NOTULEN van de openbare vergadering van de raad gemeente Heiloo gehouden op 6
oktober 2008 in de raadzaal van het gemeentehuis
Aanwezig:
Voorzitter
:
de heer T.J. Romeyn, burgemeester
Griffier
:
mevrouw E. van der Voorde
Raadsleden
:
de dames E. Beens-Woudenberg (CDA), M.E. Klein
(GroenLinks), G. Ris (Heiloo2000) en
de heren H.J.T. van Beek (VVD), R.F.M. Bosman (GroenLinks),
A.W. Czeyki (PvdA), J.G. Daas (Heiloo2000), W.A. Gomes
(NCPN), E.M.I. ten Hacken (VVD), I.T. Hemminga (PvdA),
C.A.J. Oosters (VVD), C.J. Rootjes (PvdA), R.P. van Splunteren
(VVD), C. Streefkerk (VVD), J. Valkering (Heiloo2000), H.J. van
der Werf (CDA), A. de Wit (Heiloo2000)
Gasten
:
portefeuillehouders M.R. Opdam, J. Ouderkerken en H. Veger
Notulist
:
M.G. van Hees (Notuleerservice Nederland)
Afwezig
:
de heer T.A.P.H. Valkering (Heiloo2000), H. Hiemstra (CDA)

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen, en in het bijzonder
de vertegenwoordigers van de pers en de bezoekers op de publieke tribune, welkom.
1.

Actie door

Agendavaststelling
De voorgestelde agenda wordt aangenomen en zal als leidraad voor deze
vergadering dienen.

2.

Inspreekrecht
De heer Hausen, buurtbewoner, spreekt in over agendapunt 13, het bespreekstuk
over Rehoboth.
Alhoewel de buurt sympathie heeft voor het voornemen van de Stichting Wonen
50+ om een gezamenlijke woonvorm te creëren, geeft de heer Hausen aan dat de
door hen gekozen locatie slechts een beperkte wooncapaciteit heeft. Het
voorliggende bouwplan is gebaseerd op de veronderstelling dat de locatie zou
vallen onder het welstandsgebied 2B, terwijl het gaat om 1B. Dat betreft het
bijzondere welstandsgebied historische linten en dat laat geen plan van dergelijke
omvang toe. Na drie eerdere afwijzingen wil de gemeente het nu wederom
mogelijk maken om een complex met een grote bouwmassa te realiseren en dat is
volgens de heer Hausen opmerkelijk en ongebruikelijk. Er is in deze situatie
vreemd genoeg eerst een bouwplan gemaakt en vervolgens worden er
welstandscriteria vastgesteld om dit mogelijk te maken. De heer Hausen
benadrukt het belang dat er zorgvuldig wordt omgesprongen met de historische
linten van Heiloo (zoals de Holleweg). Verder wijst hij er op dat het voorkeursplan
een bouwhoogte aangeeft van 10 meter terwijl er nu een bouwaanvraag is
ingediend voor een bouwhoogte van 11,50 meter.
De heer Hausen verzoekt de raad om vanavond een beslissing te nemen waarbij
het historische lint niet in zijn karakter wordt aangetast en dat er óf een locatie van
bescheidener omvang óf een andere locatie wordt toegewezen aan de Stichting
Wonen 50+.
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3.

a. Loting volgorde van stemmen over zaken
De griffier wijst nummer 3 aan, de heer R.P. van Splunteren.
b. Inventarisatie van sprekers over hamerstukken
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

4.

Mondelinge mededelingen
De voorzitter meldt dat er bericht van verhindering is ontvangen van de heer
T.A.P.H. Valkering en de heer H. Hiemstra.
Verder wijst hij er op dat er een aangepast raadsvoorstel voor agendapunt 13 is
uitgereikt en dat na afloop van de vergadering het rapport van de commissie
Vooronderzoek Stationsomgeving aan de leden zal worden overhandigd.

5.

