
CONCEPT-VERSLAG Raadscommissie Ruimte 
 
Datum vergadering : 9 maart 2021 
Tijd   : 19.30 uur 
Plaats   : TMG-gebouw 
Nadere informatie : mevrouw M. Schrooten email: mschrooten@alkmaar.nl 

 
Deelnemers:   
Voorzitterschap  : Mevrouw T. Bouchier 
Commissieleden : OPA, PvdA, CDA, VVD, GroenLinks, Leefbaar Alkmaar, D66, SPA, BAS,  

  ChristenUnie, de Partij voor de Dieren en Lijst Peters, zie intekenlijsten 
Portefeuillehouders : De heren C. Braak en R. Te Beest 
Commissiegriffier  : Mevrouw M. Schrooten  
 

 
1. Opening en mededelingen (19.30 uur) 
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Er zijn geen 
mededelingen van de commissie en het college.  
 
2. Vaststelling agenda (19.31 uur) 
De voorzitter meldt dat donderdag 11 maart aanstaande een vergadering van de commissie Ruimte 
gecombineerd met de commissie Sociaal plaats zal vinden. Voorts stelt de commissie de agenda 
ongewijzigd vast.  
 
3. Vaststelling verslag (19.32 uur) 
Er zijn geen wijzigingsvoorstellen ingediend bij de griffie, het verslag worden conform vastgesteld.  
 
4. Terugkoppeling AB vergaderingen (19.33 uur) 
Voor de commissie Ruimte betreft het de VVI Alkmaar eo (huisvuil) en de OD NHN (Omgevingsdienst 
NoordHolland). Op de websites van deze organisaties zijn de agendastukken te raadplegen.  
Er is sinds de vorige vergadering (2 februari 2021) geen AB-vergaderingen gehouden. Derhalve is er 
geen terugkoppeling van het college.  
 
5. Toezeggingen (19.34 uur) 
De toezegging ‘memo constructiescheur dak AZ stadion’ is afgehandeld. Van de andere toezeggingen 
ligt de afdoeningstermijn in de toekomst.  
 
6. Spreekrecht publiek (19.35 uur) 
Er heeft zich een inspreker aangemeld voor het algemeen spreekrecht. Dit is de heer Thijs Montee. 
Zijn inspreekreactie is als bijlage aan het verslag toegevoegd. OPA vraagt naar de reactie van de 
gemeenteraad van Bergen. De heer Montee licht toe dat de besluitvorming in juli plaatsvindt. Zijns 
inziens mist in de participatie de context van het grotere plan en eventuele alternatieven. De PvdA 
vraagt of de inspreker naar de Provincie is gestapt. De heer Montee antwoordt dat dit nog een weg is 
die hij wenst te bewandelen. De PvdA adviseert de inspreker met de Statenfracties in contact te 
treden. SPA stelt vast dat de RES dit gebied als zoekgebied heeft aangewezen. De heer Montee 
bevestigt dit. Leefbaar Alkmaar vraagt of de inspreker medestanders binnen de gemeente Bergen 
heeft. De heer Montee licht toe dat diverse groepen los van elkaar protestgeluiden laten horen. Men is 
voornemens de krachten te bundelen om een sterker signaal te kunnen laten horen.   
 
7. Informatie corona maatregelen (19.42 uur) 
Het college heeft geen aanvullende informatie en de commissie heeft geen vragen.  
 
8. Rondvraag (19.43 uur) 
De VVD brengt de Tweede Kamer verkiezingen ter sprake. De stembureauleden krijgen een 
onkostenvergoeding voor eten en drinken en de VVD stelt voor deze vergoeding aan de Alkmaarse 
horeca te geven. Omdat dit kort dag is, stelt de VVD voor dit vanaf de volgende verkiezingen in te 
voeren. Wethouder Braak licht toe dat een evaluatie heeft plaatsgevonden. Hieruit is onder andere 
gebleken dat de stembureauleden in de voeding een eigen afweging willen maken. Daarom is 
besloten een bedrag ter beschikking te stellen. Dit bedrag kan vrij besteed worden, dus ook aan de 
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horeca. Voor de suggestie van de VVD is het nu te kort dag en hij zegt toe te kijken of hier iets mee 
kan bij de verkiezingen van volgend jaar. De VVD pleit ervoor de vergoeding zo snel mogelijk over te 
maken naar de horeca, mocht de suggestie overgenomen worden. Wethouder Braak zegt nogmaals 
toe een en ander op te pakken en merkt op de zoektocht van de VVD om de plaatselijke horeca te 
ondersteunen te waarderen.  
 
GroenLinks brengt de berichtgeving over het pad tussen de Geestmerloo en de Daalmeer ter sprake. 
Is het college het met GroenLinks eens dat, om bodem- en natuurvervuiling te voorkomen, 
gerecyclede bouwmaterialen niet meer gebruikt moeten worden bij de aanleg van wandelpaden? 
Wethouder Te Beest licht toe hierover in overleg te gaan met Stadswerk. Derhalve heeft hij het 
antwoord op deze vraag nog niet, maar dit staat wel geagendeerd.  
 
