Besluitenlijst

Commissie bestemmingsplannen en algemene
raadscommissie d.d. 19 november 2019

Agendapunt 1: Opening
Aanwezig
Commissieleden:
Swart, Karels (KL); Braak,
Krijtenburg, (GL); Haarsma,
De Jongh (tm punt 6) (VVD);
Kraakman, Haring (tm punt
5), Van Kranenburg (vanaf
punt 5), (GB); Zwart (CDA);
Halff, Apotheker (tm punt 6)
(D66); Burgering (tm punt 6),
Jonker, Van Huissteden
(PvdA); Bruin (BBB)

Collegeleden:
Valkering
Beckering
Tromp

Griffier
Bosch-van Opzeeland

Voorzitter:
Groen-Bruschke
Agendapunt 2: Bestuurlijke onderwerpen
Mededelingen portefeuillehouder inzake bestemmingsplannen:
De omgevingsvergunning verbouw van een monumentaal pand Egmond a/d Hoef wordt
uiteengezet, dit naar aanleiding van berichtgeving in de media.
Rondvraag commissieleden inzake bestemmingsplannen:
Beantwoording (vraag VVD) over bord De Bergensche Hoeck komt terug in de nieuwbrief
college. Verder wordt de stand van zaken TC Bergen besproken, zodra er meer duidelijkheid
is over een nieuwe locatie dan wordt de raad geïnformeerd.
GL vraagt naar de procedure vergunning zonneweide 3, deze duurt langer i.v.m. langere
voorbereiding.
Agendapunt 3: Voorstel betreft principe-verzoek vestiging van een wellnesshotel
Duinweg 133 Schoorl
Voorgenomen besluit
In principe en onder de in het raadsvoorstel genoemde voorwaarden medewerking verlenen
aan het verzoek aan de Duinweg 133 een wellnesshotel te beginnen.
Afhandeling in de commissie
Naar de Raad d.d.: 12 december 2019

Hamerstuk

Opmerkingen1

1

Inspreker (1): zie audiofragment onder agendapunt Risbis (bijdrage op verzoek van commissieleden
gemaild naar aanwezige leden).
De verkeersveiligheid en duurzaamheidseisen worden besproken.
De commissie adviseert een A-stuk.
Agendapunt 4: Voorstel betreft principe-uitspraak vestiging agrarisch
bloembollenbedrijf nabij de Limmerweg 5 in Egmond Binnen
Voorgenomen besluit
- In principe akkoord te gaan met de vestiging van een agrarisch bloembollenbedrijf op
de percelen nabij de Limmerweg 5 in Egmond Binnen (kadastraal C2824 en C2978)
- Een bestemmingsplan en landschappelijk inpassingsplan te laten opstellen door
initiatiefnemer voor deze ruimtelijke ontwikkeling.
Afhandeling in de commissie
Naar de Raad d.d.: 12 december 2019

Bespreekstuk

Opmerkingen2
Inspreker (1): zie audiofragment onder agendapunt Risbis (bijdrage op verzoek van commissieleden
gemaild naar aanwezige leden).
De verkeersbewegingen, spuitzones en de bodem zijn factoren die ter sprake komen.
Gesproken wordt over het belang van een MER, wat betekent het voor de omgeving en het
maatschappelijk belang? Er zijn zorgen op de effecten van de leefomgeving en
verkeerscirculatie, hiervoor is KL voornemens met een amendement te komen. De
afwijzingsgronden komen ter sprake, dit moet gemotiveerd op basis van de structuurvisie
worden gedaan en die gronden zijn er niet.
De commissie adviseert een B-stuk.
Agendapunt 5: Voorstel betreft de proef afschaffen betaald parkeren in de
winterperiode in Schoorl en het vaststellen van de begrotingswijziging en het
aanwijzingsbesluit
Voorgenomen besluit
1. gedurende de maanden januari, februari, november en december 2020 en 2021
betaald parkeren in Schoorl als proef af te schaffen.
2. het aanwijzingsbesluit 2020 vast te stellen
3. de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen
Afhandeling in de commissie
Naar de Raad d.d.: 12 december 2019

Bespreekstuk

Opmerkingen3

2

Gesproken wordt over het belang van een goede 0-meting zodat je achteraf kan aantonen wat
o.a. de effecten op de ondernemers en inwoners zijn. PvdA stelt een aangepast tarief in de
winterperiode voor de hele gemeente voor, hier wordt in eerste instantie positief op
gereageerd door de overige commissieleden. De portefeuillehouder geeft aan dat dit voorstel
hoort bij de actualisatie van het parkeerbeleid. Technisch is nu alles zo ver dat de proef van
start kan gaan. Gaandeweg het traject worden de KPI’s kritisch bekeken. Het
leefbaarheidseffect op de inwoners komt ter sprake. Er komt extra aandacht in de
communicatie voor de situatie bij het bezoekerscentrum Staatsbosbeheer.
De commissie adviseert een B-stuk, denken na over hoe het meetbaar maken vorm gegeven
gaat worden.
Agendapunt 6: Voorstel betreft het vaststellen wijzigingen verordening Sociaal Domein
Bergen 2017 en de begrotingswijziging
Voorgenomen besluit
vast te stellen:
 de begrotingswijzing zoals aan deze zaak toegevoegd met documentnummer
19.B005200;
 de navolgende wijziging van de Verordening sociaal domein gemeente Bergen 2017.
Afhandeling in de commissie
Naar de Raad d.d.: 12 december 2019

Hamerstuk

Opmerkingen4
Welke eisen gelden er voor het toekennen van de PGB van toezichthouders komt
portefeuillehouder schriftelijk op terug. Het abonnementstarief wordt besproken, het is
inkomensafhankelijk gemaakt. Het belang van het toezien op de contracten met de regiotaxi
wordt besproken. De commissie adviseert een A-stuk.
Bergen, 20 november 2019
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