Vaststellen notulen raadsvergadering van 9 en 30 juni 2008
Notulen raadsvergadering 9 juni 2008
De VVD-fractie heeft een wijzigingsvoorstel ingebracht. Bij agendapunt 10 stellen
zij voor na het vijfde aandachtsbolletje toe te voegen: ‘de hoogte van de
afvalstoffenheffingen in vergelijking brengen met de omliggende gemeenten’.
De voorzitter stelt vast dat deze notulen, met inachtneming van bovenvermelde
aanpassing, zijn goedgekeurd en vastgesteld.
Notulen raadsvergadering 30 juni 2008
Dit verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
De heer Czeyki wijst er op dat zijn naam in beide verslagen verkeerd is gespeld.
Dit zal ambtelijk worden aangepast.

6.

Ingekomen stukken/behandelde en verzonden stukken
De voorzitter stelt voor de ingekomen stukken te behandelen zoals voorgesteld.
a. Een brief van de voorzitter van de rekenkamercommissie d.d. 19 augustus
2008, waarin wordt aangekondigd dat de commissie start met twee
onderzoeken gericht op het grondexploitatiebeleid en de implementatie van de
aanbevelingen van het WMO-onderzoek. De onderzoeksopzet wordt ter
kennisname aangeboden. Aldus besloten.
b. Een notitie, Handreiking functioneringsgesprekken tussen raad en
burgemeester van het Ministerie van Biza en Koninkrijkszaken d.d. 3 juli 2009.
De voorzitter stelt voor om deze handreiking aan het presidium aan te bieden.
Het presidium bereidt het gesprek voor. Het gesprek vindt nog dit kalenderjaar
plaats. Aldus besloten.
c. De begroting 2009 van WNK Bedrijven, d.d. 16 juli 2008. Deze wordt ter
kennisname aangenomen. Aldus besloten.
d. De verordeningen Persoonsgebonden budget Begeleid Werken WSW en de
verordening sociale werkvoorziening Gemeenten Noord-Kennemerland van
WNK Bedrijven, d.d. 4 juli 2008. De verordeningen worden ter kennisname
aangenomen. Aldus besloten.
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Hamerstukken
Aangezien niemand het woord over de hamerstukken heeft gevraagd, worden de
volgende besluiten genomen:
7.

Instemmen met besteding extra gelden armoedebestrijding
Aldus besloten.

8.

Vaststellen eerste wijziging legesverordening 2008
Aldus besloten.

9.

Vaststellen visiedocument Klantcontactcentrum
Aldus besloten.

10. Instemmen met jaarrekening 2007 Regiohuis Noord-Kennemerland
Aldus besloten.
11. Instemmen met kaderrichtlijn Water
Aldus besloten.
Bespreekstukken
12. Vaststellen wijziging gezondheidsbeleid Heiloo 2008-2011 speerpunt alcohol
Eerste Termijn
De voorzitter introduceert het agendapunt. Op 2 juli heeft de raad de nota
Gezondheidsbeleid Heiloo 2008-2011 vastgesteld. Er is naar aanleiding van dit
besluit overleg gevoerd met de GGD Hollands Noorden. De GGD heeft een
handreiking ‘Mee(r) werken aan minder alcohol’ uitgebracht. Het voorliggende
raadsvoorstel is bedoeld om de handreiking van de GGD te toetsen aan de Nota
Gezondheidsbeleid van de gemeente Heiloo.
Mevrouw Ris verwijst naar pagina 4 en geeft aan het tweede actiepunt (vóór de
raadsvergadering planning en frequentie van interventies op basisscholen en
sportverenigingen overwegen) niet terug te vinden in het raadsvoorstel.
Heiloo2000 kan zich vinden in het voorstel van de GGD om minder ambitieus te
handelen, echter vindt het tegenstrijdig dat wel wordt toegestaan dat de horeca tot
03.00 uur open is, terwijl wij het alcoholgebruik terug willen brengen. Verder wijst
de spreekster er op dat het plan van aanpak ten aanzien van de basisscholen er
nog niet is.
De heer Czeyki betreurt het dat er bij de volwassenen met kinderen niet meer
wordt gestreefd naar reductie van het alcoholgebruik maar naar stabilisering.
Verder wijst hij er op dat veel Heiloose scholieren in andere gemeentes naar
school gaan en het zou dan ook wenselijk zijn wanneer deze gemeentes een
gelijksoortig beleid voeren. De PvdA-fractie gaat akkoord met het voorstel.
De heer Gomes vindt het, net zoals mevrouw Ris, tegenstrijdig dat de horeca
langer open mag blijven terwijl het alcoholgebruik teruggebracht moet worden.
Gezien de grootte van het probleem wil hij dat deze doelstellingen in 2010 worden
gerealiseerd. Hij wil hiervoor de 14.000 euro gebruiken die uit 2008 resteren zodat

