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CONCEPT VERSLAG Ad Hoc commissie bestemmingsplannen 15 maart 2011 

vastgesteld:   

 

Agendapunt 1: Opening                                                                                                             

 
Aanwezig 

Commissieleden: 
 
Kindt, van der Leij (PvdA); 
Groot, Ooijevaar (CDA); Zeiler  
(GB); Meedendorp  (VVD); 
Müller, Rasch (GL); de Ruiter, 
(D66)   
 
Voorzitter: 
Ineke Braak – van Kasteel 
 

Collegeleden: 
 
Hietbrink 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

Agendapunt 2: Algemeen spreekrecht                                                                                                             

 
Spreekrecht 

Er zijn geen sprekers. 
 

 

Agendapunt 3: Bestuurlijke onderwerpen     

 

    

 Verslagen 4 en 13 januari 2011, met een correctie op een naam, vastgesteld 

 Toezeggingenlijst tm 1 maart vastgesteld, 29 moet 28 februari 

 Ingekomen stukken: geen 

 Mededelingen portefeuillehouder: 
Zorgelijke ontwikkelingen realisatie Boendermakerhof door failliet van de bouwer 
Heddes. Nu herrekening van de plannen en  zoektocht andere ontwikkelaar door de 
corporatie, en mogelijk overschrijden termijnen subsidie toekenning. Wellicht geen 
consequenties voor het bestemmingsplan. 
Toezegging: memo over waarvoor  subsidie en de mogelijke intrekking ervan en 
consequenties bestemmingsplan van het voorgaande. 

 Mededelingen commissieleden: 
‘Bouwen in buitengebied’ komt na bespreking in de arc (algemeen beleid) hier in de 
commissie voor zijn consequenties voor bestemmingsplannen. 
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Agendapunt 4:  Vaststellen partiële herziening bestemmingsplan Boendermakerhof. 

 
Voorgenomen besluit 

 Vaststellen het bestemmingsplan Boendermakerhof (bijlage I), inclusief de Nota van 
beantwoording zienswijzen (bijlage II) d.d. 8 december 2010 

 
 
Afhandeling in de commissie 

Naar de Raad d.d.:    Bespreekstuk 

 

Naar BenW voor:  

Naar ARC voor:   

Anders Pas naar de raad als er geen consequenties voor het plan zijn,  
door het zoeken naar een andere bouwer.  

 
Insprekers bij agendapunt 

De heer Vrasdonk wil geen extra bouwlaag, de kunst tussen de woningen zal verdwijnen, 
bezonning wordt slechter. 
Mevrouw Biesboer – Tramper heeft de procedure ervaren als een voortdenderende trein waar 
niets aan te doen valt,  zichtlijnen verslechteren de privacy. 

 
Opmerkingen2 

Het bouwplan krijgt veel kritiek: te veel volume, verslechterende bezonning voor anderen, 
verslechterende privacy door bouwhoogte, bouwlaag kan eraf bij blok c, te blokkendoosachtig, 
kunsthal komt in het gedrang, het is veel meer dan een renovatie, onbegrip over werkwijze 
corporatie (waar is de maatschappelijke functie). Wens tot toewijzing aan eigen bevolking. 
 
Desgevraagd geeft de portefeuillehouder aan dat het inderdaad een stevige ingreep is, het 
college de bezwaren heeft gewogen en geen aanleiding gezien het bestemmingsplan te 
wijzigen, de memo geeft informatie en antwoorden op vragen, CCK en Welstand hebben 
geadviseerd en ingestemd. 
 
Toezegging: memo over omvang gebouw A. 
 
Voor de opmerkingen over de (regionale) woningtoewijzing en de corporatie, verwijst hij naar 
de bespreking en inspraak begin april van de regionale huisvestingsverordening, alsdan kan 
ook met de corporatie in gesprek gegaan worden. 

 
 
2.

 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 

 
 
Bergen, 17 maart 2011 
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