GroenLinks merkt op benaderd te zijn door inwoners van de binnenstad betreffende het niet netjes 
opleveren van de bestrating na recente kabelwerkzaamheden. Is de wethouder hiervan op de hoogte 
en wat wordt hieraan gedaan? Wethouder Te Beest bevestigt dat het netjes moet zijn bij de oplevering 
en dat de aannemer hier af en toe op aangesproken moet worden. Dit vindt plaats via Stadswerk. 
Aanvullend merkt hij op dat zand op de bestrating wordt gestort. Dit moet inklinken en dit duurt een 
paar maanden. Hij roept de ondernemers op dit zand niet weg te vegen. Het gehele traject binnenstad 
is voor de zomervakantie klaar en dan moet het er weer netjes uitzien. Dat het in de tussentijd af en 
toe rommelig oogt, is niet te voorkomen. BAS benadrukt een ander beeld te hebben en juist te vinden 
dat de aannemers keurig werk hebben geleverd. Wethouder Te Beest antwoordt slechts op een paar 
plekken te hebben gesignaleerd dat het beter kan.  
 
OPA wijst op een krantenartikel waarin stond dat winkeliers de hele dag hun auto voor de deur mogen 
hebben staan om te laden en te lossen. Er zouden geen beperkingen zijn tijdens de lockdown. 
Diverse ondernemers zijn echter bekeurd. OPA verzoekt om kwijtschelding van deze boetes. 
Wethouder Te Beest antwoordt niet verantwoordelijk te zijn voor zaken die in de krant staan en wijst 
op de mogelijkheid via het CJB bezwaar in te dienen. Hij heeft geen signalen dat het gaat om veel 
ondernemers uit de binnenstad. OPA benadrukt benieuwd te zijn naar de exacte regelgeving en zich 
af te vragen waarom geen correctie op het betreffende krantenartikel heeft plaatsgevonden. 
Wethouder Te Beest antwoordt dat hier veelvuldig over is gecommuniceerd richting de ondernemers. 
Om kennis te vergaren over de vingerende regelgeving dienen de juiste kanalen gebruikt te worden 
en niet de krant als informatiemedium. OPA vraagt waar de winkeliers deze regelgeving kunnen 
vinden. Wethouder Te Beest benadrukt als gemeente zelfstandig te hebben gecommuniceerd via 
meerdere kanalen en niet verantwoordelijk te zijn voor de berichtgeving vanuit de pers. De VVD merkt 
op ook in de veronderstelling te zijn dat er geen beperkingen zijn voor de winkeliers ten aanzien van 
het parkeren voor laden en lossen gedurende de lockdown en vraagt de wethouder uit te leggen wat 
de regelgeving is. Wethouder Te Beest zegt toe een en ander op papier te zullen zetten, evenals waar 
de betreffende regelgeving terug te vinden is.  
 
Lijst Peters brengt de snelheid die gereden mag worden op de Bierkade ter sprake. Er wordt niet 
gehandhaafd. Het 30km bordje is verplaatst naar het begin van de Bierkade. Is het een idee om de 
30km zone eerder te laten beginnen? Ook vraagt Lijst Peters of de 30km zone duidelijker aangegeven 
kan worden omdat er niet gehandhaafd wordt. Wethouder Te Beest merkt op dat dit technische 
vragen zijn en verzoekt deze per e-mail te stellen. 
 
9. Lijst ingekomen stukken 
GroenLinks complimenteert het college met de duidelijke visie Alkmaarse binnenwateren en wijst op 
de wildgroei aan aanlegsteigertjes langs de openbare oevers. Hier worden steeds vaker groenstroken 
of rietkragen voor gesloopt. Kan het college toezeggen dat het plan voor natuurlijke oevers als 
uitgangspunt wordt meegenomen in het ligplaatsenbeleid? Wethouder Braak vindt dit een uitstekende 
suggestie en zegt toe dit op te pakken.  
 
OPA merkt op dat diverse brieven op de lijst met ingekomen stukken staan betreffende Oostwijk te 
Koedijk. OPA is geschrokken van de brief van Woonwaard en kondigt derhalve de agendering aan 
van deze kwestie voor een volgende commissie ruimte.  
 
10. Raadsvoorstel Bestemmingsplan Geluidzonering bedrijventerrein Oudorp (20.00 uur) 
Eerste termijn commissie: 
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OPA is voorstander van meer woningbouw. Het raadsvoorstel moet herontwikkeling op het 
bedrijventerrein in de toekomst mogelijk maken. Dit steunt OPA. Voor OPA is het belangrijk dat de 
huidige activiteiten van de ondernemers op het bedrijventerrein geborgd worden. Uit het stuk blijkt dat 
de participatie succesvol is toegepast en dit stemt OPA gerust. OPA stemt in met het raadsvoorstel.  
 