GRIFFIE/NOTULENRAAD/6-10-2008

3

er intensiever aangepakt kan worden. Verder vraagt hij of er gegevens zijn over
het alcoholverbruik van scholieren over de jaren 2006 tot en met 2008. De heer
Gomes stelt voor om als raads- en collegeleden het goede voorbeeld te geven
door ook geen alcohol meer te gebruiken in cafés en tijdens recepties.
De heer Oosters is met de PvdA van mening dat het ongewenst is dat er
ingeleverd wordt op het eigen ambitieniveau. Verder wil de spreker dat de GGD al
eind 2010 gaat evalueren en dan cijfers aanlevert die alleen gebaseerd zijn op
Heiloo.
De heer Bosman sluit zich aan bij de visie van de PvdA.
Mevrouw Beens vindt het niet voor de hand liggend om terug te gaan qua ambitie.
Het huidige voorstel is gericht op preventie en zij mist hierbij een visie over
toezicht en handhaving. Verder vraagt zij of de sportkantines en dergelijke
gelegenheden ook onder dit besluit vallen.
Wethouder Ouderkerken verwijst naar pagina 3, waar iets is opgenomen over
sportkantines; deze vallen dus onder de regeling. De GGD volgt het advies ten
behoeve van omliggende gemeentes. Uit eerdere pogingen is gebleken dat een
afronding na twee jaar, 2010 dus, niet werkt, mede gezien het feit dat de
basisscholen hebben aangegeven dit pas in het schooljaar 2009-2010 op te
kunnen pakken. Wel zal er in 2010 een evaluatie over de voortgang worden
gehouden. Het ambitieniveau is helaas verlaagd maar de GGD heeft hiertoe
geadviseerd teneinde het haalbaar en praktisch te houden. Ook in andere
gemeenten zal er een evaluatie worden gehouden en het is nauwelijks haalbaar
om daaruit alleen de gegevens van Heiloo te halen. De heer Oosters merkt op dat
wij als gemeente hiertoe ruim 38.000 euro uittrekken en daarvoor verwacht hij wel
inzicht in de specifieke resultaten van Heiloo. Wethouder Ouderkerken vervolgt
dat het beleid voornamelijk is gericht op voorlichting en preventie en niet op
repressie.
Tweede termijn
De heer Daas wijst er op dat het raadsvoorstel naast het speerpunt jongeren ook
volwassenen met kinderen noemt terwijl er in het werkplan van de GGD alleen
maar sprake is van jongeren. Hierop interrumpeert de heer Czeyki en wijst er op
dat het er wel in staat.
De heer Czeyki geeft aan dat de PvdA zich kan vinden in het voorstel maar pleit er
voor om toch nog dit schooljaar te beginnen met de voorlichting op de
