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BESLUITENLIJST
Raad
Datum:

7 juni 2021

Aanwezig:

VVD: de heren B.H. Krijnen, W.A.J. Fakkeldij, J. van der Noordaa,
J.W. Schilder, J.J. Stroomer en T.T.P. Ursem
CDA: de heren N.C.J. Bijman, E.F. Dekker, R. Nooij, J.P.A.J. Ursem en mevrouw
M.C.A. Sjerps-van Diepen
Gemeente Belangen Koggenland: de heren R. Klok, P.J.M. Bakker en de dames
K. van der Gaast en A.M.C. van Kampen
PvdA/GroenLinks: mevrouw J.J.A.M. Rietveld en de heer F.P.C. Doodeman
Welzijn Koggenland: de dames M.A.C. te Winkel-Pancras en T.E. Kuijper-van der
Roest
Voorzitter:
mevrouw M.M. Bonsen-Lemmers
Griffier:
mevrouw E.M.L. Marijnissen
Portefeuillehouders: mevrouw A.R. van Dolder en de heren W.P.J. Bijman en J.J.A.S. Houtenbos
Verhinderd:
2.01
2.02

Opening
De voorzitter opent de digitale vergadering om 22.10 uur
Vaststellen agenda
De raad stelt de agenda vast met de volgende toevoegingen:
- Woningbouw Dubbelspoor met motie ‘Woningbouw Hofland’ (Dubbelspoor) inzake
de planning (2.05.01)
- Voorbereidingskrediet Voorzieningen Obdam (2.06.01)
- Overdracht wegen van HHNK naar de gemeente (2.06.02)
- Vaststellen RES 1.0 inclusief de motie inzake concretisering zoekgebieden (2.06.03)
- Regionaal Kaderplan Schuldhulpverlening (2.06.04)
- Beleidsplan Sociaal Domein (2.06.05)
- Moties vreemd aan de orde van de dag (2.08):
1. ‘Versnelling asbestsanering kleine daken’ (raadsbreed)
2. ‘Obstakel Lijsbeth Tijsweg’ (PvdA/GL)

2.03

Loting
Bij hoofdelijke stemming wordt gestart bij nummer 6: mevrouw Van der Gaast (GBK)

2.04

Vaststellen besluitenlijst 10 mei 2021
De raad stelt de besluitenlijst van 10 mei 2021 ongewijzigd vast.
Agendapunten

2.05
2.05.01

Woningbouw Dubbelspoor
De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:
1. In te stemmen met de stedenbouwkundige en programmatische uitgangspunten
van het woningbouwplan Dubbelspoor Hofland (I21008826);
2. In te stemmen met een vermindering op het begroot resultaat van € 570.000,00
van de GREX Hofland (2005) (7 april 2021) (I21008827);
3. De begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen
De raadsbreed ingediende motie ‘Woningbouw Hofland’ wordt unaniem
aangenomen.
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Dictum motie:
Verzoekt het college:
de ontwikkeling van de woningbouwlocatie Dubbelspoor/Hofland uit te voeren conform de planning
zoals afgegeven in december 2020 waarbij woningen worden opgeleverd in het eerste kwartaal van
2023.

2.05.02

Principebesluit grenscorrectie met gemeente Hoorn
De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:
1. Een principebesluit te nemen voor de grenscorrectie tussen de gemeenten
Koggenland en Hoorn, conform de bijgevoegde tekening;
2. Het college opdracht te geven om na de principebesluiten van de raden van de
gemeenten Hoorn en Koggenland een herindelingsontwerp op te stellen, en deze ter
besluitvorming voor te leggen aan beide gemeenteraden.

2.06
2.06.01

Agendapunten onder voorbehoud
Voorbereidingskrediet Voorzieningen Obdam
De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:
1. Een voorbereidingskrediet van € 30.000,-- beschikbaar te stellen ten behoeve van
de verdere uitwerking van het onderzoek naar sport/welzijnsvoorzieningen in
Obdam, resulterend in een raadsvoorstel later dit jaar;
2. Het krediet van €30.000,-- te dekken door een eenmalige onttrekking uit de
algemene reserve.
3. De begroting ten gevolge hiervan te wijzigen.

2.06.02

Overdracht wegen van HHNK naar de gemeente
De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:
1. In te stemmen met de overdracht wegen van het hoogheemraadschap aan de
gemeente per 1 januari 2023 middels bijgaande concept-overeenkomst;
2. In te stemmen met het verstrekken van een krediet van € 185.000 in 2022 voor de
implementatiekosten en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten te verwerken in de
begroting vanaf 2023;
3. Kennis te nemen van de voorlopige businesscase.

