
Geachte leden van de agendacommissie, 
 
Bijgaand treft u de advisering aan van de diverse agenderingsverzoeken met betrekking tot uw 
vergadering van maandag 19 april 2021.  
 
 
Commissie Maatschappelijke ontwikkeling  
 
Tussentijdse update proces fondsenwerver voor culturele organisaties 
Het college verzoekt een ‘tussentijdse update proces fondsenwerver voor culturele organisaties’ te 
agenderen voor de vergadering van 1 juni 2021.  
Wij adviseren u met dit verzoek in te stemmen. 
 
Stand van Zaken met betrekking tot ontwikkelingen binnen het Jeugdbeleid 
Het college verzoekt een ‘stand van zaken met betrekking tot ontwikkelingen binnen het Jeugdbeleid’ 
te agenderen voor de vergadering van 11 mei 2021.  
Wij adviseren u met dit verzoek in te stemmen. 
 
Commissie Stadsontwikkeling en -beheer 
 
Informeren over capaciteit elektriciteitsnet (Liander) 
Liander heeft aangeboden de commissie te informeren over de complexe materie en de vele vragen 
met betrekking tot de capaciteit van het elektriciteitsnet. Het college verzoekt daarom het onderwerp 
‘capaciteit elektriciteitsnet’ te agenderen voor de vergadering van 12 mei 2021.   
Wij adviseren u met dit verzoek in te stemmen. 
 
Verklaring van geen bezwaar (VVGB) nieuwe toegangspoort vliegveld De Kooy 
Het college van burgemeester en wethouders stelt voor dit onderwerp toe te voegen aan de agenda 
voor 12 mei 2021. Het college geeft aan dat de stukken waarop de VVGB betrekking heeft door 
initiatiefnemer recent zijn ingediend. Dat is het moment geweest waarop het bestuurlijke traject kon 
worden gepland. 
 
Wij adviseren u met dit verzoek in te stemmen. 
 
Ontwerp-bestemmingsplan Halter Bellevue en stadspark 2021 

Het college verzoekt het ontwerp-bestemmingsplan "Halter Bellevue en stadspark 2021" ex 
artikel 3.8 Wro’ te verplaatsen van 23 juni 2021 naar de agenda voor de commissie van 2 juni 2021.   
Het ontwerp van bestemmingsplan heeft met ingang van maandag 15 februari 2021 gedurende 6 
weken ter inzage gelegen. Het plan ziet toe op de invulling van de locatie, welke vrijgekomen is na 
verplaatsing van de schouwburg. De regeling voorziet in de bouw van 37 wooneenheden, een park, 
parkeerplaatsen en winkels. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Het plan kan hierdoor eerder worden 
vastgesteld dan gedacht. Als gevolg hiervan kan de omgevingsvergunning eerder worden verleend. 
dan wel eerder met de bouw worden gestart.  
 
De commissie heeft op 2 juni 2021 al twee onderwerpen op de planning staan: Vvgb tijdelijk 
motorcrossterrein en duurzaam vervoer (fiets en OV). Toevoeging van een belangrijk agendapunt leidt 
tot een overvolle agenda. Zie verder onderstaand advies. 
 
Parapluplan supermarkten 
Het college van burgemeester en wethouders stelt voor dit onderwerp te verplaatsen van 12 mei 2021 
naar 23 juni 2021.  
Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor zes weken ter inzage gelegen. De laatste dag van deze 
termijn is er een pro forma zienswijze ingediend, waarbij de gemeente verzocht is om meer tijd te 
gunnen voor het indienen van een inhoudelijke zienswijze. Wettelijk gezien is de gemeente verplicht 
om extra tijd (minimaal twee weken) te gunnen. Dat impliceert dat de eerdere planning niet meer 
haalbaar is. Daarnaast is op dit moment onduidelijk welke gronden in de zienswijze aangedragen 
zullen worden; ook de behandeling van de zienswijze zal tijd vragen. 
 