basisscholen.
De heer Gomes gaat akkoord met het voorstel met de kanttekening dat hij wil dat
de doelstellingen al in 2010 worden gerealiseerd.
De heer Oosters geeft aan dat de VVD met het voorstel instemt.
De heer Bosman benadrukt dat de effectiviteit wordt verhoogd wanneer er ook
gehandhaafd wordt en hij pleit dan ook voor controlemaatregelen.
Mevrouw Beens meldt dat het CDA akkoord gaat met het voorstel.
De voorzitter concludeert dat het voorstel unaniem wordt aangenomen, met
inachtneming van de aandachtspunten van GroenLinks, PvdA en NCPN.
Aldus besloten.
13. Instemmen met de stedenbouwkundige visie en welstandscriteria Rehoboth
locatie Holleweg
De voorzitter introduceert het agendapunt. Op de locatie Rehoboth aan de
Holleweg worden woningen gerealiseerd ten behoeve van de Vereniging Wonen
50+ Heiloo. Aan de raad wordt gevraagd om in te stemmen met het rapport en de
welstandscriteria, die samen het beeldkwaliteitplan voor de locatie vormen.
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De heer Streefkerk meldt een punt van orde aan.
Hij vraagt of het gewijzigde voorstel wel rijp is voor bespreking in de raad
aangezien tijdens de commissievergadering is aangegeven dat alle fracties dit nog
wilden bespreken gezien de onduidelijkheden op procedureel vlak. Voorafgaand
aan de raadsvergadering ligt er een nieuw raadsvoorstel. De heer Streefkerk stelt
dan ook voor dit voorstel eerst in de fracties te bespreken en ter bespreking mee
terug te nemen naar de commissievergadering.
De voorzitter vraagt de fracties hun reactie op dit voorstel te geven.
De heer Bosman geeft aan dat GroenLinks uitstel niet wenselijk acht gezien de
belangen van de Stichting Wonen 50+.
Mevrouw Beens zegt dat het CDA ook voor verdaging is.
De heer Valkering (Heiloo2000) is van mening dat het voorliggende voorstel erg
ver gaat en hij wil dit eerst in de commissie bespreken.
De heer Rootjes stelt dat de PvdA nu wil bespreken of dit voorstel voor inspraak
kan worden vrijgegeven.
De heer Gomes wil het voorstel nu bespreken.
De voorzitter concludeert dat het ordevoorstel van de VVD wordt aangenomen en
het voorstel zal dan ook niet worden behandeld tijdens deze vergadering.
Aldus besloten.
De voorzitter schorst de vergadering voor een korte pauze.
De voorzitter heropent de vergadering.