GroenLinks merkt op dat de situatie hetzelfde blijft. Het voorstel is een van de stappen om het 
bedrijventerrein te transformeren naar een woongebied. Dit steunt GroenLinks. De fractie wil duidelijk 
maken naar de toekomst toe dat er geen lawaai meer wordt gemaakt op dit terrein. Wat GroenLinks 
betreft is het een hamerstuk.  
 
De VVD vindt het een logische stap om de geluidszonering aan te passen en tegelijkertijd maatwerk te 
bieden aan de huidige ondernemers. De continuïteit van de ondernemers is geborgd en de eerste 
stap in de ambitie wordt gezet. De zienswijzen hebben geleid tot goed onderling overleg, derhalve 
lijken er geen drempels te zijn deze wijziging door te voeren. De VVD is akkoord.  
 
De PvdA merkt op dat dit bestemmingsplan een stap is richting de ambitie bedrijventerreinen te 
transformeren richting wonen en werken. De PvdA steunt het raadsvoorstel. De PvdA vraagt of 
geconcludeerd kan worden dat alle bedrijven op het industrieterrein akkoord zijn met dit 
bestemmingsplan, of zijn er nog beren op de weg die opgelost moeten worden? Tot slot vraagt de 
PvdA het college een korte schets en tijdlijn van de route te geven richting de realisatie van de nieuwe 
woningen op dit industrieterrein.  
 
D66 maakt geen gebruik van de eerste termijn en wacht de beantwoording af.  
 
Het CDA sluit zich aan bij de voorgaande fracties. Voorts merkt het CDA op dat het aantal bedrijven 
op dit industrieterrein groot is. Het CDA is van mening dat met dit aantal anders omgegaan dient te 
worden. De eerste stap is gezet en hier is het CDA het mee eens. Voor wat betreft de vervolgstappen 
is het CDA benieuwd naar de tijdstermijnen. Kan het college hier inzicht in geven? De vervolgstappen 
zijn erg globaal en het CDA wil hier dieper op ingaan.  
 
BAS wil dat er gebouwd gaat worden op het bedrijventerrein. Hiertoe moeten stappen gezet worden 
en een van deze stappen ligt nu voor. BAS is voor bouwen maar niet in de hoeveelheid die het college 
voor ogen heeft. BAS vraagt of er nadelige gevolgen zijn voor de bestaande bedrijven. Ook vraagt 
BAS of de wethouder aan kan geven hoe het participatietraject is verlopen. Een klein deel van het 
bedrijventerrein blijft zoals het is. BAS vraagt wat de gevolgen hiervan zijn. Kan dit een en ander in de 
weg staan?  
 
SPA merkt op dat deze aanpassing noodzakelijk is om het bedrijventerrein te transformeren tot een 
mengvorm van bedrijven en wonen. SPA is het hier mee eens. Wat voor SPA belangrijk is, is dat het 
de bedrijven niet zal hinderen. Voorts vraagt SPA of het eventueel niet vertrekken van het betreffende 
bedrijf consequenties heeft voor de verdere ontwikkeling. Het draagvlak is behoorlijk. Gebleken is dat 
bedrijven foutief zijn aangeschreven. Alle processen dienen naar het oordeel van SPA zorgvuldig 
plaats te vinden. Dit maakt een klungelige indruk en moet in de toekomst anders. SPA stemt in met 
het raadsvoorstel.  
 
Leefbaar Alkmaar vindt het raadsvoorstel prima, echter op een klein deel van het terrein blijft de 
huidige zonering gelden. Leefbaar Alkmaar deelt de zorg van SPA. Heeft het college zicht op de 
verplaatsingstermijn van het betreffende bedrijf? Ook de voortzetting van de bestaande bedrijven 
moet goed zijn geborgd. Zijn alle bedrijven die voor maatwerk in aanmerking kwamen ook 
daadwerkelijk ingedeeld?  
 
De Partij voor de Dieren sluit zich aan bij de vorige sprekers. Er kan gebouwd worden en het ziet er 
naar uit dat de ondernemers hier goed in mee worden genomen, ook na enige foutjes. De fractie 
stemt in met het raadsvoorstel.  
 
De CU wil dat er gebouwd wordt. Dit raadsvoorstel is in de ogen van de CU een stap die nodig is. De 
zorg van de CU is gelijk aan die van de vorige sprekers. Wat gebeurt er als het betreffende bedrijf in 
de toekomst niet weg zal gaan? Dit kan tot een belemmering leiden in het proces.  
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Lijst Peters vindt het voorstel een prima uitwerking voor de verdere bebouwing van de kanaaloevers. 
Voorts vraagt SPA wat er gebeurt als de betreffende bedrijven activiteiten willen ontwikkelen waarbij 
meer geluid geproduceerd gaat worden. Mag dat of kan dat niet als het voorliggende raadsvoorstel 
wordt aangenomen?  
 
