
 

 

  

 

 

Motie als bedoeld in artikel 40 lid 6 Reglement van Orde 

Inzake de voortgang winkelcentrumplan ‘s-Gravenzande 

 

 

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 17 februari 2015 

 

 

Overwegende: 

 

dat de fractie van Westland Verstandig reeds meerdere malen gevraagd heeft om 

de uitwerkingsovereenkomst inzake de fases 1, 2 en 3 van de ontwikkeling van 

het totale winkelcentrum en de daarbij behorende woningen te ’s-Gravenzande; 

 

dat de wethouder steeds toezeggingen doet dat de overeenkomst verstrekt zal 

worden, doch deze er nog steeds niet is; 

 

dat inmiddels wel een presentatie heeft plaatsgevonden waarbij de planning van 

de deelgebieden 1 en 2 zijn weergegeven. De planning van fase 3 ontbreekt; 

 

dat het goed is zeker te weten dat ook deelgebied 3 ontwikkeld zal gaan worden; 

 

dat eveneens goed is te weten dat de ontwikkelaar niet voor de leegstand gaat 

bouwen, doch bijtijds zorgdraagt voor de invulling van de winkelruimtes; 

 

dat er voorts nog onduidelijkheid bestaat welke supermarkten in de twee te 

bouwen supermarkten gaan komen; 

 

dat derhalve de indruk bestaat dat de Raad niet volledig geïnformeerd wordt over 

de uitvoering; 

 

 

Draagt het College op: 

 

Binnen twee weken na deze raadsvergadering aan de Raad te doen toekomen: 

- De uitwerkingsovereenkomst van de fases 1, 2 en 3 met de ontwikkelaar; 

- Een inzicht te geven in alle afspraken die terzake van de uitvoering 

gemaakt zijn; 
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- Duidelijkheid te verstrekken inzake de zekerheid dat ook fase 3 wordt 

ontwikkeld; 

- Duidelijkheid te geven over de in de planning genoemde data en de 

zekerheid dat ook op die data een en ander gerealiseerd zal zijn; 

- Inzicht te geven in de daadwerkelijke invulling van de te bouwen 

winkelruimtes inclusief wie de twee te bouwen supermarkten zal gaan 

exploiteren; 

 

Gaat over tot de orde van de dag. 

 

Namens de fractie van Westland Verstandig 

Peter Duijsens,  

Fractievoorzitter 

 

 

 


