Concept Besluitenlijst

Commissie bestemmingsplannen 21 april 2015

Deze vergadering kan bekeken en
beluisterd worden via de website
van de gemeenteraad:
www.raadbergen-nh.nl

Vastgesteld:
Agendapunt 1: Opening
Aanwezig
Commissieleden:
Van der Leij (PvdA);
Ooijevaar, Valkering (CDA);
Zeiler,(GB); Damink, Swart
(KL); Haarsma (VVD); GroenBruschke (GL); Wals, de
Ruiter (D66);

Collegeleden:

Commissiegriffier:

Zeeman

Kooiman

Voorzitter:
Braak – van Kasteel

Agendapunt 2: Algemeen spreekrecht
Spreekrecht
Er heeft zich niemand gemeld voor het algemeen spreekrecht.

Agendapunt 3: Bestuurlijke onderwerpen
•

Besluitenlijst van 17 maart 2015 ongewijzigd vastgesteld.

•

Toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met 3 maart 2015
Gewijzigd vastgesteld: 15/04 en 15/05 wordt commissie 4 juni 2015

•

Ingekomen stukken : Geen

•

Mededelingen portefeuillehouder inzake bestemmingsplannen:
Geen
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•

Mededelingen commissieleden inzake bestemmingsplannen:
Desgevraagd (Dhr. Zeiler) geef de wethouder aan:
De MTB route past in het bestemmingsplan Duingebied en er vindt geen grondverzet
plaats, een vergunning is dus niet nodig; Bp Landweg (9 Nessen) de procedure loopt
gewoon er is geen sprake van intrekking; inventarisatie afgesloten paden LGZ komt in
de Nieuwsbrief; Kogerweg: college is in overleg met de initiatiefnemer, als er een plan
ligt komt het in de cie.
Desgevraagd (Mw. Groen – Bruschke) geeft de wethouder aan omdat van een na een
brand teruggebouwde woning niet is aangetoond dat het is een bedrijfswoning was / is,
deze weggehaald moet worden.

Agendapunt 4: Voorstel betreft het vaststellen van het postzegelbestemmingsplan 1e
Herziening Schoorl, Kernen en Buurtschapen
Voorgenomen besluit
- het bestemmingsplan 1e Herziening Schoorl, kernen en buurtschappen (bijlage I),
inclusief de nota van beantwoording zienswijzen (bijlage 3) vast te stellen
Afhandeling in de commissie
Naar de Raad d.d.: 12 mei 2015

Bespreekstuk

Opmerkingen1
Een drietal sprekers wensen en beargumenteren een positieve beantwoording van hun
zienswijzen inzake Oude Heereweg 3, Houtendijk 10 en Bosmansweg 16 sectie D.
Verder komt de Heereweg 202 ter sprake
KL staat voor legalisering bij langdurige bewoning, wil niet over individuele gevallen spreken, er
moet algemeen beleid opgenomen worden in de Woonvisie met duidelijke kaders, de
onduidelijkheid heeft al lang genoeg geduurd.
GB: ziet ook goede oplossingen in deze herziening.
PvdA, kan de lijn over het al dan niet legaliseren in dit stuk volgen.
GL en D66 hebben veel nieuwe informatie van de sprekers gehoord, gaan eventueel
besluitvorming heroverwegen.
VVD: goed dat herzieningen mogelijk zijn, bepleit nog meer zorgvuldigheid en creativiteit bij de
start van bestemmingsplanprocedures om dat te voorkomen.
CDA wenst een andere oplossing voor Heereweg 202.
De commissie adviseert een B – stuk, fracties buigen zich over de besluitvorming Heereweg
202 en Bosmansweg 16.

Agendapunt 5: Voorstel betreft het vaststellen van het postzegelbestemmingsplan 2e
Herziening Schoorl, Kernen en Buurtschapen
Voorgenomen besluit
het bestemmingsplan 2e Herziening Schoorl, kernen en buurtschappen (bijlage I), inclusief de
nota van beantwoording zienswijzen (bijlage 2) vast te stellen.
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Afhandeling in de commissie
Naar de Raad d.d.: 12 mei 2015

Bespreekstuk

Opmerkingen1
Een tweetal sprekers gaan in op de beantwoording van de zienswijzen Smeerlaan 1 -7 en
Smeerlaaan 7 7za en komen met aanvullende informatie.
Er komt een nader overleg met de afdeling om de ontvangen informatie te toetsen en voor
nadere uitleg van het college standpunt. Derhalve adviseert de commissie een B – stuk, men is
er nog niet uit.

Agendapunt 6: Voorstel betreft het vaststellen van het postzegelbestemmingsplan
Zeeweg 17 in Bergen aan Zee
Voorgenomen besluit
vast te stellen:
- het bestemmingsplan ‘Zeeweg 17’.

Afhandeling in de commissie
Naar de Raad d.d.: 12 mei 2015

Hamerstuk

Opmerkingen1
Goed plan, sluit aan op de rest van de Zeeweg.
De commissie adviseert een A –stuk.

Agendapunt 7: Voorstel betreft het vaststellen van het postzegelbestemmingsplan MAG
complex 2015
Voorgenomen besluit
het bestemmingsplan "MAG complex 2015", inclusief de nota van beantwoording zienswijzen,
vast te stellen.
Afhandeling in de commissie
Naar de Raad d.d.: 12 mei 2015

Bespreekstuk

Opmerkingen1
Is al eerder toe besloten (2013), door administratieve fout, ontbreken van besluit provincie,
moet het over, gezien de geringe doorgevoerde aanpassingen kan het direct naar de raad.
Doel is prima: betere mogelijkheden voor de bedrijven door de bedrijfsverplaatsing, meer
wooncomfort voor de wijken waar deze bedrijven nu zitten.
De commissie adviseert een B –stuk: het CDA overweegt een amendement tot wijziging van de
ontsluiting, GL en GB wensen daarover een discussie in de raad.
Noot van de griffier: advisering na de vergadering geeft aan dat de voorgenomen amendering een
ingrijpende wijziging van het BP is, waardoor het de gehele bestemmingsplan procedure moet doorlopen.
1 Stemming, toezeggingen en opmerkingen

Bergen, 29 april 2015.
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