Besluitenlijst

Commissie bestemmingsplannen d.d. 15 oktober 2019

Agendapunt 1: Opening
Aanwezig
Commissieleden:
Collegeleden:
Swart, Swart (KL); Braak,
Valkering
Zijp, (GL); Haarsma, De
Jongh (VVD); Van
Kranenburg, Haring (GB);
Zwart (CDA); Halff, Apotheker
(D66); Keijsper, Burgering
(PvdA); Bruin (BBB)

Griffier
Bosch-van Opzeeland

Voorzitter:
Oudeboon
Agendapunt 2: Bestuurlijke onderwerpen
Toezeggingenlijst commissie bestemmingsplannen (geen)
Mededelingen portefeuillehouder inzake bestemmingsplannen:
De sociale woningbouw op locatie oude politiebureau in Bergen wordt verduidelijkt.
De stand van zaken (parkeerbehoefte, participatieproces) rondom het parkhotel wordt
meegedeeld.
Rondvraag commissieleden inzake bestemmingsplannen:
BSV-terrein intentieovereenkomst wordt binnenkort getekend, ontwerp BP komt daarna naar
de raad.
VVD vraagt aandacht voor duidelijk onderscheid in besluitvorming tussen college/raad in de
uitgaande persberichten.
Agendapunt 3: Voorstel betreft kennis te nemen van de evaluatie tijdelijk permanent
bewonen recreatiewoningen
Voorgenomen besluit
1. kennis te nemen van de evaluatie tijdelijk permanent bewonen van recreatiewoningen.
2. het college de opdracht te geven een pilot uit te werken voor het vergunnen van tijdelijke
bewoning op grond van het bestemmingsplan.
Afhandeling in de commissie
Naar de Raad d.d.: 07-11-2019

Bespreekstuk
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De commissie is van mening dat de parkeernorm bijgesteld dient te worden en dat over dit
onderwerp meer gecommuniceerd dient te worden. Verder zijn ze voorstander van de pilot
breder te trekken in de overige kernen, hiervoor wil KL een amendement voorbereiden.
Afgesproken wordt dat er een projectbeschrijving van de pilot komt waarin alle gestelde
vragen ter verduidelijking worden opgenomen, evenals een communicatieparagraaf. Ook
wordt inzichtelijk gemaakt wat de eisen bouwbesluit zijn, zodat inzichtelijk wordt wanneer
wel/niet wordt vergund. De aanvragers worden bevraagd naar hun ervaringen.
De commissie adviseert een B-stuk.
Agendapunt 4: Voorstel betreft het vaststellen plan van aanpak omgevingsvisie Bergen
Voorgenomen besluit
het vast te stellen van het plan van aanpak omgevingsvisie Bergen.
Afhandeling in de commissie
Naar de Raad d.d.: 07-11-2019

Hamerstuk

Opmerkingen2
Gesproken wordt over het belang van het inzetten van dezelfde referentiekaders voor
participatie. Verder wordt de couleur locale/efficiencywinst en het kritisch doornemen van de
planning besproken.
De commissie adviseert een A-stuk.
Agendapunt 5: Voorstel betreft de categorie gevallen waarvoor een verklaring geen
bedenkingen is vereist vast te stellen
Voorgenomen besluit
de categorie van gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen is vereist vast te
stellen
Afhandeling in de commissie
Naar de Raad d.d.: 07-11-2019

Afvoeren van agenda

Opmerkingen3
De commissie is van mening dat de raad door dit voorstel de controlerende taak wordt
ontnomen.
Na schorsing adviseert de commissie (unaniem) aan de raad het voorstel van de agenda af te
voeren.
Bergen, 16 oktober 2019
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