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Besluitenlijst Commissie bestemmingsplannen d.d. 12 februari 2019  

 

Agendapunt 1: Opening 

 
Aanwezig 

Commissieleden: 
Karels, Swart (KL); Groen, 
Krijtenburg (GL); Haarsma 
(VVD); Kraakman, Van 
Kranenburg (GB); Zwart 
(CDA); Halff (D66); Keijsper 
(PvdA); Bruin (BBB) 
 
Voorzitter: 
Swart 

Collegeleden: 
Houtenbos 

Griffier 
Bosch-van Opzeeland 

 

Agendapunt 2: Bestuurlijke onderwerpen 

 

Toezeggingenlijst commissie bestemmingsplannen (geen) 
 
Mededelingen college en commissieleden:  
Wethouder Houtenbos meldt dat gestart wordt met de ontwikkeling van het BSV-terrein, 
hierover is een persbericht uitgegaan. 

 

Agendapunt 3: Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan Jaagkade 5 – 
Koogerweg 1 – Idenslaan inclusief nota van zienswijzen 

 
Voorgenomen besluit 

het bestemmingsplan "Jaagkade 5 - Koogerweg 1 - Idenslaan" kenmerk 
NL.IMRO.0373.BPG0600SIdensln23-C001 inclusief de nota zienswijzen vast te stellen 

 
Afhandeling in de commissie 

Naar de Raad d.d.: 07-03-2019   Bespreekstuk 

 
Opmerkingen1 

Inspreker: zie audiofragment onder agendapunt Risbis. 
Gesproken wordt over de te bouwen schuur, deze is niet bedrijfsmatig. GL geeft aan hiervoor 
misschien een amendement te willen voorbereiden. De fracties GB/BBB willen de cijfermatige 
stukken graag inzien, dit zegt de wethouder toe, onder voorwaarde dat het bedrijfsmatige 
gegevens van derden zijn. 
 
De commissie adviseert een B-stuk. 

 

Agendapunt 4: Voorstel betreft voor het perceel Ruïnelaan 29S geen exploitatieplan 
vast te stellen en het bestemmingsplan Ruïnelaan vast te stellen 
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Voorgenomen besluit 

- voor het perceel Ruïnelaan 29 S geen exploitatieplan vast te stellen; 
- het bestemmingsplan Ruïnelaan (NL.IMRO.0373.bpRuinelaan20-C001), zoals bijgevoegd 

aan het raadsbesluit, conform artikel 3.1. Wro vast te stellen 

 
Afhandeling in de commissie 

Naar de Raad d.d.: 07-03-2019  Hamerstuk  

 
Opmerkingen 

De commissie adviseert een A-stuk. 

 

Agendapunt 5: Voorstel betreft het vaststellen van het definitief ruimtelijk kader T&O 
terrein Bergen 

 
Voorgenomen besluit 

in te stemmen met het definitief Ruimtelijk Kader om 16 sociale grondgebonden 
huurwoningen en een appartementengebouw met 6 sociale huurwoningen met een ruimte 
voor Stichting Welzijn Bergen te realiseren op het T&O terrein. 

 
Afhandeling in de commissie 

Naar de Raad d.d.:   Hamerstuk  

 
Opmerkingen2 

De commissie adviseert een A-stuk.  

 
 
 
Bergen, 13 februari 2019 

                                                
 