Beantwoording college eerste termijn: 
Wethouder Braak dankt de commissie voor de snelle behandeling en steun. Het is een belangrijke en 
logische stap om te zetten. Kijkend naar de zienswijzen kan vastgesteld worden dat alle bedrijven 
akkoord zijn met deze de-zonering. Iedereen snapt dat dit juridisch gezien nodig is om woningbouw en 
sociale voorzieningen mogelijk te maken. Met maatwerkvoorschriften kunnen de bestaande bedrijven 
de huidige bedrijfsvoering overeind houden. Voorst merkt hij op nu niet in te gaan op de vraag hoe dit 
terrein verder ontwikkeld gaat worden en zegt toe over drie maanden een informatieavond te 
organiseren over de ontwikkeling van de Kanaalzone. Voorts gaat hij in op de kritische noot van SPA 
ten aanzien van de foutieve aanschrijvingen. Het betreft een dynamisch proces met het komen en 
gaan van bedrijven. Hij onderschrijft dat dit beter moet, echter het is wel begrijpelijk. Ook het 
maatwerk betreft een dynamisch proces. Voorts geeft hij aan dat als het betreffende bedrijf niet zou 
vertrekken, dit grote consequenties heeft, dit ziet hij echter niet gebeuren. Hij geeft aan dat de 
verwachting is dat over drie tot vier jaar serieus over woningbouw nagedacht kan worden. Voorts licht 
hij toe dat maatwerk mogelijk is om verder te praten over een uitbreiding van het geluidsniveau. Hier 
zal echter zeer voorzichtig mee omgegaan worden omdat het een gemixt terrein zal worden van 
wonen werken. Het raadsvoorstel is een juridische stap om ervoor te zorgen dat er geen grote 
lawaaimakers zich kunnen gaan vestigen. Het betreft een bedrijventerrein dat geleidelijk moet gaan 
groeien naar een prachtige wijk gemixt met wonen en werk naast elkaar. Lijst Peters vraagt of de 
bedrijven binnen hun huidige vergunning meer geluid mogen produceren waardoor de 
woningbouwplannen in de problemen zouden kunnen komen. Wethouder Braak antwoordt hier 
terughoudend in te zullen zijn omdat de bedoeling is woningbouw te realiseren, maar in de 
maatwerkafspraken zit nog wat ruimte. Hij verwacht dat het een prachtige wijk zal worden met een 
goed passende combinatie van werken en wonen. 
 
Tweede termijn commissie: 
BAS brengt eventuele juridische gevolgen ter sprake van bestaande bedrijven mochten zij nadeel 
ondervinden. Voorts vraagt BAS de wethouder in de aangekondigde informatiebijeenkomst nader in te 
gaan op de oeververbinding, de eventuele Bestevaerbrug.  
 
De PvdA vindt de informatiebijeenkomst een goed idee.  
 
Het CDA vindt het voorstel van de wethouder een bijeenkomst te houden een goed voorstel. Spanning 
is te zien in de samenleving tussen wonen en bedrijvigheid. Er ligt een belangrijke taak voor de raad 
en het college om hier goed mee om te gaan.  
 
SPA brengt industrieterrein Overdie ter sprake. Water draagt geluid. Is gekeken of geluidsoverlast van 
Overdie invloed zou kunnen hebben op industrieterrein Oudorp?  
 
Beantwoording college tweede termijn: 
Wethouder Braak geeft richting BAS aan dat er geen juridische gevolgen zijn. Het gaat om de grote 
lawaaimakers en hij verwacht niet dat de huidige partijen hier last van ondervinden. Hij onderschrijft 
dat de informatiebijeenkomst in een breder perspectief plaats zal vinden. Er zal tevens een doorkijk 
gegeven worden in de verbinding, het betreft echter nog de fase van schetsen, overdenken en wat 
voor soort verbinding het zal moeten worden. De raad zal hierin meegenomen worden. BAS vraagt of 
het college de gedachte heeft er een autoverbinding van te maken. Wethouder Braak verwijst naar de 
informatiebijeenkomst. Dan zal dit aan de orde komen. Voorst merkt hij op zorgvuldig met 
ondernemers om te zullen gaan en met de last die zij van een en ander zouden kunnen ondervinden. 
Hij benadrukt echter dat de ontwikkeling van dit terrein ook veel kansen biedt voor de ondernemers. 
Ook in Overdie is het college bezig met een de-zonering. Dit is nodig, ook omdat er sprake is van 
overlapping met Oudorp. Waar hier de zonering eraf wordt gehaald, wordt in de Boekelermeer de 
zonering vergroot zodat de bedrijven daar naartoe gebracht kunnen worden.  
 
