
 

 
 
 
VERSLAG Ad Hoc commissie bestemmingsplannen 10 juni 2014 
vastgesteld:   
 

Agendapunt 1: Opening  
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Valkering, Zwart (CDA); Zoon, 
van der Leij (PvdA); Zeiler, 
Butter (GB); Wals, de Ruiter 
(D66); van Orden, Meereboer 
(GL); Luttik – Swart, Karels, 
Damink (KL). 
 
Voorzitter: 
Ineke Braak – van Kasteel 
 

Collegeleden: 
 
Zeeman 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

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

• Vaststellen besluitenlijst van 18 februari 2014: ongewijzigd vastgesteld 
N.a.v: 
 Als plan Ecodorp inzake sanering en plannen met het terrein er zijn, krijgt u de reactie 
er op te horen; onderwerpen voor de inventarisatie van de discrepanties in de 
afgelopen periode vastgestelde conserverende bestemmingsplannen, door fracties vóór 
het reces indienen.  
Toezeggingenlijst tm 13 mei 2014: ongewijzigd vastgesteld  

• Ingekomen stukkenlijst w 9 tm 22: v.k.a, 
Uitspraken van RVS gaan ter kennisneming naar de commissie, ook voor zaken die 
aan de raad zijn, immers het college moet nog het voorstel richting raad opstellen. Voor 
zaken die al spelen komt er een korte samenvatting / uitleg ( tbv inwerken nieuwe 
commissieleden).Toezegging. 
Het Bestemmingsplan Bergen aan Zee is nu definitief, te betalen kosten € 3900,=. 

• Mededelingen portefeuillehouder inzake bestemmingsplannen: geen  
• Mededelingen commissieleden inzake bestemmingsplannen: geen 

 
 

 
 

-  - 
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Agendapunt 4:  Brief van NedraLux bv inzake Karel de Grotelaan 6 in Bergen   
 
Voorgenomen besluit 
Niet van toepassing 
 
Opmerkingen2 

Dhr. Bello, inspreker bepleit herziening van de kwestie  door het nieuwe college: disco (Cha 
Cha) toestaan in Centrum ( met welke horecacategorie dan) en terrassen tussen woonhuizen. 
Hij vraagt zich af of door faillissement eigenaar er nog wel geld is voor eventuele planschade. 
 
Kl vraagt om een procedurevoorstel van het college hoe deze zaak opnieuw in discussie te 
brengen nu er in deze zaak al besluiten zijn genomen, GB ondersteunt dat en wil de zaak aan 
de raad trekken.. D66 wil weten of de raad in gebreke is gebleven en wat er gerepareerd moet 
worden. 
 
Wethouder Zeeman geeft aan dat het college de brief van Nedralux op 18 maart heeft 
beantwoord. 
 
Gevraagd wordt om een korte notitie van het college met de argumenten om deze zaak aan 
haar te houden en niet voor besluitvorming aan de raad voor te leggen, met advies of een 
raads beantwoording van de brief van Nedralux nog nodig is. (Toezegging) 
 
Alsdan kan de commissie nagaan of er door de raad nog wat gedaan kan worden. 
 
 
Agendapunt 5:  Voorstel betreft akkoord te gaan met de principe uitspraak 
bedrijfsverplaatsing en herontwikkeling Hargerweg 2 in de Groeterpolder 
 
Voorgenomen besluit 
- In principe akkoord te gaan met de verplaatsing van de melkveehouderij (Hargerweg 2) naar 
de locatie Hargerweg in de Groeterpolder (zie kaartbeeld bijlage 2 bij raadsvoorstel). 
 
-In principe in te stemmen met de herontwikkeling van de vrijgekomen locatie, door middel van 
het bouwen van 5 nieuwe woningen in het kader van de Ruimte voor Ruimte regeling. 
 
-Een concept bestemmingsplan te laten opstellen conform de bovenstaande uitgangspunten. 
 