2.06.03

Vaststellen RES 1.0
Stemverklaringen:
1. De heer Bakker: ik stem tegen zolang er onduidelijkheden zijn met betrekking tot
de procesgang over het Europees recht ten aanzien van de verplichting voor de MER;
voor alle facetten van de RES.
2. De heer Dekker (CDA): ik stem tegen het voorstel, omdat ik het bod veel te hoog
vind en omdat ik vind dat er onvoldoende rekening is gehouden met de mening en
de inbreng van onze inwoners.
De raad besluit -met 14 stemmen voor (VVD, CDA (minus dhr. Dekker), WK en
PvdA/GL) en 5 stemmen tegen (dhr. Dekker van CDA en GBK)- overeenkomstig het
voorstel:
1. In te stemmen met de RES 1.0 NHN als resultaat uit het regionale proces. Met als
belangrijkste punten:
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1.1. De ambitie van de regio Noord-Holland Noord van 3,6 TWh als uitgangspunt te
hanteren voor opwek in 2030 in de regio Noord-Holland Noord, en daarmee bij te
dragen aan de landelijke opgave van 35 TWH hernieuwbare energie in 2030.
1.2. De kaart met globale zoekgebieden voor opwek van grootschalige wind- en
zonne-energie daarvoor als uitgangspunt te hanteren.
2. De uitkomsten van de RES 1.0, die effect hebben op gemeente Koggenland, mee te
nemen bij de uitwerking van de uitvoeringsinstrumenten voor omgevingsbeleid.
De door VVD, CDA en WK ingediende motie ‘Vaststellen RES 1.0’ wordt -met 13
stemmen voor (VVD, CDA, WK) en 6 stemmen tegen (GBK en PvdA/GL)- aangenomen.
Dictum motie:
Verzoekt het college;
Bij de benoemde zoekgebieden met effect op de gemeente Koggenland, bij de uitwerking van de
uitkomsten RES 1.0 in het omgevingsbeleid (zoals het toetsingskader zonne-energie en het beleid
omtrent windmolens), de volgende concretisering dan wel kaders te hanteren en aan te passen in de
RES viewer:
zoekgebied 10 (WFL 10 De Braken)
- Oppervlakte van het zoekgebied beperken tot het huidige bedrijventerrein.
- Het zoekgebied geldt uitsluitend voor zon op dak.
zoekgebied 11 (WFL 11 Spoorweg Obdam Hoorn)
- Oppervlakte van het zoekgebied beperken tot de spoorberm (de taluds)
zoekgebied 12 (WFL 12 Jaagweg)
- Naam zoekgebied wijzigen naar WFL 12 Jaagweg (Vredemaker weglaten)
- Oppervlakte van het zoekgebied beperken tot grondgebied in eigendom van de provincie NH
- Op dit zoekgebied is het toetsingskader van zonne-energie van de gemeente Koggenland van
toepassing. Dit betekent onder andere minimaal 50% lokaal eigendom en een maximale bruto
oppervlakte van 66 ha.
- Wind is hier uitgesloten vanwege de 600 meter grens die Koggenland hanteert tussen windmolens
en woningen
- Bevoegd gezag aan te passen naar; Dagelijks bestuur-Gemeente, gelijk aan zoekgebied WFL_11
zoekgebied 13 (WFL 13 Oudendijk)
- Oppervlakte van het zoekgebied beperken tot zon langs A7 (berm), gelijk aan zoekgebied ZWL_04
- Zon potentiaal aanpassen naar nieuwe oppervlakte van het zoekgebied.

2.06.04

Regionaal Kaderplan schuldhulpverlening 2021-2024
De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:
Het ‘Kaderplan schuldhulpverlening 2021-2024’ vast te stellen.

2.06.05

Beleidsplan Sociaal Domein 2021-2024
De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel:
1. Het beleidsplan Sociaal Domein 2021 – 2024 “Krachtig verder” vast te stellen.
2. De financiële dekking plaats te laten vinden binnen de begrotingsruimte van het
programma Welzijn & Zorg

2.07
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Lijst van Ingekomen Stukken
Zowel de heer J. Ursem (CDA) als de heer J. Schilder (VVD) hebben een verzoek
gedaan tot het opwaarderen van een LIS stuk:
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Dhr. Schilder: LIS 8 (inwoners Koggenland mail ouderenzorg)
Dhr. Ursem: LIS 7a (beantwoording raadsvragen woningbouw Hensbroek)
Zij hebben hun verzoek gemotiveerd voorgelegd. De raad stemt in met deze
verzoeken en het voorleggen ervan aan het presidium/agendacommissie voor de
verdere planning.
De raad stelt de afdoening van de lijst ingekomen stukken voor het overige
ongewijzigd vast.
2.08

Motie(s) vreemd aan de orde van de dag
1. De motie vreemd (raadsbreed) ‘Versnelling asbestsanering kleine daken’ wordt
unaniem aangenomen.
Dictum motie:
Verzoekt het college:
de versnelling van de sanering van deze kleine daken door de eigenaren te faciliteren door:
het coördineren, begeleiden en registreren van saneren van kleine asbestdaken tot 35 m2
dit via het loket duurzaam te organiseren,
op het afvalbrengstation een uitgifteloket voor asbestbeschermende middelen en asbest depot
bags in te stellen. Waar inwoners (eigenaren van kleine asbestdaken) uit Koggenland, deze
materialen kunnen afhalen en laten registreren tegen een door de gemeente vastgestelde
bijdrage.
aan te sluiten bij de landelijke Week van Asbest van 13 tot 19 september 2021 en gebruik te
maken van de kant en klare communicatiemiddelen,
de gelden die vanuit het stimuleringsfonds beschikbaar komen naar de gemeente Kogenland,
alleen voor dit doel in te zetten,
voor de zomer met een actieplan en een financiële onderbouwing te komen, teneinde aan te
sluiten op de week van de asbest
om samen met de eigenaren van kleine asbestdaken tot 35 m2 aan de slag te gaan voor een
gezonde leefomgeving.

2. De motie vreemd (PvdA/GL) ‘Obstakel Lijsbeth Thijsweg’ wordt -met 2 stemmen
voor en 17 stemmen tegen- verworpen.
Dictum motie:
Verzoekt het college: per direct een deugdelijk obstakel terug te plaatsen op de Lijsbeth Tijsweg.

2.09

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.

Aldus vastgesteld op 28 juni 2021,
De voorzitter

De griffier

Mevrouw mr. M.M. Bonsen-Lemmers

Mevrouw drs. E.M.L. Marijnissen
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