Gemeente
Langedijk

Datum vergadering
15 januari 2013

Nummer
2

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders

Aanwezig:

drs. J.F.N. Cornelisse

, burgemeester

P.J. Beers

, wethouder

E.M. Overzier

, wethouder

F. Westerkamp

, wethouder

H.J.M. Schrijver

, wethouder

E. Annaert

, secretaris

A.A.M. Meijering

, adjunct-secretaris

afwezig:

Reden afwezigheid:

Openbaar gedeelte vastgesteld met 13 volgnummers
vastgesteld met 4 volgnummers op 22 januari 2013

en

vertrouwelijk

gedeelte

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

De burgemeester,

E. Annaert

drs. J.F.N. Cornelisse
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INHOUD
Onderwerp:
Besluitenlijst van 8 januari 2013
Voorstel:
Vaststellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Verslag MT-vergadering 19 december 2012
Voorstel:
Voor kennisgeving aannemen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Raadsplanning actualisatie januari 2013
Voorstel:
Instemmen met de geactualiseerde raadsplanning en deze
toezenden aan de Agendacommissie van de raad.
Besluit:
Aangehouden in afwachting van aangepaste/aangevulde planning.
Onderwerp:
Herindelingsontwerp Alkmaar, Graft-De Rijp, Schermer
Voorstel:
1. geen zienswijze indienen op het herindelingsontwerp Alkmaar,
Graft-De Rijp, Schermer;
2. de raad hiervan in kennis stellen.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
zienswijzen bestemmingsplan Beverkoogbrug
Voorstel:
1. instemmen met de zienswijzen aan de gemeentes Alkmaar en
Heerhugowaard met betrekking tot de doorvaarthoogte van de
geplande Beverkoogbrug;
2. een afschrift van beide brieven versturen naar Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Ontwikkeling Bollengebouw, Dorpsstraat 101 te Broek op Langedijk
Voorstel:
Onder voorbehoud van advisering van de W elstands- en Erfgoedcommissie, instemmen met de gevraagde ontwikkeling en dit
mogelijk te maken middels een wijzigingsbevoegdheid in het
bestemmingsplan voor Broek op Langedijk.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Uitvoeringsnotitie “Nieuwe werkwijze inlichtingenverplichting”
Voorstel:
De uitvoeringsnotitie “Nieuwe werkwijze inlichtingenverplichting”
voor kennisgeving aannemen.
Besluit:
Conform
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INHOUD
Onderwerp:
Evaluatie vaartoezicht 2012
Voorstel:
1. kennisnemen van bijgaand evaluatierapport en de in dit rapport
gedane aanbevelingen;
2. Recreatie Noord -Holland NV vragen een offerte uit te brengen
voor het houden van vaartoezicht in 2013 volgens de uitgangs punten van het evaluatierapport ;
3. de evaluatie ter kennisname aanbieden aan de raad;
4. conform voorgesteld beleid het in 2009 gestarte vaartoezicht in
2013 voort te zetten
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Industriestraat 7 te Noord-Scharwoude: wijzigen gevel en kozijnen
en wijzigen van het gebruik
Voorstel:
1. instemmen met de ruimtelijke onderbouwing (GRO);
2. instemmen met het met de aanvrager aangaan van een
planschadeovereenkomst;
3. na instemming de uitgebreide voorbereidingsprocedure , als
bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
voeren;
4. instemmen om op grond van artikel 6.1 2 Wro, 2e lid, juncto
artikel 3.10 Wro geen exploitatieplan vast te stellen voor
genoemd project;
5. de raad informeren over bovenstaande.
Besluit:
Conform
Onderwerp:
Vaststellen
ontheffing
avondwinkel
(supermarkt)
voor
zondagopenstelling in 2013
Voorstel:
Vaststellen
van
de
ontheffingsmogelijkheid
avondwinkel
(supermarkt) voor zondagopenstelling in 2013.
Besluit:
Conform, mits Deen ook daadwerkelijk gebruik maakt van de
ontheffing.
Onderwerp:
Koopzondagen 2013
Voorstel:
Vaststellen koopzondagen 2013.
Besluit:
Conform. Zodra de gewijzigde Winkeltijdenwet van kracht is het
college een advies voorleggen over de verruimde bevoegdheid van
gemeenten.
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Onderwerp:
Nadere eisen in een bestemmingsplan
Voorstel:
Op basis van bijgaande adviesnota instemmen met:
Of:
1a de flexibele nadere eisenregeling voor bouwwerken, geen
gebouwen zijnde met de bestemming "Bedrijf", "Gemengd",
"Maatschappelijk", "Horeca", "Cultuur- en Ontspanning" "Sport”,
"Detailhandel;
Of:
1b. Geen nadere eisen regeling in de bestemmingsplannen
opnemen, teneinde de procedure te verkorten met de kanttekening
dat er minder invloed kan worden uitgeoefend op de kwaliteit van
de openbare ruimte;
2 de nadere eis voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde met de
bestemming "W onen" sowieso uit de regels schrappen';
3. uw besluit van toepassing verklaren voor de bestemmingsplannen Broek op Langedijk, Noord- en Zuid-Scharwoude en
Sint Pancras.
Besluit:
Aangehouden in afwachting van integrale advisering.
Onderwerp:
Dierenasiel Bergen (brief Stichting Dorpsgemeenschap Koedijk en
schriftelijke vragen fractie Hart voor Langedijk/D66 ex artikel 40
RvO)
Voorstel:
1. de brief van de Stichting Dorpsgemeenschap Koedijk conform
bijgaand concept beantwoorden;
2. de schriftelijke vragen van fractie Hart voor Langedijk/D66 ex
artikel 40 RvO conform bijgaand concept beantwoorden.
Besluit:
Aangehouden in afwachting van overleg met de portefeuillehouders
Beers en Schrijver. HvLD66 “tussenbericht” sturen.

