Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer 10 december 2012.
1.

Opening en mededelingen.
De voorzitter, de heer W. Koning, opent de vergadering. Er zijn geen mededelingen

2.

Spreekrecht burgers.
De heer H. Richter van camping ’t Noorder Sandt en de heer A. Komen van minicamping
Hoeve Ons Lust (namens 9 minicampinghouders) hebben ingesproken ten aanzien van
agendapunt 5. De voorzitter geeft de fracties in overweging de inspraakreacties te betrekken
bij de beraadslagingen.

3.

Vaststelling agenda.
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

4.

Voorstel tot het vaststellen van het Beheerplan Bomen 2013-2016.
De commissie adviseert in meerderheid de Raad hierover te besluiten conform het voorstel
van burgemeester en wethouders en het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de
raadsvergadering van 17 december 2012.
De fracties van D66 en GroenLinks overwegen een amendement in te dienen ten aanzien van
het aantal te verwijderen bomen per jaarschijf.
Wethouder Bruin zegt toe nadere informatie te verspreiden over de kapvergunning ten
aanzien van de locatie zwembad.

5.

Uitbreiding van 20 naar 25 staanplaatsen per minicamping.
Wethouder Visser overweegt een voorstel aan de raad voor te leggen waarbij het aantal
staanplaatsen per minicamping wordt verhoogd van 20 naar 25 (inclusief 4 trekkershutten),
waarmee wordt aangesloten op het beleid in de regio.
Vanuit de commissie is aan de wethouder meegegeven dat
- een evaluatie van de bestaande situatie en een cijfermatige onderbouwing van de
benodigde uitbreiding gewenst is;
- aangegeven dient te worden op grond waarvan het college tot gewijzigde inzichten is
gekomen;
- er een duidelijk onderscheid blijft bestaan tussen een camping en een minicamping;
- er voldoende aandacht moet zijn voor handhaving.
De voorzitter geeft de wethouder in overweging de opmerkingen vanuit de commissie te
betrekken bij zijn voorstel.

6.

Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 26 november 2012.
De besluitenlijst is voor kennisgeving aangenomen.

7.

Termijnplanning.
De termijnplanning is voor kennisgeving aangenomen.

8.

Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

