Inspraak bij Commissie RO 6 juli 2017 t.a.v. Ontwerp Bestemmingsplan NWZ
Geachte leden van de commissie,
U hebt voor dit agendapunt een groot aantal documenten ontvangen over de huidige stand van
zaken m.b.t. de nieuwbouwplannen en het bestemmingsplan.
Het lijkt alsof er een doortimmerd plan en procedure ligt over wat er kan en moet gebeuren.
Maar dat is schijn.
Er is nog steeds geen uitgewerkt bouwplan waaruit blijkt dat het echt niet anders kan dan met
kappen in de Westerhout. Er is ook nog geen enkele zekerheid over ondergronds parkeren,
dus of er ruimte overblijft om het ziekenhuis terrein verder te vergroenen. Ook de
onderbouwing van de hele verkeersafwikkeling ontbreekt.
Als insprekers in de Klankbordgroep hebben we enorm geworsteld met dit gebrek aan
concrete en onderbouwde feiten. Daarom hebben we maar op papier gezet wat we eigenlijk
willen voor de Hout: het Wensbeeld in 11 punten dat u gehad hebt. Een deel van de
wenspunten lijkt inmiddels verwerkt te zijn in de stukken.
Het ziekenhuis kwam niet met een overtuigend verhaal waarom een 0-variant (niet kappen in
de Westerhout) niet kon. Daarom hebben we er zelf een opgezet, met hulp van Erik
Koopmans, voormalig bouwcoördinator van het MCA.
Hiermee pakken we twee grote problemen aan: kappen in de Westerhout en de effecten van
ambulances op de Hout. Alle insprekers in de Klankbordgroep konden zich vinden in deze
ontwikkelrichting.
Natuurlijk is onze 0-variant niet het definitieve plaatje. Maar het is wel een model waar je
naar toe kan werken, door de problemen voor het ziekenhuis op te lossen.
We hebben nog een half jaar voordat er een definitief bestemmingsplan moet liggen. Per augustus gaat
de uitgekozen architect aan de slag met het definitieve ontwerp.
In de komende tijd zou toegewerkt moeten worden naar een 0-variant. Dit moet de zekerheid geven
dat alternatieven en oplossingen goed zijn bekeken. De uitkomst staat niet bij voorbaat vast maar we
weten in ieder geval dat het maximale is geprobeerd.
Om dit mogelijk te maken zou NWZ maximaal in moeten zetten op uitwerking van de 0-variant. De
Gemeente en Alkmaarse politiek kan daarbij helpen.
De samenwerkingsovereenkomst heeft NWZ de verkeerde richting uitgestuurd, namelijk de
Westerhout in.
Wij vragen bestuur en politieke partijen om een duidelijk signaal af te geven dat de richting moet
veranderen, namelijk conform de 0-variant.
Als er wat meer tijd nodig is dan moet de vaststelling van het bestemmingsplan wat uitgesteld worden.
Dat wordt weer ingehaald als er minder bezwaarprocedures plaatsvinden.
Piet Boonekamp
ANIMO
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