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Bijlage (n) 

Afdeling 

Nota van overleg en inspraak 

Stadsontwikkeling 

De Raad van de gemeente Hoorn; 

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 8 januari 2013; 

overwegende, dat het ontwerp van de structuurvisie op 10 oktober 2012 op de gebruikelijke wijze is 
gepubliceerd; 

dat het ontwerp aansluitend gedurende zes weken voor een ieder ter inzage heeft gelegen; 

dat van de mogelijkheid om op het ontwerp van de structuurvisie te reageren door tien personen/instanties 
gebruik is gemaakt; 

dat de ontvangen reacties in de bij dit besluit behorende 'Nota van overleg en inspraak structuurvisie 'De 
Poort van Hoorn", d.d. januari 2013, van een antwoord zijn voorzien; 

dat als resultaat van de overleg- en inspraakprocedure wordt voorgesteld om de tekst van hoofdstuk 5.4 van 
de structuurvisie met betrekking tot het stationsgebied-zuid aan te vullen met de opmerking, dat het 
realiseren van een hoogwaardige publieke ruimte die het station met de binnenstad verbindt ook op een 
andere wijze kan worden gerealiseerd dan door het herstellen van de historische singelstructuur; 

gelet op: 
• artikel 2.1 van de Wet op de ruimtelijke ordening, en 
• artikel 2.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening; 

besluit: 

de structuurvisie 'De Poort van Hoorn' vast te stellen, met dien verstande, dat de tekst van hoofdstuk 5.4 
met betrekking tot het stationsgebied-zuid wordt aangevuld met de opmerking, dat het realiseren van een 
hoogwaardige publieke ruimte die het station met de binnenstad verbindt ook op een andere wijze kan 
worden gerealiseerd dan door het herstellen van de historische singelstructuur, met dien verstande dat de 
open ruimte en historische waarde van het Noorderplantsoen en Noorderveemarkt moeten worden behouden. 

Hoorn, 5 februari 2013 

De griffier, De voorzitter, 
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