* Z FD07BA81

E D *

gemeente

RAADSBESLUIT

Zaak-& documentnr.

:

“

Westervoort
Z-12917/201466024

Datum besluitvorming :

12 oktober 2020

Onderwerp

Vaststelling structuurvisie Rivierklimaatpark IJsselpoort

Samenvatting
De colleges van burgemeester en wethouders van de vijf bij het Rivierklimaatpark IJsselpoort
betrokken gemeenten zijn akkoord met de (aangepaste) Intergemeentelijke Structuurvisie en
leggen deze samen met de milieueffectrapportage ter besluitvorming voor aan de
gemeenteraden. In de Intergemeentelijke Structuurvisie staat een voorstel voor het
gemeentelijke beleid tot 2035 voor de inrichting van het Rivierklimaatpark tussen Arnhem en
Giesbeek met concrete doelen en maatregelen voor het gebied. Alle partijen dragen in de
financiering gezamenlijk bij naar rato van hun belang en doelen. Van Westervoort wordt een
financiële bijdrage gevraagd voor recreatieve maatregelen en een bijdrage in de uitplaatsing
van het bedrijf Struyk Verwo.

De raad besluit*1 2 3 4 5
1. voor zover deze betrekking hebben op het grondgebied van de gemeente Westervoort in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen, de wijzigingen naar aanleiding
van de zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen, zoals beschreven in de Nota
Zienswijzen;
2. de Intergemeentelijke Structuurvisie Rivierklimaatpark IJsselpoort (inclusief bijbehorend
MER) - voorzover deze betrekking heeft op het grondgebied van de gemeente
Westervoort- gewijzigd vast te stellen;
3. een bedrag van € 580.000,- te reserveren in de begroting 2023 ten behoeve van de
recreatieve maatregelen in het Rivierklimaatpark en hieraan de voorwaarde te verbinden
dat, indien blijkt dat het bedrag niet ter beschikking kan worden gesteld voor het einde
van 2023, deze maatregelen gedeeltelijk, afhankelijk van het ontbrekende bedrag, komen
te vervallen en/of worden beperkt;
4. een bedrag van € 1.000.000,- beschikbaar te stellen als zijnde 1/3 deel van de
meerkosten voor het uitplaatsen van Struyk Verwo;
5. de totale kosten van € 1.580.000,- te dekken uit de opbrengsten van de grondexploitatie
Westervoort Noord en het college opdracht te geven tot uitvoering van onderzoek naar
ontwikkeling van dit gebied.

1 Originele besluit is aangepast conform het door de raad unaniem aangenomen amendement.

