Besluitenlijst

Commissie bestemmingsplannen / Algemene
raadscommissie d.d. 15 januari 2019

Agendapunt 1: Opening
Aanwezig
Commissieleden:
Karels, Swart (KL); Groen,
(GL); Roem (VVD);
Kraakman, Van Kranenburg
(GB); Valkering, Zwart (CDA);
Halff, De Lange (D66);
Keijsper (PvdA); Bruin (BBB)

Collegeleden:
Houtenbos, Koster

Griffier
Bosch-van Opzeeland

Voorzitter:
Braak-van Kasteel
Agendapunt 2: Algemeen spreekrecht
Geen insprekers.
Agendapunt 3: Bestuurlijke onderwerpen
Toezeggingenlijst commissies
Lijst ingekomen stukken: Geen
Mededelingen college en commissieleden:
GB vraagt verduidelijking over het gevoerde beleid van de gemeente inzake de MTB route en
de stand van zaken voor plan Duinweg 10, beantwoording volgt via de nieuwsbrief college.
CDA vraagt naar stand van zaken aangenomen motie monumentenaanwijzing,
beantwoording volgt via nieuwsbrief college.
Agendapunt 4: Voorstel betreft het college mandaat te verlenen om een aanvraag om
een bestemmingsplan vast te stellen te weigeren en om te besluiten op ingebrekestelling wegens niet tijdig beslissen op de aanvraag om een bestemmingsplan vast te
stellen
Voorgenomen besluit
1. Het college mandaat te verlenen om de aanvraag om een bestemmingsplan vast te
stellen te weigeren;
2. Het college mandaat te verlenen om te besluiten op de ingebrekestelling wegens het niet
tijdig beslissen op de aanvraag om een bestemmingsplan vast te stellen.
Afhandeling in de commissie
Naar de Raad d.d.: 31-01-2019

Hamerstuk
1

Opmerkingen1
De commissie adviseert een A-stuk.
1

Stemming, toezeggingen en opmerkingen

Agendapunt 5: Voorstel betreft een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor
de aanvraag omgevingsvergunning voor de inpandige verbouwing tot conferentie- en
logiesruimte in hotel Blooming
Voorgenomen besluit
Een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor:
de aanvraag omgevingsvergunning voor de inpandige verbouwing tot conferentie- en
logiesruimte aan de Duinweg 9 in Bergen
Afhandeling in de commissie
Naar de Raad d.d.: 31-01-2019

Hamerstuk

Opmerkingen
De commissie adviseert een A-stuk.
Agendapunt 6: Voorstel betreft vaststellen van het bestemmingsplan Sportlaan 2-4 in
Egmond aan Zee
Voorgenomen besluit
- Het bestemmingsplan Sportlaan 2-4 in Egmond aan Zee voor het realiseren van een
hospice, zorghotel en een natuurgebied, vast te stellen;
- Geen exploitatieplan vast te stellen.
Afhandeling in de commissie
Naar de Raad d.d.: 31-01-2019

Bespreekstuk

Opmerkingen2
De commissie staat positief tegenover het plan. Gesproken wordt over het verdwijnen van 20
parkeerplaatsen, hier overweegt CDA een amendement voor in te dienen (om dit terug te
brengen). De bestemming natuur versus groen en de normen geluid (achtergelegen
voetbalveld) worden besproken.
De beantwoording van de gestelde vragen over archeologische waarden en het kiezen van
eigen zorgverleners volgen schriftelijk.
De fracties GB en GL willen het als bespreekstuk agenderen vanwege de beantwoording en
het bespreken in de fracties.
De commissie adviseert een B-stuk.
Agendapunt 7: Voorstel betreft het ambitiedocument omgevingswet vast te stellen en
een positieve zienswijze af te geven t.a.v. het voorlopige besluit van de werkorganisatie
BUCH tot wijziging van de begroting 2019 van de werkorganisatie BUCH
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Voorgenomen besluit
1. Het Ambitiedocument Omgevingswet vast te stellen als richtinggevend kader voor de
invoering van de Omgevingswet.
2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van het voorlopige besluit van de
Werkorganisatie BUCH tot wijziging van de begroting 2019 van de Werkorganisatie
BUCH.
Afhandeling in de commissie
Naar de Raad d.d.: 31-01-2019

Bespreekstuk

Opmerkingen3
VVD: geeft 3 suggesties mee die zijn gericht op de uitvoering: inrichting projectorganisatie
(met stuurgroep en programmamanager en portefeuillehouder RO en financiën), financial
control, op het gebied van kostenverloop met name op DSO voorzien ze wel een nodige
kostenoverschrijding. Risicomanagement, bij een lang traject hoort een goed
risicomanagement, 2x per jaar een externe audit laat uitvoeren.
D66: geven een opvatting over de projectorganisatie:
Programma valt onder een stuurgroep, de stuurgroep faciliteert en houdt o.a. in de gaten of
de resultaten in lijn blijven met de gestelde doelen van de opdrachtgevers, MT is onderdeel
van de lijn en zorgt ervoor dat de resultaten van het programma in de organisatie worden
geïmplementeerd. Belangrijk is dat de lijn en programma-organisatie niet worden vermengd
omdat lijnbelangen strijdig kunnen zijn met doelen en resultaten van het programma. Het
programma moet gefocust zijn op het behalen van de doelen van opdrachtgever,
moeten geen last hebben van de organisatie en afdelingsbelangen, die niet altijd in het belang
zijn van de doelen van de organisatie en als geheel van de klant.
Zien in de huidige structuur strijdigheden in de verschillende stakeholders.
Verder wordt gesproken over het missen van wat we concreet willen gaan doen en wat er in
de tussentijd wordt gedaan. Er komt 1 omgevingsplan voor de hele gemeente.
De consequenties voor de begroting van Bergen wordt besproken. Het belang van
risicomanagementsysteem komt ter sprake, het rapporteren van de voortgang. De opzet
projectorganisatie D66 neemt de portefeuillehouder mee naar de directie. Verder vinden ze
een passage over de totale uitvoering raadzaam.
In het plan van aanpak komen de monitoring en risicomanagement terug. Evenals de
afstemming met Provincie en regionale uitvoeringsdiensten.
De portefeuillehouder geeft aan dat hij na behandeling in de overige UCH gemeenten pas kan
aangeven of er iets veranderd gaat worden.
De commissie adviseert een B-stuk.
Agendapunt 8: Voorstel betreft het integraal veiligheidsbeeld Bergen 2019-2022 vast te
stellen
Voorgenomen besluit
Het Integraal Veiligheidsbeleid Bergen 2019 – 2022 vast te stellen.
Afhandeling in de commissie
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Naar de Raad d.d.: 31-01-2019

Hamerstuk

Opmerkingen4
VVD vraagt om de BIBOB-regeling ook toe te passen voor majeure vastgoedontwikkelingen.
Verder wordt gesproken over vergroten zichtbaarheid handhavers, cybercriminaliteit,
verkeersveiligheid, aanrijtijden brandweer en vuurwerkverbod voor de hele gemeente.
Het uitvoeringsprogramma gaat naar de raad. Het verbeteren van de aanrijtijden brandweer
opnemen als doelstelling, zodat er onderliggend beleid ligt voor de op te stellen zienswijze,
neemt wethouder Koster mee naar de burgemeester.
De commissie adviseert een A-stuk.
Bergen, 16 januari 2019
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