nog te bepalenmei

Versie juni 2022