De voorzitter stelt vast dat het raadsvoorstel als hamerstuk doorgeleid wordt naar de aankomende 
raadsvergadering.  
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11. Raadsvoorstel AZ OVV en Berenschot (20.30 uur) 
Eerste termijn commissie: 
Lijst Peters vindt dat de schilder de corrosie had moeten verwijderen en had moeten inspecteren of 
deze corrosie ook aanwezig was op andere plekken, alsmede melding had moeten maken van het 
geheel. Is dit gebeurd en zo ja aan wie? Lijst Peters weet dit niet en heeft hier ook het antwoord niet 
op kunnen vinden. Lijst Peters vindt het verbazingwekkend dat niemand aan de bel heeft getrokken. 
Of is dit wel gedaan en is er niets met de melding gedaan? Alkmaar heeft door deze bijna-ramp haar 
lesje geleerd. Het voorstel tot verbetering is logisch en gewenst. Lijst Peters stemt in met het 
voorliggende raadsvoorstel.  
 
De CU heeft destijds direct na de bijna-ramp gevraagd of andere publieke gebouwen in de gemeente 
gecontroleerd gaan worden. Het antwoord hierop was dat hier al actie op ondernomen was en dat 
openbare publieke gebouwen gecontroleerd werden op de constructieve veiligheid. Uit dit 
raadsvoorstel blijkt dat dit niet heeft plaatsgevonden. De CU wil weten of na de bijna-ramp in het AZ-
stadion de openbare publieke gebouwen in de gemeente gecontroleerd zijn.  
 
De Partij voor de Dieren maakt geen gebruik van de eerste termijn. 
 
Leefbaar Alkmaar denkt dat er een goed voorstel voorligt. De fractie deelt het betoog van de CU. 
Direct gevraagd door de CU is of op basis van wat bij AZ is aangetroffen, gebouwen in eigen beheer 
van de gemeente gecontroleerd zouden gaan worden. Dit is bevestigend beantwoord door het 
college. Dit wordt nu gedaan, maar is dit in de tussenliggende periode ook gebeurd? Leefbaar 
Alkmaar vindt het voorstel het nu goed en helder aan te pakken verstandig, evenals om met de 
eigenaren van de panden die in dezelfde risicocategorie vallen in gesprek te gaan en afspraken te 
maken tot het doen onderzoek naar de constructieve veiligheid.  
 
SPA vindt het van groot belang dat in alle openheid verantwoording is afgelegd. Het rapport stelt dat 
de gemeente haar taken heeft vervuld conform de geldende wet- en regelgeving. Dit vindt SPA 
‘afdekken met de mantel der liefde’. Op papier is jaar in jaar uit geconstateerd dat de constructieve 
veiligheid op orde was, voorzien van handtekeningen bij een nooit uitgevoerd onderzoek. Een onjuiste 
uitvoering die nooit had mogen plaatsvinden. Deze werkwijze heeft veel ellende opgeleverd. Veiligheid 
is gebaat met duidelijkheid in regels en uitvoering. In het stuk staat onder andere dat er continue wordt 
ingezet op professionalisering en dat er verder wordt gebouwd aan een standaard methodiek en 
uitvoering van nieuwe systemen die dienen als informatiedragers en invoering van een nieuw 
financieel systeem. SPA vraagt zich af hoe hiermee de constructieve veiligheid wordt verbeterd, dat is 
immers de bedoeling van het stuk. Ook merkt SPA op dat in het stuk staat dat de controle op de 
constructieve veiligheid periodiek plaats zal vinden. Periodiek is echter niet omschreven. Dit moet 
scherper wat SPA betreft, bijvoorbeeld elke twee jaar.  
 
BAS is het eens met het voorliggende voorstel. De controle van de constructieve veiligheid van 
bestaande gebouwen in Alkmaar moet snel worden opgepakt. BAS stemt in.  
 
Het CDA is content met het voorliggende raadsvoorstel. Er zal meer duidelijkheid komen in de 
toekomst en de taak voor de raad is om hier goed notie van te nemen.  
 
D66 merkt op dat het college het advies uit de rapporten ter harte neemt en proactief gaat handelen. 
Dit vindt D66 van groot belang. Ook D66 vindt dat het begrip ‘periodiek’ scherper moet. Voor D66 is 
het belangrijk dat de gebouweigenaren zich nog meer bewust worden van hun verantwoordelijkheid 
voor hun bezoekers en dat bezoekers veilig gebruik kunnen maken van publiek toegankelijk 
gebouwen en dat Alkmaar iets van deze zaak heeft geleerd.  
 
De PvdA ziet een proactieve houding bij het college naar aanleiding van de conclusies van de 
onderzoeksraad. Deze houding van het college is de enige juiste. De PvdA stoort zich er niet aan dat 
de term ‘periodiek’ nog niet is uitgekristalliseerd. Dit is wat de PvdA betreft een technische uitvoering. 
De kaders zijn helder. Wat de PvdA betreft is het een hamerstuk.  
 