14. Vaststellen van de notitie buitensportaccommodatie
De voorzitter geeft aan dat met deze notitie nieuwe kaders worden vastgesteld
waarbinnen de gemeente Heiloo de buitensportverenigingen wil faciliteren de
komende jaren.
De heer Czeyki is verheugd met voorliggende notitie. Echter, hij mist hierin
duidelijkheid over de subsidie en de huuraanpassing. Hij stelt voor een subsidie te
verlenen door vrijstelling van OZB. De heer Czeyki verzoekt het college aan te
geven wanneer de financiële kaders van de notitie zijn uitgewerkt.
De heer Gomes kan zich vinden in voorliggende notitie.
De heer Oosters wijst op het belang dat er kaders worden gesteld voor de
sportverenigingen aangezien er veel zijn in deze gemeente. Hij stelt voor een
evaluatie op te zetten om te bekijken of de uitgangspunten correct waren. De VVD
gaat akkoord met deze notitie.
De heer Bosman herkent het integraal sportbeleid niet in de notitie. Daarnaast
vindt hij dat de punten 2 en 4 te vrijblijvend geformuleerd zijn en vraagt hij in
hoeverre de criteria zijn aangepast aan de onderzoeksresultaten.
Mevrouw Beens geeft aan dat het CDA verheugd is dat er nu kaders worden
gesteld en dat het CDA kan instemmen met het voorstel.
Mevrouw Ris stelt dat haar fractie zich niet kan vinden in de notitie. Een van de
redenen daartoe is dat er ongelijkheid is tussen de tennisverenigingen Dors en
Vennewater. Zij vraagt aan de wethouder of het klopt dat Dors geen huur betaalt.
Wethouder Opdam zal het voorstel van de heer Czeyki meenemen. Verder geeft
hij aan dat er nog een voorstel zal worden uitgewerkt om de kostendekkendheid te
verbeteren en het subsidiebeleid vast te stellen; het gaat hier nog om een tijdelijke
notitie. In het voorstel zal worden opgenomen dat er na 1,5 à 2 jaar een evaluatie
plaatsvindt. De wethouder zegt ook toe de punten 2 en 4 te zullen aanscherpen.
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Hij wijst er op dat deze notitie niet gaat om het integraal sportbeleid maar om het
faciliteren van de clubs en accommodaties. Ten aanzien van Vennewater merkt hij
op dat de jaarrekening aangeeft dat hier nog geen acute nood is maar de
gemeente zal de ontwikkelingen volgen en indien nodig gepaste maatregelen
nemen. Mevrouw Ris interrumpeert en stelt dat de nota wel erg is gefocussed op
Terriërs. De problemen bij Vennewater zijn veroorzaakt door de ingebruikneming
van Dors. Wethouder Opdam vervolgt dat de nota ervoor bedoeld is om kaders te
stellen zodat de twee tennisverenigingen gelijk getrokken worden. De Terriërs
worden als voorbeeld genoemd. Dors betaalt inderdaad geen huur als
compensatie voor het afstaan van grondgebied.
De voorzitter gaat over tot stemming en constateert dat de notitie unaniem, met
uitzondering van GroenLinks, wordt aangenomen. De heer Bosman licht toe dat
GroenLinks de notitie te beperkt vindt aangezien het alleen buitensport betreft.
Aldus besloten.
15. Vaststellen Duurzaam Bouwen beleid Heiloo
De voorzitter merkt op dat de gemeente Heiloo een aantal doelstellingen heeft
geformuleerd op het gebied van duurzaamheden en deze betreffen ook duurzaam
bouwen. In de beleidsnota wordt aangeven hoe dit wordt ingevuld voor veel
soorten van bouwprojecten. GPR (Gemeentelijke Praktijk Richtlijnen) gebouw is
een computerprogramma waarmee duurzaamheid in een score wordt uigedrukt.
Voor nieuwe woningen wil de gemeente Heiloo een score van 7,5 aanhouden.
Aan de raad wordt verzocht de beleidsnotitie vast te stellen en in te stemmen met