Afhandeling in de commissie 
Naar de Raad d.d.: 26 juni 2014  Hamerstuk  
 
Opmerkingen2 

Bijna commissiebrede instemming met de voorgestelde bedrijfsverplaatsing. Indieners hebben 
er alles aan gedaan en zijn op alle vragen, alternatieven en voorwaarden ingegaan. Het 
voldoet aan een goede ruimtelijke invulling, dierenwelzijn en een verbeterde bedrijfsvoering.  
Na die jaren, nu besluitvorming. 
De PvdA bepleit een bredere kijk, een toekomstbestendige visie voor de Harger en 
Groeterpolder, anders is het een gemiste kans. 
KL vraagt om ook sociale woningbouw bij de herontwikkeling van de locatie en een vraagt of 
de toetsingscriteria uit het stuk van dhr. De Vries gebruikt kunnen worden bij dergelijke 
plannen. De steun van GB is afhankelijk van een andere stedenbouwkundige visie, een die 
meer aansluit bij een goede afsluiting van Groetincke en de zichtlijnen op de polder open laat, 
dat kan door compacter te bouwen en een verschuiving van de kavel. Ook dient het te voldoen 
aan het LOP. Wellicht wordt een motie of amendement hierover ingediend. 
 
Reactie wethouder Zeeman: 

-  - 
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We besluiten nu over de voorliggende plannen en gaan niet op een toekomst in. 
De ruimte - voor - ruimte – regeling schrijft geen sociale woningbouw voor, wel wat er in 
oppervlakte teruggebouwd mag worden, bij sociaal bouwen zijn dat 17 woningen en dat past 
niet. Het woningbouwprogramma / stedenbouwkundige opzet zijn helemaal uit onderhandeld 
met de provincie. Er wordt een vragenlijst opgesteld om in de toekomst dergelijke zaken te 
kunnen beoordelen. 
 
De commissie besluit conform: A – stuk. 
 
 
Agendapunt 6:  Bepreken notitie 10 maart 2014 Aandachtspunten Landelijk gebied 
 
Voorgenomen besluit 
Niet van toepassing. 
 
Opmerkingen2 

De PvdA heeft om agendering gevraagd, omdat er zoveel speelt in het landelijk gebied, wellicht 
komen we nu tot een andere prioritering, vraagt refererend aan een motie uit 2010 om de 
Structuurvisie Landelijk Gebied weer eens tegen het licht te houden, bijvoorbeeld in de 
commissie, zeker nu er een nieuwe raad is aangetreden. 
 
De voorzitter geeft aan dat ‘zo maar’ een structuurvisie open te breken niet kan. 
 
Commissieleden geven aan de Structuurvisie LG en de Aandachtspunten in de tijd uit te 
zetten,, de controversiële punten met elkaar door te nemen, ze als onderlegger te gebruiken 
voor informatie  voor met name de nieuwer leden en daardoor alle commissieleden op 
eenzelfde kennis niveau te brengen,  of dat juist aan de fracties zelf over te laten. Gevraagd 
wordt of de Structuurvisies en projecten met hun status, niet ook al op de website staan 
 
Reactie wethouder Zeeman. 
Het is een goed idee informatie te delen en zaken in de tijd uit te zetten. 
 
Mw. De Ruiter komt met een agendaverzoek richting presidium over zinvolle basis informatie 
verstrekking,  richting de commissie, zeker over de komende onderwerpen. Bijeenkomst 2 
september. 
 
 
Noot van de griffier: Tekst van de motie Structuurvisie Landelijk Gebied 9 december 2010. 
 
Dringt er bij het college op aan, 
 
om de voorliggende Structuurvisie Landelijk Gebied na aanname in deze raad, evenzoveel keer 
als  de raad dat nodig acht, maar tenminste om de vier jaar aan het begin van een 
raadsperiode, ter toetsing  aan de raad voor te leggen en voor zover de raad dat nodig acht, te 
herzien. 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
2. Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 
Bergen, 16 juni 2014. 
 

-  - 
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