De VVD vindt het periodieke toezicht niet duidelijk en wil weten hoe vaak dit gebeurt. Ook wil de VVD 
dat als dit heeft plaatsgevonden, de raad een memo krijgt over de uitkomsten. De melding van het 
roest ligt de VVD dwars. Wat gaat gebeuren als bij het toezicht roest wordt geconstateerd? Hoe wordt 
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ervoor gezorgd dat het niet meer kan gebeuren dat er niets wordt gedaan met een dergelijke 
constatering? Om die reden wil de VVD een monitoring van de uitkomsten van het periodiek toezicht.  
 
GroenLinks vindt het niet meer dan logisch dat de aanbevelingen zijn aangenomen en stemt in met 
het voorliggende raadsvoorstel. Wel vraagt de fractie zich af waarom de Hoornse vaart niet wordt 
genoemd in het document.  
 
OPA kan zich vinden in deze toekomstige werkwijze. Het komt de veiligheid ten goede. In het 
raadsvoorstel staat dat de gemeente haar taken goed heeft vervuld. OPA wil hier kanttekeningen bij 
maken. Al ver voor de instorting van het dak was een scheur in de constructie ontdekt. De gemeente 
heeft hier niets mee gedaan, aldus OPA. In de afgelopen jaren zijn minstens zestig ernstige 
constructiefouten ontdekt. OPA vraagt wat de gemeente hier mee heeft gedaan. De 
constructieregelgeving is tijdens de bouw niet goed uitgevoerd alsmede niet gecontroleerd door de 
gemeente. De door de burgemeester getekende veiligheidsverklaringen berustten niet op waarheid. 
Hoe wordt dit hoofdstuk afgesloten? OPA is een stuk voorzichtiger met de conclusie dat de gemeente 
haar taken naar behoren heeft uitgevoerd en vraagt wat de gemeente gaat doen met deze 
constateringen. De gemeente gaat komend jaar de opdracht geven de eigen gebouwen te laten 
controleren. Ook OPA mist de Hoornse vaart. Verder verzoekt OPA de tribunes van de lokale 
sportclubs mee te nemen in de periodieke controles. Is het college bereid met een plan te komen om 
de sportverenigingen financieel te ontzien in deze? In het voorstel komen de tijdelijke bouwwerken 
niet terug, kunnen deze ook meegenomen worden in een dergelijke keuring? Tot slot benadrukt OPA 
dat de periodieke keuring helder in een termijn genoemd dient te worden.  
 
Beantwoording college eerste termijn: 
Wethouder Braak licht toe dat de gesprekken met de particuliere partijen zijn opgestart. Het zit vooral 
in de eerste slag die gemaakt moet worden, de eerste keer dat er naar een gebouw wordt gekeken. 
Die eerste slag is het meest omvangrijk. Op de vraag wat periodiek is, denkt hij aan eens in de twee 
jaar. Hij zegt toe met een voorstel te komen op dit punt en dit op te nemen in het raadsvoorstel. Voor 
de gemeentelijke gebouwen is het een vanzelfsprekendheid, echter niet voor de gebouwen in 
particulier bezit. De particuliere partijen hebben een verplichtstelling nodig omdat het een ingrijpend 
iets is. OPA vraagt of wordt meegenomen dat na een verbouwing een extra keuring plaats dient te 
vinden. Kan dit een argument zijn om een periodieke keuring sneller plaats te laten vinden? 
Wethouder Braak antwoordt dat dit in de lijn ligt van de aanbevelingen en vervolgt de beantwoording.  
Hij zegt toe de raad op de hoogte te zullen houden van de uitkomsten van de keuringen. Het is echter 
een intensief proces, derhalve vraagt hij de raad in om tijd. Voorts bevestigt hij dat de Hoornse vaart 
onder dezelfde categorie valt en dus wordt meegenomen, ook in het raadsvoorstel. BAS noemt de 
wielerbaan. Wethouder Braak antwoordt dat deze genoemd staat in het raadsvoorstel en vervolgt de 
beantwoording. Hij merkt op richting OPA dat duidelijk is dat tijdens de bouw dingen niet goed zijn 
gegaan bij zowel de eigenaar als de gemeente. OPA noemt echter ook zaken die in de gebruiksfase 
zitten. De zorgplicht ligt in deze fase bij de gebouweigenaar. Als de Minister de aanbevelingen 
overneemt, verandert dit, maar dit was de handelswijze van de gemeente in de afgelopen jaren. Over 
de scheur heeft de raad een memo ontvangen. OPA begrijpt dat het juridisch zo is dat de zorgplicht bij 
de gebouweigenaar ligt. Echter in het betreffende gebouw zitten Alkmaarders. Derhalve vindt OPA dat 
de maatschappelijke verantwoording ook bij de gemeente ligt en dat de rol van de gemeente leidend 
moet zijn. Wethouder Braak antwoordt het hiermee eens te zijn, daarom pakt het college dit voorstel 
ook op en gaat het college serieus aan de slag met de aanbevelingen. Voorts zegt hij toe de 
opmerking van OPA over de lokale sportverenigingen en hun tribunes mee te nemen en hier middels 
een memo op te zullen reageren, wat ook geldt voor de opmerkingen van OPA over de tijdelijke 
bouwwerken. Voorts gaat hij in op de opmerkingen van de CU. Direct na de bijna-ramp heeft het 
college volgens de CU gezegd direct aan de slag te zullen gaan met de gebouwen die vallen onder de 
gemeente Alkmaar en waar de gemeente de verantwoordelijkheid voor draagt. Hij weet echter niet 
hoe een en ander is gegaan. Feit is dat het college de uitkomsten van de onderzoeksraad naar de 
veiligheid heeft afgewacht. Hier gaat het college nu mee aan de slag. De CU wil zo snel mogelijk 
helderheid in deze dat deze toezegging weldegelijk is gedaan. Wethouder Braak merkt nogmaals op 
dat de uitkomsten zijn afgewacht en indien nodig hier middels een memo op terug te komen.  
 