eventuele kosten die samenhangen met de aanschaf van GPR gebouw.
Mevrouw Klein geeft aan verheugd te zijn dat dit voorstel er nu ligt en zij ziet het
als een eerste stap in de goede richting. Zij is van mening dat deze ambities nogal
voorzichtig zijn en pleit er voor om, als rijke gemeente, de ambities hoger te
leggen zodat wij qua FSC criteria en CO2 uitstoot aan de hoogste normen voldoen.
Mevrouw Klein is benieuwd naar de eerste ervaringen en kijkt uit naar de eerste
evaluatieronde die in 2010 zal worden gehouden. Zij vraagt de wethouder toe te
lichten wat duurzaam inkopen en aanbesteden in de praktijk zal betekenen en of
er een voorkeurbehandeling zal zijn voor bedrijven die ook met GPR werken.
De heer Streefkerk is ook van mening dat hiermee goede beleidskaders worden
gesteld en de VVD steunt het voorstel dan ook.
De heer Gomes geeft aan geen reactie te hebben op het voorstel.
De heer Rootjes vindt dit een goede nota en de PvdA gaat hiermee akkoord.
De heer Daas vreest dat woningen duurder zullen worden door dit beleid. Hij stelt
voor de scorenorm van 7 aan te houden voor de goedkopere woningen en van 7,5
voor de duurdere woningen.
Wethouder Opdam geeft aan dat de gemeente Heiloo niet de ambitie heeft
koploper te zijn op dit gebied maar wel voorloper. Met de scorenorm van 7,5 ligt
de lat hoog maar niet té hoog en hij wil deze aanhouden. In de
aanbestedingsprocedure zal veel aandacht worden besteed aan duurzaamheid en
de criteria kunnen met GPR goed worden gemeten. Mevrouw Klein geeft aan dat
het streven moet zijn om 100% duurzaam in te kopen waarop wethouder Opdam
stelt dat dit niet afgedwongen kan worden maar dat hiernaar wel gestreefd wordt.
De wethouder verwacht dat de invoering van GPR geen problemen zal opleveren
ten aanzien van de betaalbaarheid van de sociale woningen mede gezien het feit
dat de woningcorporatie hier ook achter staat. De wethouder vindt het een goed
streven om de wijk Strandzoom CO2 vrij te houden.
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De voorzitter constateert dat het beleidsvoorstel unaniem wordt aangenomen.
Aldus besloten.
16. Vaststellen Ruimtelijk Plan Landelijk Gebied en instemmen met nadere
overeenkomst Financiële Afspraken deel I
Eerste termijn
De voorzitter geeft aan dat dit voorstel uit twee delen bestaat:
1. Het Ruimtelijk Plan. Dit is opgesteld in opdracht van de provincie en de
gemeentes Castricum en Heiloo en hierin wordt aangegeven welke
groenprojecten er in het gebied zullen komen. Het is een richtinggevend plan.
2. Middels de nadere overeenkomst Financiële Afspraken wordt een regeling van
financiële afspraken neergelegd tussen de provincie en de gemeenten
Alkmaar, Castricum en Heiloo.
De heer Streefkerk onderschrijft het belang dat dit project slaagt. De VVD heeft dit
voorstel zorgvuldig afgewogen en mede gezien het feit dat de wethouder hen
heeft overtuigd dat eventuele financiële gevolgen hiervan afdekbaar zijn, gaat de
fractie akkoord. De heer Streefkerk verzoekt de wethouder deze toezegging
duidelijk te doen.
Mevrouw Klein vindt dit een startpunt voor groene projecten en verzoekt het
college om in 2009 een actuele kostenraming te overleggen. Zij geeft aan dat er
bij het ruimtelijke plan een landbouwparagraaf is gekomen en zij uit haar zorg over
de toezegging betreffende ruimtebeslag en recreatieve projecten.
Mevrouw Beens geeft aan dat er nu ook draagvlak voor dit voorstel is bij de
agrariërs. Zij vraagt of er al iets bekend is van het onderzoek van het
