Besluitenlijst

Commissie bestemmingsplannen d.d. 12 januari 2021

Agendapunt 1: Opening
Aanwezig
Commissieleden:
Glas-de Raadt, Stam (KL);
Groen-Bruschke, Braak-van
Kasteel (GL); Grondhout,
Roem (VVD); Van
Kranenburg, Van den
Busken, Kraakman (GB);
Zwart (CDA); Halff (D66);
Van Huissteden, Keijsper
(PvdA); Bruin (BBB)

Collegeleden:
Valkering, Bekkering

Griffier
Bosch-van Opzeeland

Voorzitter:
De Jongh

Agendapunt 2: Bestuurlijke onderwerpen
Mededelingen portefeuillehouder en rondvraag commissieleden:
Naar aanleiding van vragen van D66 over een eventuele aanvraag voor huisjes in Aagtdorp
(Omloop) geeft de wethouder aan dat er geen aanvraag is ingediend en dat de bestemming
agrarisch is.
Vraag van GL over bouwactiviteiten Egmond aan Zee wordt schriftelijk gesteld.
Agendapunt 3: Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan Kerkedijk
142s Bergen
Afhandeling in de commissie
Naar de Raad d.d.: 28 januari 2021

Hamerstuk

Opmerkingen
De commissie adviseert een A-stuk.
Agendapunt 4: Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan
Watertorengebied Egmond aan Zee
Afhandeling in de commissie
Naar de Raad d.d.: 28 januari 2021

Bespreekstuk

Opmerkingen
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Er zijn 2 insprekers, de reacties staan bij het agendapunt op het raadsinformatiesysteem.
GB vraagt hoe in de toekomst wordt geborgd dat de participatie beter gaat. Zijn van mening
dat de sporthal beperkt wordt in functies.
BBB mist een bijlage van Houthoff (deze is inmiddels verstrekt), kan zich niet vinden in het
voorstel.
GL: vinden terugtrekken BAM een goed moment om een pas op de plaats te maken en
hebben daarom moeite er nu mee in te stemmen.
De overige fracties stellen vragen over o.a.: duurzaamheid bouwen, financiële consequenties.
Bijlage 7 wordt nog aangepast voor de raadsvergadering.
Verder volgen in de nieuwsbrief college beantwoording op Europese aanbesteding.
Fracties BBB (participatie), GB (politiek voorstel), GL (willen zich over antwoorden kunnen
buigen) adviseren een B-stuk.
Agendapunt 5: Voorstel betreft het vaststellen van de meerjarenplanning baggeren
watergangen gemeente Bergen 2021-2028
Afhandeling in de commissie
Naar de Raad d.d.: 28 januari 2021

Hamerstuk

Opmerkingen
Portefeuillehouder beantwoordt een aantal gestelde vragen vanuit de commissie mondeling
en beantwoording van andere vragen volgt via de nieuwsbrief college.
De commissie adviseert een A-stuk.
Agendapunt 6: Voorstel betreft het vaststellen van een tweetal wijzigingen in de
Huisvestingsverordening te weten: voortzetten loting en wijziging Wet toeristische
verhuur van woonruimte
Afhandeling in de commissie
Naar de Raad d.d.: 28 januari 2021

Bespreekstuk

Opmerkingen
GB vraagt zich af waarom er niet gekozen is om 2 aparte besluiten voor te leggen. Eventueel
amenderen maakt het nu lastig. Hierop geeft de portefeuillehouder aan dat dit in de uitvoering
ondoenlijk bleek.
Verder wordt het volgende besproken:
- de wijze, hoeveelheid en welke aan te wijzen verloten woningen;
- de risico’s en overlast van toeristische verhuur;
- gebruik van vouchers (nog hele jaar te gebruiken).
Toezeggingen:
Er volgt nog een notitie met schaarste woningen (ook in hogere segment) in gemeente
Bergen. Eveneens volgt voor de raadsvergadering een volledige versie (verordening) met in
het rood de wijzigingen.
De commissie adviseert een (PvdA overwegen een motie specifiek bepaalde doelgroepen
aanwijzen voor jongeren) B-stuk.
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Bergen, 13 januari 2021
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