Tweede termijn commissie: 
SPA is tevreden dat de wethouder heeft toegezegd terug te komen op een duiding van de term 
periodiek en dit in het raadsvoorstel mee te nemen. Voorts pleit SPA nogmaals voor klare en 
begrijpelijke taal.  
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Leefbaar Alkmaar geeft aan te raden te gaan bij de fractiegenoten over wat destijds is gezegd en 
toegezegd. De fractie is content met de toezegging van de wethouder periodiek te zullen duiden in het 
raadsvoorstel. Ook oppert Leefbaar Alkmaar om frequenter te kijken naar de oudere gebouwen.  
 
OPA stelt voor de wielerbaan als pilot aan te wijzen, dit omdat hier op dit moment bouwkundige 
problemen zijn.  
 
De CU benadrukt destijds een vraag te hebben gesteld waar een toezegging op is gedaan waar 
vervolgens niets mee is gedaan en vindt dit betreurenswaardig. Er is na de bijna-ramp in het AZ-
stadion niets gedaan met de eigen gebouwen. Er is niet gekeken naar de constructieve veiligheid. Een 
en ander is op zijn beloop gelaten om een onderzoeksrapport af te wachten.  
 
Beantwoording college tweede termijn: 
Wethouder Braak merkt op richting SPA dat men tracht klare en begrijpelijke taal te gebruiken in de 
voorstellen. Richting OPA merkt hij op aan de slag te gaan met het hele rijtje gebouwen. De 
wielerbaan hoeft dus niet als pilot aangewezen te worden. Tot slot zegt hij toe contact met de CU op 
te nemen. Hij heeft een en ander niet scherp. De CU geeft aan dat de raad bijeen is geroepen naar 
aanleiding van de bijna-ramp in het AZ-stadion. Het betrof een bijeenkomst in de raadszaal van 20 
augustus 2019, waarbij de heer Bruinooge een uitgebreide toelichting gaf over de gebeurtenis. Toen 
is deze toezegging gedaan. Wethouder Braak antwoordt niet bij deze sessie aanwezig te zijn geweest 
en een en ander na te zullen gaan, wellicht is er een verslag gemaakt van deze bijeenkomst. OPA 
licht toe de nadruk op de wielerbaan te willen leggen omdat in de top drie andere gebouwen staan en 
er gebreken zijn geconstateerd. Wethouder Braak zeg toe de wielerbaan toe te voegen aan de top 
drie in het raadsvoorstel. 
 
De voorzitter stelt vast dat het raadsvoorstel als bespreekstuk wordt doorgeleid naar de aankomende 
raadsvergadering.  
 
12. Raadsvoorstel Adviesrecht onder de Omgevingswet (21.11 uur) 
Eerste termijn commissie: 
De PvdA licht toe dat het gaat om een beleidsneutrale omzetting. Een en ander is technisch binnen de 
raadswerkgroep besproken. Wat de PvdA betreft is het een hamerstuk.  
 
De voorzitter stelt vast dat de fractie van OPA niet meer aanwezig is.  
 
GroenLinks merkt op dat dit vooruit sorteren is op een wet. Wat GroenLinks is het een hamerstuk.  
 
De VVD stelt vast dat de situatie gelijk blijft aan de huidige situatie. Voorts vraagt de VVD de 
wethouder uit te leggen wie toetst wat een ingrijpende wijziging is. Is dit de raad of het college? De 
VVD noemt het participatietraject vooruitlopend op de formele procedure. Het gevoel bekruipt de VVD 
dat het gevaar wordt gelopen dat de initiatiefnemers door de bomen het bos niet meer zien. De VVD 
vraagt aandacht voor een goede uitleg van de nieuwe Omgevingswet en stemt in met het 
voorliggende raadsvoorstel.  
 
Wat D66 betreft is het een hamerstuk.  
 
Het CDA merkt op dat het beleidsneutraal is. Dat de raad in haar kracht blijft, is duidelijk. Voorts vraagt 
het CDA of de lijst van geen bedenkingen de onderlegger is van dit raadsvoorstel en of de raad kennis 
kan nemen van deze lijst.  
 