Hoogheemraadschap of er volstaan kan worden met 8 hectare waterberging.
De heer Daas geeft er voorkeur aan dit voorstel eerst vast te stellen en daarna
pas te beslissen over de grondexploitatiebedragen voor de afslag van de A9. Deze
afslag kan er namelijk alleen maar komen wanneer er topsegmentwoningen
komen en daar is de provincie op tegen. Heiloo2000 heeft grote twijfels of het
topsegment nog wel gerealiseerd kan worden en heeft moeite om akkoord te gaan
met de investering van 30 miljoen euro. De heer Daas is er geen voorstander van
om bollengrond aan de noordkant te verwerven en hij pleit voor aanleg aan de
zuidkant van de Kanaalweg of verbreding van de sloot. Hij gaat er wel van uit dat
de provincie een bijdrage zal leveren voor de afslag A9. De heer Streefkerk
interrumpeert met de opmerking dat de provincie weliswaar hiertoe initiatief heeft
genomen, maar dat dat niet automatisch inhoudt dat de provincie dit ook gaat
betalen. De heer Daas ziet dat anders en vindt het redelijk dat de provincie hierin
een financiële partij is.
De heer Rootjes is van mening dat de provincie hierin wel degelijk partij is en vindt
het dan ook geen goede zaak dat de provincie niet wordt genoemd in de
bestuursovereenkomst. De financiële risico’s die in de NoFa zijn vermeld, geven
de fractie van de PvdA reden tot zorg. De heer Rootjes vreest voor de
haalbaarheid van 40% sociale woningbouw en dat is voor hem onacceptabel. Dit
betekent niet dat het hele plan van tafel moet, temeer daar de provincie een
regionale bouwopgave heeft. De PvdA-fractie adviseert uit strategische
overwegingen positief over dit voorstel maar geeft aan er moeite mee te hebben
om extra opbrengsten aan de provincie af te staan. De fractie is ook principieel
tegen bepaling 4.8, alhoewel dit waarschijnlijk een hypothetische bepaling is, en
verzoekt het college om met de andere partijen in overleg te gaan om te bekijken
of deze bepaling kan worden geschrapt. Mevrouw Beens merkt op dat het hiervoor
nu te laat is. De heer Rootjes vervolgt dat de PvdA verder positief adviseert ten
aanzien van de NoFa. Ook adviseert de fractie positief ten aanzien van het
ruimtelijk plan, waarvoor onderstaand amendement wordt ingediend.
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Onderwerp: Vaststellen Ruimtelijk Plan Landelijk Gebied
Ingediend door: PvdA
De raad van de gemeente Heiloo, in vergadering bijeen op 6 oktober 2008
Constaterend dat:
- Op bladzijde 31, laatste twee volzinnen, staat vermeld dat er geen rekening is gehouden
met een uitbreiding van de golfbaan van 9 naar 18 holes;
- Onderzocht dient te worden of, en zo ja hoe, een uitbreiding van de golfbaan kan worden
gerealiseerd.
Overwegende dat:
- Vanuit landschappelijke overwegingen geen bezwaren bestaan tegen een uitbreiding van
de golfbaan;
- Bij de nadere uitwerking van het plan wel dient te worden bepaald waar deze uitbreiding
zou kunnen plaatsvinden;
- Een uitbreiding van de golfbaan een substantiële bijdrage kan leveren aan de opgave voor
waterbergend vermogen.
Besluit:
1. De laatste twee volzinnen op bladzijde 31 van het Ruimtelijk Plan Landelijk Gebied te
schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
“er bestaan geen overwegende bezwaren tegen uitbreiding van de golfbaan van 9 naar 18
holes. De landschappelijke inpassing dient wel nader te worden onderzocht. Als het tot
uitbreiding komt, zal in overleg met de gemeente een substantiële bijdrage aan de opgave
voor waterbergend vermogen moeten worden geleverd.”

