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VERSLAG Ad Hoc commissie bestemmingsplannen 20 maart 2012 
vastgesteld:   
 

Agendapunt 1: Opening                                                                                                             
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Van der Leij, Kindt (PvdA), 
Ooijevaar (CDA); Zeiler (GB); 
Meedendorp, Haarsma  
(VVD); Müller (GL); van der 
Hoek (D66)   
 
Voorzitter: 
Braak – van Kasteel 

Collegeleden: 
 
Hietbrink 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

Agendapunt 2: Algemeen spreekrecht               
 
Spreekrecht 
Er is geen gebruik gemaakt van het algemeen spreekrecht. . 
 
Agendapunt 3: Bestuurlijke onderwerpen 

• Vaststellen besluitenlijst van 14 februari 2012: 
Ongewijzigd vast gesteld 

• Toezeggingenlijst per 14 februari  bijgewerkt tot en met 13 maart  2012 
12/006: ook bouwvlak Vincent van Goghweg 4 controleren  
T: uitspraken RvS direct naar commissie tkn 

• Ingekomen stukken    
Geen. 

• Mededelingen portefeuillehouder inzake bestemmingsplannen:  
• Geen. 
• Mededelingen en opmerkingen commissieleden inzake bestemmingsplannen: 

Desgevraagd ( Zeiler) T: Uitgezocht wordt of het mogen plaatsen van kasjes op 
volkstuincomplexen in het landelijk gebied Noord, strijdig is met de bouwverordening, 
indien nodig volgt reparatie. 

 
 
Agendapunt 4:  Instemmen met het bekrachtigen van een onbevoegd besluit en het 
beslissen op een tegen dat besluit gericht bezwaarschrift 
 
Voorgenomen besluit 
I          het bezwaarschrift, gericht tegen de afwijzing van het verzoek om een herziening van 

het bestemmingsplan 'Bergen Dorpskern Zuid' overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften ontvankelijk en gegrond te verklaren;  
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II het door het college onbevoegd genomen besluit te bekrachtigen;  
III dit besluit in heroverweging in stand te laten.  
 
Afhandeling in de commissie 
Naar de Raad d.d.: 12 april 2012  Hamerstuk  
 
Opmerkingen2 

Juiste oplossing. 
 
 
Agendapunt 5: Vaststellen van het bestemmingsplan Boendermakerhof, tweede 
bespreking 
 
Voorgenomen besluit 

1.  Het vaststellen het bestemmingsplan Boendermakerhof (bijlage I), inclusief de Nota 
van beantwoording zienswijzen d.d. 8 december 2010 (bijlage II) en ambtshalve 
wijzigingen d.d. 20 december 2011(bijlage III) en 6 februari 2012 (bijlage IV) 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen aangezien het verhaal van kosten van de 
grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden middels een 
samenwerkingsovereenkomst verzekerd is.  

 
Afhandeling in de commissie 
Naar de Raad d.d.: 12 april 2012  Hamerstuk  
 
Opmerkingen2 

Er wordt gevraagd naar het waarom van de wijziging in categorieën, er is tevredenheid over 
het terugbrengen van de bouwhoogte en het parkeren ( geen parkeergarage), er is goed 
geluisterd naar de omwonenden. 
 
Reactie wethouder Hietbrink: 
Om het plan economisch haalbaar te maken, dit is ook getoetst door de gemeente, zijn de 
categorieën gewijzigd, de wijzigingen zijn niet zo ingrijpend en komen tegemoet aan bezwaren, 
dat er geen nieuwe procedure is gestart, er zijn omwonenden die niet tevreden blijven. 
 
Binnenkort geeft Kennemer Wonen inzicht in de verkoop en terugbouw van woningen, dan kan 
via de arc worden nagegaan of een hernieuwd gesprek met hen nodig is.  
 
2. Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 
Bergen, 21 maart  2012.  
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