Claus Kjøge (Hillerød Nord)

Spørgsmål:
På vegne af en række borgere i Hillerød Nord har vi følgende spørgsmål som vi ønsker at få besvaret på
byrådsmødet onsdag d. 18. december 2019, til idéen om at bygge et nyt stadion fra bunden i skovbrynet i
den sydlige del af Nationalpark Kongernes Nordsjælland:
1. Hvad skal der egentlig til for, at man undersøger andre placeringer til dette prestigeprojekt, så man kan
være sikker på, at den endelige placering er optimal for hele Hillerød og oplandet?
2. Er byrådet enig i, at det er en politisk vurdering, om placeringen ved siden af det nuværende
atletikstadion er den bedste af alle muligheder? Altså at det ikke kan overlades til rådgivere og
forvaltningen?
3. Hvis rådgiverne vurderer, at det er lovligt at placere et stadion på den foreslåede placering - og der
fortsat ikke er lavet en sammenlignende analyse med fordele og ulemper i forhold til placeringer i den
sydlige eller centrale del af byen - hvad vil Byrådet på det tidspunkt så bruge som grundlag for en politisk
diskussion af den bedste placering? Indtil nu er der kun skrevet få noter om andre placeringers planforhold,
og planforhold er vel kun et af mange analyseemner til store projekter?
4. Er det rigtigt forstået, at der kommer et forhøringsmøde inden for kort tid, hvor vi kan få en ordentlig
diskussion af planerne? Eller er det næste punkt i jeres plan, at der fremsættes et egentligt lokalplanforslag,
som giver en mere formel og tung proces for os alle?
5. Har byrådet forståelse for, at mange af naboerne føler, at processen er grebet forkert an? Hvis en
lokalplan gennemføres selvom det ikke er sikkert, at stadion bliver bygget - ja, så skal vi leve med truslen i
mange år, hvilket kommende huskøbere nok også vil opsnappe. Er det rimeligt?
6. Mange af os støtter klubben og elitefodbold i byen - hvad har kommunen gjort for at bruge borgere og
erhvervsliv aktivt til at forme og finansierer et nytænkende stadionprojekt? Og hvad betyder valget af
placering, hvis vi går efter at forme et stort projekt sammen med de største virksomheder i byen? Taler det
ikke for at se nærmere på en placering i den sydelige del?

Svar:

Tak for spørgsmålene, vi forstår godt I stiller dem.
Vi er midt i en lokalplansproces, der ser på, hvad der kan lade sig gøre planmæssigt på Hillerød Stadion. Det
er en byrådsbeslutning at afsøge mulighederne på Hillerød Stadion.
Den 15. maj 2019 holdt vi det tidlige borgermøde om startredegørelsen forud for udarbejdelsen af
lokalplanen holdt, hvor naboer og andre var inviteret til at deltage. Der var mange med til mødet, og vi har
også siden fået mange henvendelser om det.
Vi afventer nu det næste skridt i planprocessen. Som I ved er der generelt borgerinvolvering og høring i
forbindelse med lokalplanprocesser i vores kommune, og det er der også i denne sag.

