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CONCEPT VERSLAG Ad Hoc commissie bestemmingsplannen 4 januari 2011 

vastgesteld:   

 

Agendapunt 1: Opening                                                                                                             

 
Aanwezig 

Commissieleden: 
 
Kindt, van der Leij (PvdA); L. 
Ooijevaar, Zwart (CDA); 
Zeiler, Butter (GB); 
Meedendorp, (VVD); De 
Ruiter, van der Hoek (D66)   
 
Voorzitter: 
Ineke Braak – van Kasteel 
 

Collegeleden: 
 
Hietbrink 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

Agendapunt 2: Algemeen spreekrecht                                                                                                             

 
Spreekrecht 

Er zijn geen aanmeldingen voor het algemeen spreekrecht, wel bij agendapunt 4. 
 

 

Agendapunt 3: Bestuurlijke onderwerpen     

 

     

 Vaststellen besluitenlijst 12 oktober 2010: bedoelde vraag ging over het perceel aan de 
boulevard Egmond aan Zee. De pilot Westdorp zal in maart geagendeerd worden. 

 Toezeggingenlijst: ook hier perceel Egmond aan Zee; de discussie over het 
productieproces bestemmingsplan wordt in de commissie van 8 februari gevoerd. 

 Ingekomen stukken: geen 

 Mededelingen portefeuillehouder inzake bestemmingsplannen: binnenkort in procedure 
- Ontwerp Bergen aan Zee 
- Concept Bergen beschermd Dorpsgezicht 
- Hotel Merlet ( partiële herz.) 
- „t Woud ( Hereweg 53/55 Bergen, partiële herz.) 

 Mededelingen / vragen commissieleden inzake bestemmingsplannen: 
-  Op verzoek van de heren Butter en vd Hoek, wordt de procedure en voortgang 

Bergen beschermd Dorpsgezicht als casus gebruikt bij de discussie over het 
productie proces, inhoudelijke bemerkingen dienen bij de bespreking van het plan 
zelf, ingebracht te worden.   
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Agendapunt 4:  Voorstel betreft kennis te nemen van de partiële herziening 
bestemmingsplan Boendermakershof    

 
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 BenW voor:  

Naar cie BP voor:  Eerst worden de openstaande vragen en gevraagde informatie 
verstrekt, daarna weer agendering in de commissie 

Anders  

 
 
Opmerkingen2 

Spreekrecht: de heren Vrasdonk, Evenwijn en Biesboer. 
Bezwaren tegen de hoogte van het Penthouse en de daarbij behorende schaduwwerking, dat 
laatste is niet goed uitgezocht, er gaat (te) veel groen verloren, plan is voldongen feit en 
inbreng / bezwaren zijn niet gehonoreerd. 
 
De commissieleden vinden dat zij en de omwonenden en bewoners er te laat bij zijn betrokken. 
De nota van beantwoording roept veel vragen op. Renovatie c.q. er moet wat gebeuren ja, 
maar of dit de juiste oplossing is, worden vraagtekens bij gesteld. 
 
Desgevraagd geeft de portefeuillehouder aan dat deze partiële herziening zowel onder het 
oude regime als onder de nWRO een collegebevoegdheid is, die procedure verloopt anders 
dan die bij het vaststellen van “grote” bestemmingsplannen, de raad is op het correcte tijdstip 
erbij betrokken. Alle postzegelbestemmingsplannen twee maal voorleggen aan de cie. kost te 
veel tijd en is niet bewoners vriendelijk. Bewoners zijn erbij betrokken pas toen er iets 
concreets getoond kon worden, medio maart 2010. 
 
Afspraken met de commissie, de volgende vragen en informatie wordt schriftelijk verstrekt: 

- Inzage in de samenwerkingsovereenkomst in overleg met Kennemer Wonen (KW); 
- Inzage in de stedebouwkundige schetsen (boekje en overige documenten); 
- Eigendomssituatie 
- Wie welke adviezen heeft verstrekt 
- Berekeningen parkeernorm en parkeer plaatsen 
- Uitkomst overleg met KW over mogelijkheden en financiële consequenties verlagen 

bouwhoogte Penthouse 
- Inzage bezonningsstudies 
- Hoe en waarom instroom bewoners Reigersdaal 
- Nadere toelichting op de tekst over de verschillen in tussen verschillend op 

kaartmateriaal, w.o. NBK.  
- Toelichting op de positionering van de bouwblokken en mogelijke verandering erin. 

 
Noot griffier: het toegezonden bestemmingsplan inclusief overige documenten en kaartmateriaal zijn wel 
volledig. 
 

Eerst worden de openstaande vragen en de gevraagde informatie verstrekt, daarna weer 
agendering in de commissie, raad januari is daardoor niet meer haalbaar. 
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Agendapunt 5:  Voorstel betreft kennis te nemen van de partiële herziening 
bestemmingsplan Prins Hendriklaan 33 

 
Voorgenomen besluit 

 Vaststellen het bestemmingsplan Prins Hendriklaan 33 (bijlage I), d.d. 02 september 
2010  

 
Afhandeling in de commissie 

Naar de Raad d.d.: 27 januari 2011  Hamerstuk  

 
Opmerkingen2 

Het belang van het stellen van duidelijke kaders bij (postzegel) bestemmingsplannen wordt 
onderstreept door de wethouder maar is niet altijd een garantie tot succes.  
De raad is in het voortraject goed meegenomen in dit postzegelbestemmingsplan. 
Er komen 16 parkeerplaatsen op eigen erf, naast de woningen. In goed overleg met de 
bewoners is tot stand gekomen welke bomen er wel en niet behouden blijven. De suggestie om 
de weg langs het water bij het Van Brederodepark door te leggen aan de andere kant 
(Noordzijde) zou tot bezwaar leiden bij omwonenden.  
 

 
 

Agendapunt 6:  Voorstel betreft kennis te nemen van de partiële herziening 
bestemmingsplan Dr. Van Peltlaan 5 

 
Voorgenomen besluit 

 Vaststellen het bestemmingsplan Dr. van Peltlaan 5 (bijlage I), d.d. 02 september 2010 

 
Afhandeling in de commissie 

Naar de Raad d.d.: 27 januari 2011  Hamerstuk  

 
Opmerkingen2 

Kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten zijn toegestaan, in de parkeernorm is hier rekening 
mee gehouden. (T) Er komt een memo voor de raad van 27/1 met daarin duidelijkheid over  
de correcte wettelijke interpretatie voor een erf of bouwvlak waar archeologische waarden op 
van toepassing zijn. Eveneens wordt hierin opgenomen of op de bestemming tuin al dan niet 
nutsvoorzieningen gevestigd kunnen worden. De officiële benaming van de straatnaam kan 
niet dr. Van Pelt (het was geen gepromoveerde dokter maar een dorpsdokter).  
 
 

 
 

Agendapunt 7:  Voorstel betreft te discussiëren over de aanpak en productieproces 
komende bestemmingsplannen    

 
Voorgenomen besluit 

Niet van toepassing 

 
Opmerkingen2 

De discussie over het productieproces bestemmingsplan wordt in de commissie van 8 februari 
gevoerd.  
 
2.

 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 

 
 
Bergen, 12 januari 2011 
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