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MEMO 

Aan 
Afschrift 
Van 
Datum 

commissie Fysiek Domein 

Roland Boom 
3 december 2018 

Betreft voortgang Blokkerpand 

Tijdens de commissie Fysiek Domein van 26 november 2018 bij punt 9 van de vergadering - rondvraag en 
sluiting - heb ik toegezegd u te informeren over de voortgang van deze ontwikkeling. In deze memo geef ik 
kort de stand van zaken aan. 

Gesprekken met de nieuwe eigenaar zijn in gevorderd stadium. Daarbij wordt gekeken naar een ontwikkeling 
die vanuit stedenbouwkundig oogpunt passend is. Ook andere aspecten als bevoorrading, parkeren en 
uitstraling komen daarbij aan de orde. Hierbij houd ik het collegeprogramma (3.3) voortdurend voor ogen. 

In het laatste overleg met de eigenaar dat half november plaatsvond is een ontwerp toegelicht dat beantwoordt 
aan de onderdelen van het collegeprogramma. De volgende stap is dat overeenstemming wordt bereikt over 
diverse zakelijke punten, zoals onder meer de overeen te komen koopsom voor het oude postkantoor en de 
exploitatie van de parkeergarage. Deze zakelijke aspecten worden door het college voorbereid voor de raad, 
de raad neemt hierover vervolgens besluiten. 

Uitgaande van een positieve afstemming vindt vervolgens verdere consultatie plaats. Daarna zal er eerste 
bestuurlijke besluitvorming volgen, over onder meer het vrijgeven van de plannen voor participatie. De vorm 
van participatie en de onderwerpen die ter participatie voorliggen worden nader bepaald. Uiteindelijk vindt 
politieke besluitvorming plaats door de gemeenteraad. 
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Advies 
Instemmen met de bijgevoegde memo waarin de commissie Fysiek Domein op de hoogte wordt gesteld over de 
voortgang van de ontwikkeling van het Blokkerpand. 

Beslissingsdatum: Klik hier t 2 DEC. 2018 
Openbaar: Ja- passief RIS: Ja Fk: OMG (Gerrit Klompmaker), FIN (Hans de Bruijn, 

Astrid vd Slik, Paul Willems), OW/CW/VK (Remco 
Castelein), OMG/ Team beleid (Bram van Bekkum, 
Richard van Noord). 

Auteur R. van Noord Port. Houder 
Boom 
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Datum 4 december 2018 

Port. Houder 
Boom 

Commissiebehandeling Raadsbehandeling 

Afdeling ROW/OMG Behandelaar 
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Omgeving 
Beleid, 

R. van Noord 

Zie voor nota: ven/olgvel4-12-2018/collegevoorblad voortgang Blokkerpand december 2018.docx 


