Zuid Scharwoude, 30 september 2014
Motie
De gemeenteraad van Langedijk, in vergadering bijeen op 30 september 2014, sprekend over
agendapunt “Bespreking collegememo dd 24 september 2014 over “Broekrijk”.
Gelezen:
 De conclusie in de memo van het college dd 24 september 2014,
 Het verslag van het overleg met bewoners van Het Mat /De Wup dd 23 september
2014;
 Het raadsvoorstel en -besluit inzake de wensen en bedenkingen tav addendum SOK
met Van Wijnen dd 27 november 2012;
 Het raadsvoorstel en -besluit inzake Bestemmingsplan Centrumplan Broekerveiling
dd 18 december 2012
Constaterende dat:
 De raad op 18 december 2012 besloten heeft tot het, conform het bepaalde in de
reactienota, gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Centrumplan
Broekerveiling;
 In de reactienota bij het Bestemmingsplan Centrumplan Broekerveiling wordt o.a.
over het behoud en respecteren van bestaande oevers ter hoogte van Het Mat /De
Wup gesteld:
◦ gemeentelijk commentaar; “In de nieuwe inrichting van het Zuidveld wordt de
huidige oeverlijn ter hoogte van De Wup en Het Mat aangehouden als grens. Het
huidige water blijft daarmee als bestaand. Het college is van mening hiermee
voldoende tegemoet te komen aan de ingediende zienswijze en motie.”



◦ aanpassingen bestemmingsplan; “Bestemmingsgrens op verbeelding tussen
water en woongebied op huidige oeverlijn plaatsen.”
De conclusie in de memo van het college dd 24 september 2014 dat:
◦ het gebruikelijk is dat bestemmingsplangrenzen worden gebaseerd op een
kadastrale grens,

◦ de feitelijke oeverlijn niet maatgevend is
niet overeenkomt met het door de raad op 18 december 2012 genomen besluit.
 het college van B&W gehouden is raadsbesluiten uit te voeren,
Overwegende dat:
 het voor het aanzien van de politiek en de politieke besluitvorming belangrijk is dat
eerder genomen besluiten uitgevoerd worden,
 burgers bij de uitvoering door of vanwege de gemeente erop moeten kunnen
rekenen dat eerdere toezeggingen en bereikte compromissen uitgevoerd worden
 de raad erop moet kunnen rekenen dat raadsbesluiten onverkort uitgevoerd
worden.

Spreek uit dat:
De tekst van het raadsvoorstel en -besluit inzake de vaststelling van het (gewijzigd)
bestemmingplan Centrumplan Broekerveiling duidelijk en niet voor tweeërlei uitleg vatbaar
is,
 De feitelijke (dd 18 december 2012) oeverlijn gehandhaafd wordt als scheiding
tussen woongebied en water. Bij de maatvoering moeten -indien van toepassing- alle
bepalingen in het bestemmingsplan vanuit die oeverlijn uitgemeten worden!
 In de inrichting van het Zuidveld de huidige oeverlijn (dd 18 december 2012) ter
hoogte van De Wup en Het Mat aangehouden wordt als grens. Het huidige water
blijft daarmee bestaan.
Geeft het college van B&W opdracht bovenstaande uitspraak van de raad onverkort en
volledig uit te voeren.
Gaat over tot de orde van de dag,
ondertekend door:
Dorpsbelang Langedijk,
VVD,
Kleurrijk Langedijk,
Hart voor Langedijk/D66
CDA,
GroenLinks,
PvdA,
Christen Unie