De heer Gomes stemt in met de punten 1 en 2 maar niet met de financiële
afspraken en bij het plan voor het landelijk gebied niet voor wat betreft de
aansluiting op de A9.
Wethouder Opdam geeft aan de zorg van de raad voor de risico’s bij de NoFa te
hebben begrepen. Wanneer de kosten stijgen (in de loop van 2009 zal hierover
meer duidelijkheid zijn), blijft de verdeelsleutel gehandhaafd zoals hier
aangegeven. De wethouder erkent dat dit de exploitatienota onder druk zet. De
wethouder stelt dat de kwaliteit niet onder druk mag komen te staan. De provincie
zal er ook alles aan doen dat dit project doorgaat. Ten aanzien van artikel 4.8
geeft de wethouder aan dat dit de meest gewenste situatie is en hij is er van
overtuigd een goede overeenkomst te hebben afgesloten met de provincie en de
gemeente Castricum. De wethouder zegt toe artikel 4.8 nogmaals aan de orde te
zullen stellen bij de contractbespreking met de partners.
Wethouder Ouderkerken verzekert de raad er van dat er een correcte historische
onderbouwing ten grondslag zal komen te liggen in het voorliggende plan. De
eerste groenprojecten zullen pas na besluitvorming worden gekozen. De
wethouder heeft nog geen uitsluitsel ontvangen van het Hoogheemraadschap of
volstaan kan worden met 8 hectare waterberging. De locatie van de waterberging
zal nog verder met het Hoogheemraadschap worden uitgewerkt maar dit kan
betekenen dat hiervoor dure bollengrond moet worden aangeschaft. De wethouder
geeft aan dat de structuurvisie van de provincie wel aangeeft dat dit gebied wordt
behouden voor agrarisch gebruik en niet voor Alkmaarse industrie. Voor wat
betreft het amendement is het college van mening dat het voorliggende voorstel
voldoende mogelijkheden biedt voor uitbreiding van de golfbaan en dit zal zeker
onderzocht worden. Het college adviseert om het amendement niet over te nemen
temeer omdat hier dan ook de provincie en andere partners bij betrokken moeten
worden.
Tweede termijn
De heer Streefkerk geeft aan dat de VVD akkoord gaat met het advies. Ten
aanzien van het amendement is de fractie van mening dat het goed zou zijn als er
een 18-holes golfbaan komt maar toch steunt de fractie het amendement niet.
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Mevrouw Klein deelt de zorg ten aanzien van de tijdontwikkelingen maar
GroenLinks gaat akkoord met het ruimtelijk plan en deel I van de NoFa. De fractie
vindt het amendement voorbarig en gaat hier niet in mee. Mevrouw Klein uit haar
zorgen betreffende de herijking, investering en ecologische opbrengsten.
De heer Daas geeft aan dat Heiloo2000 ten aanzien van het amendement eerst
wil dat er meer onderzoek wordt verricht op het gebied van uitbreiding van de
golfbaan. Het amendement is volgens hen dan ook nog niet aan de orde.
Heiloo2000 is voorstander van aanleg van de wijk Zandzoom en de inbedding. De
heer Daas uit zijn zorg over de haalbaarheid van de vermelde bedragen ten
aanzien van het topsegment en de fractie kan pas akkoord gaan wanneer hierover
duidelijkheid is gegeven door de provincie. Dat betekent dat de fractie voorlopig
niet akkoord gaat met het raadsvoorstel.
De heer Rootjes krijgt de indruk dat de wethouder de door hem geschetste
problemen niet inziet. Hij benadrukt dat de fractie hecht aan realisatie van 40%
sociale woningbouw en dit mag niet onder druk komen te staan. De provincie
vangt volgens hem genoeg gelden voor groenprojecten en het streekplan blijft
vooralsnog van toepassing. De fractie adviseert positief ten aanzien van de NoFa
en handhaaft het amendement.
De heer Gomes stemt tegen het voorstel en is van mening dat het amendement
geen verbetering teweeg brengt.
De voorzitter erkent dat het amendement niet duidelijk is aangekondigd en zal hier
in het vervolg beter op letten.
Wethouder Ouderkerken zegt toe dat er uitgebreid onderzoek zal worden verricht
naar de mogelijkheden voor de waterberging.
De voorzitter constateert dat alleen de PvdA achter het amendement staat en dit
wordt daarom verworpen.
Verder constateert hij dat alle fracties, met uitzondering van NCPN, akkoord gaan
met het voorstel. Heiloo2000 is niet akkoord met punt 1, wel met punt 2. Er zijn
kanttekeningen gemaakt ten aanzien van de financiële afspraken en de
aansluiting op de A9.

17. Benoemen van mevrouw A. Mooij, griffiemedewerker per 1 oktober 2008
De voorzitter licht toe dat er een vacature is ontstaan door de benoeming van een
nieuwe griffier en dientengevolge herverdeling van taken. Als gevolg daarvan
verzoekt hij de raad om mevrouw Mooij te benoemen als griffiemedewerker.
Aldus besloten.

De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur.
Gewijzigd/ongewijzigd
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 10 november 2008

de griffier,
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