De commissie heeft op 23 juni 2021 al drie onderwerpen op de rol staan: startnotitie Station Zuid, 
startnotitie Tillenhof en het woonwagenbeleid. Toevoeging van een vierde agendapunt voor deze 
vergadering is niet gewenst. Zie onderstaand advies. 
 



Omgevingsverordening 
Het college van burgemeester en wethouders stelt voor dit onderwerp te verplaatsen van 12 mei 2021 
naar 25 augustus 2021, een en ander afhankelijk van de aanpassingen in de APV. De reden van dit 
uitstelverzoek is een herprioritering van werkzaamheden waarmee veel urgent werk wordt opgepakt. 
Het college acht het uitstelverzoek verantwoord. 
 
De commissie Stadsontwikkeling heeft op 25 augustus 2021 al drie onderwerpen op de rol staan, 
namelijk Paraplu-bestemmingsplan Woongebruik, bestemmingsplan Vinkenterrein en de 
keuzemogelijkheden voor de raad in het kader van de Omgevingswet. Toevoeging van een extra 
agendapunt aan deze vergadering is ongewenst. Zie onderstaand advies. 
 
Advies Griffie 
In juni en augustus 2021 zijn er teveel onderwerpen voor de commissie Stadsontwikkeling en -beheer 
te behandelen in de reguliere vergaderingen op 2 juni, 23 juni en 25 augustus 2021. Herschikking van 
onderwerpen leidt derhalve niet tot een verlichting. 
 
Wij geven u in overweging het college in uw vergadering op 19 april 2021 uit te nodigen binnen 
veertien dagen aan te geven of de onderwerpen die voor nu vóór het zomerreces zijn gepland 
daadwerkelijk op tijd worden aangeboden. Als dat zo is geven wij u in overweging twee extra 
commissievergaderingen in te plannen, waarbij gedacht wordt aan woensdag 9 juni 2021 en 
woensdag 1 september 2021. De termijnkalender zou er dan als volgt uit kunnen zien: 
 

12 mei 2021 Presentatie Liander; 
Verklaring van geen bedenkingen toegangsweg MVK De Kooy 

2 juni 2021 Bestemmingsplan Halter Bellevue / stadspark; 
Duurzaam vervoer (fiets en OV) 

9 juni 2021 Verklaring van geen bedenkingen tijdelijk motorcrossterrein; 
Woonwagenbeleid 

23 juni 2021 Paraplu-bestemmingsplan supermarkten 
Startnotitie Station Zuid 
Startnotitie Tillenhof 

25 augustus 2021 Paraplu-bestemmingsplan woongebruik; 
Bestemmingsplan Vinkenterrein 

1 september 2021 Omgevingsverordening; 
Keuzemogelijkheden gemeenteraad in het kader van de 
Omgevingswet 

 
Voorts merken wij op dat de vergaderingen voor de commissie Stadsontwikkeling en -beheer in het 
tweede half jaar van 2021 ook al helemaal volgepland zijn. In de praktijk blijkt telkens weer dat er zich 
omstandigheden voordoen die nopen tot een aanpassing van de planning, zoals ook blijkt uit de 
memo van de gemeentesecretaris. 
 
Wij adviseren u het college uit te nodigen bij het verschuiven van onderwerpen een realistische 
planning te maken die meer rekening houdt met de belastbaarheid van de commissieagenda’s. Vier 
onderwerpen op een avond blijkt uit de praktijk namelijk geen haalbare kaart. Daar kan dus bij 
voorbaat al rekening mee gehouden worden.  
 
Regionale Energie Strategie 1.0 
Dit onderwerp staat geagendeerd voor de Regionale Raadscommissie Noordkop op 26 mei 2021. 
In de bestuurlijke termijnkalender was opgenomen dat dit onderwerp ook op 2 juni 2021 geagendeerd 
zou worden voor de commissie Stadsontwikkeling en -beheer, maar dat is overbodig.  
 
Wij adviseren u dit onderwerp voor 2 juni 2021 te laten vervallen. 
 
 
 


