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1 Vaststellen agenda commissievergadering 12 septem ber 2013 

De voorzitter doet de volgende ordevoorstellen: 

• Agendapunt 5 “Vaststellen bestemmingsplannen Bedrijventerreinen” te bespreken in de 
commissievergadering van maandag 16 september 2013. 

• Agendapunt 6 “Vormgeving en vervanging VRI’s kruispunten” te bespreken in de commissie 
Ruimte van 17 oktober 2013. 

• Agendapunt 7 “Jaarverslag 2012 bureau handhaving” te bespreken in de commissie Middelen 
van 16 oktober 2013. 

Onderwerpen die in deze vergadering niet aan de orde komen worden behandeld in de 
commissievergadering van 16 september 2013 

Conclusie voorzitter: de commissie stemt in met de ordevoorstellen en gaat akkoord met de 
agenda. 

2 Spreekrecht burgers 

Er hebben zich 11 insprekers aangemeld: 

Voor agendapunt 3 “Afsluiten onbewaakte spoorwegove rgang (Alverna)”: 
Dhr. De Vries, regiodirecteur Prorail 
Dhr. Moerman namens de Fietsersbond 
Dhr. Overdijk 
Mw. Smitka 
Dhr. Mars namens het Wandeloverleg Noord-Holland 
Mw. Martens 
Dhr. De Laat 
Mw. Buitink 
Dhr. Koene 
 
Voor agendapunt 4 “Manpadslaangebied; besluiten of bebouwing noodzakelijk is en start 
onderhandeling”: 
Dhr. De Graaff 
Dhr. Meuwese 
 



 

 

3 Afsluiten onbewaakte spoorwegovergang Laantje van  Alverna (B-stuk) 
Dhr. De Vries spreekt in namens Prorail, dhr. Moerman namens de Fietsersbond. Dhr. Overdijk en 
Mw. Smitka spreken in. Dhr. Mars spreekt in namens het Wandeloverleg Noord-Holland. Mw. 
Martens, dhr. De Laat, mw. Buitink en dhr. Koene spreken in. 
 
Conclusie voorzitter: Dit onderwerp is voldoende be sproken. 
De Fietsersbond en Wandelnet hebben een verzoek om preventieve handhaving van de 
openbaarheid ingediend bij de gemeente. Dit verzoek  zal uiteindelijk leiden tot een uitspraak 
van de rechter waaruit blijkt of de spoorwegovergan g openbaar of niet-openbaar is. De 
commissie wil deze uitspraak afwachten.  
Het college gaat met Prorail in overleg over de voo rtgang van het proces.  

Toezegging: De wethouder zegt toe na te gaan of een  raad autonoom het recht heeft om een 
niet-openbare weg als openbaar aan te merken en te bekijken wat het effect hiervan is voor 
wat betreft de rechten van de omwonenden. 

 

 Schorsing 

De vergadering wordt voor 3 minuten geschorst. 

 

4 Manpadslaangebied; besluiten of bebouwing noodzak elijk is en start onderhandeling. 

Dhr De Graaff en dhr. Meuwese spreken in. 
 
Conclusie voorzitter: Dit onderwerp is voldoende be sproken. 
De VVD is akkoord met het op een behouden manier st arten van de onderhandelingen. D66 
wil een projectmatige aanpak van het gehele gebied.  De overige leden van de commissie 
willen eerst visueel zien wat het voor het gebied b etekent als ze het voorstel van de 
wethouder volgen voordat ze het fiat geven voor het  starten van de onderhandelingen met de 
projectontwikkelaars. 
 
De commissie wacht met belangstelling op het integr ale advies van de kerngroep en is 
akkoord met het beschikbaar stellen van budget voor  extern advies dat de kerngroep nodig 
heeft om te komen tot de integrale benadering.  

Toezegging: De wethouder zegt toe uit te zoeken wat  de andere risico’s zijn, waarvan sprake 
is onder punt 7 van het juridisch advies betreffend e het Manpadslaangebied d.d. 14 juni 2012. 
Deze gegevens worden zonodig vertrouwelijk voor de raadsleden ter inzage gelegd.  

 

 Schorsing 

De vergadering wordt geschorst om 23.40 uur tot maa ndag 16 september, 20.00 uur. 

De vergadering wordt maandag 16 september om 20.00 uur voortgezet met op de agenda o.a. de 
volgende onderwerpen: 
• Vaststellen bestemmingsplan Bedrijventerreinen 
• Concept nota afvalinzameling en afvalscheiding 
• Terrassenbeleid, vaststellen beleid. 

 
 
 