BAS vindt het een goede ontwikkeling, een goed werkende democratie. De wens bestaat dat het 
adviesrecht alleen gaat gelden voor een nog op te stellen lijst van onderwerpen. Wat als de raad 
advies wenst te geven op een onderwerp dat niet op deze lijst staat? Het advies dient bij voorkeur 
beleidsneutraal te zijn ter voorkoming van het vertragen van het proces. BAS vraagt zich af of het 
adviesrecht dan niet een papieren tijger wordt. Wat gebeurt er als het raadsadvies niet beleidsneutraal 
kan worden geïmplementeerd? 
 
SPA merkt op dat voorlichting richting de burgerij zal gaan. Het gaat immers om een andere manier 
van werken. Wat SPA betreft is het een hamerstuk.  
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Leefbaar Alkmaar vraagt wie de toetsing doet, wat is een ingrijpende wijziging? Voorst benadrukt SPA 
dat de Omgevingswet ingewikkelde materie is. Het is goed om burgers hierin goed mee te nemen en 
te zorgen voor goede communicatie en voorlichting.  
 
Wat de Partij voor de Dieren betreft is dit een hamerstuk wat ook geldt voor de CU.  
 
Lijst Peters vindt het een ingewikkeld stuk maar na bestudering helder. Er zijn geen majeure 
beleidswijzigingen dus wat de fractie betreft is het een hamerstuk.  
 
Beantwoording college eerste termijn: 
Wethouder Braak onderschrijft dat de Omgevingswet ingewikkeld en complex is. De communicatie 
moet goed opgepakt worden richting ondernemers en inwoners. Dat het toegankelijker wordt, is een 
belangrijk doel. Dit wordt opgepakt. Er wordt gewerkt vanuit de lijst die er ooit lag en het wordt 
beleidsneutraal gedaan omdat het zo complex is. Deze lijst is terug te vinden bij de stukken. Er is 
sprake van een ingrijpende verandering als het niet binnen de kaders past van het bestemmingsplan. 
Wat ingrijpend is, staat omschreven in het stuk, het moet immers juridisch getoetst kunnen worden. 
Het college bereidt het voor en zal het juridisch beoordelen en bij twijfel wordt het richting de 
gemeenteraad gebracht. Tot slot benadrukt hij dat de kaderstellende rol van de gemeenteraad niet 
verandert.  
 
De voorzitter stelt vast dat het raadsvoorstel als hamerstuk wordt doorgeleid naar de aankomende 
raadsvergadering.  
 
13. Sluiting (21.24 uur) 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter onder dankzegging voor inbreng en aanwezigheid de 
vergadering.  
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Hallo,  
  

Ik maak graag gebruik van de mogelijkheid tot inspreken tijdens de 
commissievergadering op 9 maart 2021 m.b.t. RES.  
  

De aanleiding is het besluit van de gemeenteraad in Bergen om de weilanden 
grenzend aan Koedijk, tussen de golfbaan en Schoorldam, aan te wijzen als 
zoekgebied. Een definitief besluit zal in juni van dit jaar genomen worden.   
  

Mijn vraag aan de commissie is om:  
  

- Proactief invloed uit te oefenen op de besluitvorming in Bergen zowel via de 

RES, waar Alkmaar en Bergen in dezelfde deelregio zijn ingedeeld, alsmede 

via de overige bilaterale contacten met onze buurtgemeente(n). Zijn er 

wellicht locaties die minder impact hebben op omwonende zoals geschetst in 

bijlage3.  

- Een initiatief starten om binnen lokale, regionale en nationale overheden een 

gepastere vorm van burgerparticipatie te vinden die overstijgend is t.o.v. de 

individuele deelprogramma’s. Zie ook bijlage 4 en 5 m.b.t. 

draagvlakproblemen.  

- Te onderzoeken of en hoe we het gebied grenzend aan Koedijk onderdeel 

kunnen maken van het beschermingsregime van de provincie of eventuele 

andere middelen die ervoor kunnen zorgen dat dit uniek stuk natuur en 

cultuur beschermd wordt. Zie bijlage 1 en 2  

  

Met vriendelijke groeten,  
  

Tijs Monté  
  

Bijlage 1: Zoekgebied voor zonnepalen grenzend aan 

Koedijk  
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Bijlage 2: Beschermingsregimes vanuit de provincie  
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Bijlage 3: Alternatieven locaties die minder impact hebben op 

omwonende of impact hebben op minder omwonende:   
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Ten westen en zuiden van de 

golfbaan:  
 Ten noorden van de N512 bij Alkmaar   Tussen de N511 en de bunker ruïnes  
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Bijlage 4: Gebrek aan draagvlak tijdens de burger 

participatie:  
  

   

Bijlage 5: NOS artikel 'Stop met zonneparken en leg 

zonnepanelen op daken'  

  

  

https://www.nos.nl/l/m/2369275   
  

 


