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Notitie 
 
Betreft: leeswijzer geactualiseerd SPvE de Bronnen 
Datum: 10-05-2012 
Opsteller: AR 
 
 
 
 
We beseffen ons dat het geactualiseerde SPvE een dik pakket is en dat u zich wellicht afvraagt op 
welke punten het SPvE aangepast is ten opzichte van het in 2011 door de raad vastgestelde SPvE 
voor de Bronnen. 
 
Vandaar dat wij een “leeswijzer” hebben opgesteld om u aan de hand mee te nemen door de 
belangrijkste wijzigingen.  
 
Ten eerste: de memo voorstel herijking bestuurlijke opdracht en voorstel voor vervolgproces heeft ten 
grondslag gelegen aan de aanpassingen die zijn doorgevoerd in het SPvE. 
 
Concreet per hoofdstuk: 
- voorwoord: is geactualiseerd 
- samenvatting: is aangepast: m.n. tekst planvisie, plangebied, wonen, energie, afval 
- H1, inleiding: is aangepast aan actualiteit 
- H2, bestuurlijk kader: grotendeels gehandhaafd, aangepast is de tekst over regiovisie G-A, concept 
woonvisie en startnotitie/GOK 
- H3, planvisie op duurzaamheid: is aangepast 
- H4, algemene karakteristieken plangebied: gehandhaafd, alleen paragraaf plangebied aangepast 
- H5, ruimtelijk concept, landschappelijk raamwerk: gehandhaafd, alleen zuidelijke ontsluiting verkeer 
nog niet specifiek benoemd (conform raadsbehandeling februari 2011) 
- H6, programma wonen, verkeer, MFA: paragraaf wonen is aangepast, rest gehandhaafd (wel 2e 
verkeersontsluiting aangepast). 
- H7, programma milieubeheer en civiele techniek: paragraaf waterhuishouding is in hoofdlijnen 
gehandhaafd , hoeveelheid waterberging aangepast/gefaseerd, paragraaf ecologie is gehandhaafd, 
paragraaf drink, regen- en afvalwater is gedeeltelijk aangepast (vergaande gescheiden sanitatie -> 
gescheiden sanitatie), paragraaf energie is aangepast (energieleverende wijk vervallen, wel 
energiezuinige concepten stimuleren), paragraaf afval is aangepast (hier werd nog een link gemaakt 
met vergaande gescheiden sanitatie = eruit -> aansluiten bij gemeentelijk beleid), paragraaf 
zoneringen, k&l, civiele techniek en materiaalgebruik zijn voornamelijk gehandhaafd. 
- H8, verkennende grex = aangepast/geactualiseerd 
- H9, planning, organisatie en communicatie: hoofdlijnen gehandhaafd, wel op bepaalde punten 
geactualiseerd/aangescherpt. 
  
We hopen dat deze leeswijzer jullie helpt om "beter/selectiever" de ons aangereikte informatie te 
kunnen doornemen. 
 
 
 


