
Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 6 februari 2012. 
 
 
1. Opening en mededelingen. 

De voorzitter, de heer W. Koning, opent de vergadering en deelt mee dat raadsleden zich nog 
deze week kunnen opgeven voor de training ‘Spreken in het openbaar’ die in maart of april as. 
gehouden wordt. 

 
2. Spreekrecht burgers.  

De heer Meijer, aankomend voorzitter van de tennisvereniging Julianadorp spreekt in ten 
aanzien van agendapunt 4. De commissieleden worden verzocht de inspraakreactie te 
betrekken bij de beraadslagingen. 

 
3. Vaststelling agenda. 
 Mevr. Biersteker stelt een korte vraag over de gladheidsbestrijding, in het bijzonder over de 
 toegangsweg naar het Marinapark, het tunneltje onder het spoor en fietspaden. 
 Wethouder Den Dulk geeft aan dat de beschikbare middelen en capaciteit zo efficiënt mogelijk  
 worden ingezet en dat prioriteit wordt gegeven aan doorgaande wegen en busroutes.  
 
 De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2011. 

De commissie adviseert in meerderheid de Raad hierover te besluiten conform het voorstel 
van burgemeester en wethouders en het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de 
raadsvergadering van 13 februari 2012. Bespreekpunt is de beperking die is opgenomen ten 
aanzien van het plaatsen van lichtmasten bij de tennisbaan in Julianadorp. 
Meerdere fracties hebben uitgesproken positief te staan tegenover de wens van de 
tennisvereniging Julianadorp lichtmasten te kunnen plaatsen toe te staan. 
Wethouder Bruin geeft aan dat de tennisbaan in Julianadorp grenst aan het Natura 2000 
gebied en dat middels een aparte rapportage inzichtelijk moet worden gemaakt dat de 
gewenste voorzieningen geen schade aanbrengen aan de natuur. Het is aan de 
initiatiefnemer een dergelijke rapportage te overleggen.  
De inspreker, aankomend voorzitter van de tennisvereniging, heeft aangegeven dat de kosten 
van een dergelijk verzoek niet kunnen worden opgebracht door de vereniging. De wethouder 
wijst de commissie op mogelijke precedentwerking bij eventuele subsidiëring. 

 De fractie van D66 overweegt het indienen van een amendement ten aanzien van dit aspect. 
 
5. Halfjaarrapportage Zeestad 1 januari - 1 juli 2011. 

Meerdere fracties hebben uitgesproken dat de rapportages eerder ter behandeling dienen te 
worden aangeboden en dat de inhoud van de rapportages dienen te voldoen aan de richtlijnen 
die door de auditcommissie zijn gesteld. 
Wethouder Bruin zegt toe dat er vanaf volgende week een uitgebreide financiële rapportage 
vertrouwelijk ter inzage wordt gelegd bij de griffier. Verder geeft de wethouder aan dat er 
momenteel wordt gewerkt aan een uitwerking van ‘fase 1 plus’, die te zijner tijd aan de raad 
ter vaststelling zal worden aangeboden. Op 22 februari 2012 wordt hierover een eerste 
informatiebijeenkomst voor raads- en commissieleden gehouden. 
Voorts zegt de wethouder toe dat het rapport en plan van aanpak naar aanleiding van het 
faillissement van de stichting Herstelling wordt toegezonden. 

 
6. Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 23 januari 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. 
 


