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Besluitenlijst Raad 26 september 2017
Aanwezig: Voorzitter
Raadsgriffier
HOP
CDA
VVD
SP
D66
Senioren Heerhugowaard
PvdA
Burgerbelang
ChristenUnie
Nederland Duurzaam
Fractie Jongejan

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

A.B. Blase
NOT17-0273
E.A. Schreiner
J.M. Does, M.A.W. Bankras-van der Klein, H. Verhagen,
S.C. van der Molen, R.H. Schoemaker, C.P.M. van ’t SchipNieuwboer
J.S.L. van Ling, M. Koster, N. Kevek, M. Klercq-Glas
A. Harren, E.S. van der Laan, F. Hoekstra, V.T.A. Wanst
A.T. Duijff, C.J. Hoekstra
M. Feelders, J.R. Vrieswijk,
A.M. Valent-Groot, J.J. van der Starre, I.H. Louis
S. Brau, M. Kadioglu, J.D, Koppelaar
A.G.W. Jongenelen, J.N.P. Beers
T.J. Visser-Hogeterp
-M. Jongejan-Arts

Wethouders :

L.H.M. Dickhoff (HOP), G.E. Oude-Kotte (CDA), V.C.M. Stam-de Nijs (VVD),

Afwezig

:

T. Degreef (SP), F.J. Marchal (Nederland Duurzaam), D.A. Gosselaar (D66)

Notulist

:

H. Wijnveen

Nr. Onderwerp:
De voorzitter opent de raadsvergadering en heet iedereen van harte welkom.
1. Spreekrecht burgers
Er hebben zich geen insprekers aangemeld.
2. Vaststellen raadsagenda
De raad stelt de agenda ongewijzigd vast.
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 27 juni 2017
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de notulen van de
raadsvergadering van 27 juni 2017 vast te stellen.
Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 5 juli 2017 (Voorjaarsnota)
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de notulen van de
raadsvergadering van 5 juli 2017 vast te stellen.
4. Voorstel voorzitter m.b.t. afdoening ingekomen stukken, w.o. mededelingen van het college
van de raad,
Rubriek AA
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de ingekomen stukken 01
tot en met 13 voor kennisgeving aan te nemen.
Rubriek AB
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de ingekomen stukken 01
tot en met 38 voor kennisgeving aan te nemen.
Rubriek AC
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de ingekomen stuk 01
voor kennisgeving aan te nemen.
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Rubriek B
Voor deze rubriek zijn geen stukken binnengekomen.
Rubriek C
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten de ingekomen stukken 01
en 04 af te handelen.
Rubriek D
Vanuit het college zijn er geen mededelingen.
5. Afvalinzameling – wijziging van de gemeenschappelijke regeling Vuilverbrandingsinstallatie
Alkmaar en omstreken (RB2017071)
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
-

De gewijzigde gemeenschappelijke regeling vast te stellen, genaamd
“Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en Omstreken”, conform de bij dit besluit gevoegde tekst.
Deze wijziging treedt in werking per 1 oktober.

6. Kadernota Fysiek Domein – Publieke ruimte, je thuis buitenshuis (openbare ruimte)
(RB2017078)
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten:
-

De kadernota “Fysiek Domein: Publieke Ruimte, je thuis buitenshuis” vast te stellen.

Een stemverklaring is afgegeven door de fractievoozitters van Burgerbelang en de HOP.
7. Benoeming leden raad van toezicht stichting De Blauwe Loper (RB2017036)
Uit de raad is een stemcommissie gevormd door mevrouw J.S.L. van Ling en de heer S. Brau.
Er is gestemd met gebruikmaking van een stembriefje waarop alle drie de kandidaten zijn vermeld.
Er zijn 28 stembriefjes ingeleverd, waarvan 1 ongeldig. Alle 27 geldige stembriefjes stemden vóór het
benoemingsvoorstel.
De gemeenteraad heeft aldus besloten:
De heren C. Roem en H.G.M. ten Dam te herbenoemen tot lid van de raad van toezicht voor de
periode van 1 januari 2017 tot 1 januari 2021;
De heer J.J.G.M. Brakenhoff te benoemen tot lid van de raad van toezicht voor de periode van
april 2017 tot 1 januari 2021.
8. Verduurzaming gemeentelijke gebouwen (RB2017077)
Door de fractie HOP is een amendement ingediend met de navolgende tekst:
Amendement A
Registratienummer Bij17-

Amendement A
Datum ingekomen 26-09-2017
Volgnummer
Status
Registratienummer Bij17-518

Onderwerp: Verduurzaming gemeentelijke gebouwen
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De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 26 september 2017, behandelend
agendapunt 8 met als onderwerp “Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen”.
Constaterende dat:
 Bij de voorjaarsnota 2016 een bedrag van € 200.000,- is gereserveerd voor het onderzoek naar
de verduurzaming van gemeentelijke gebouwen. In het voorliggende voorstel een bedrag van €
18.000,- wordt gevoteerd uit deze reserve;Er derhalve een bedrag van 182.000,- resteert in
deze reserve;
Van mening zijnde dat:
 De Raad van Heerhugowaard belang hecht aan een adequate uitvoering op korte termijn van
het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen .
Spreekt uit dat:
De gemeenteraad van Heerhugowaard op korte termijn uitvoering wil geven aan verduurzaming van
gemeentelijke gebouwen
Besluit
Verduurzaming Gemeentelijke Gebouwen
Het volgende toe te voegen:
3. Het resterend budget uit de reservering Verduurzaming Gemeentelijke Gebouwen van de
voorjaarsnota 2016 van € 182.000,- beschikbaar te stellen voor de meest rendabele en
kansrijke projecten uit het onderzoek
4. De gemeenteraad periodiek, eens per kwartaal, te informeren over de voortgang

Ondertekening fracties:
HOP
Nederland Duurzaam
ChristenUnie Senioren Heerhugowaard

VVD

CDA

PvdA

De raad heeft in één termijn beraadslaagd.
Zonder discussie en hoofdelijke stemming is unaniem door de raad besloten het amendement aan te
nemen.
Vervolgens is het geamendeerde raadsvoorstel in stemming gebracht.
De raad heeft unaniem besloten:
-

1. Een budget beschikbaar te stellen van € 18.000,-- ten behoeve van het onderzoek naar de
verduurzaming van de in aanmerking komende gemeentelijke gebouwen;
2. De kosten van het onderzoek te dekken uit de naar aanleiding van de voorjaarsnota 2016
ingestelde bestemmingsreserve verduurzaming gemeentelijke gebouwen.
3. Het resterend budget uit de reservering Verduurzaming Gemeentelijke Gebouwen van de
voorjaarsnota 2016 van € 182.000,- beschikbaar te stellen voor de meest rendabele en
kansrijke projecten uit het onderzoek;
4. De gemeenteraad periodiek, eens per kwartaal, te informeren over de voortgang.
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9. Vaststellen Bestemmingsplan De Vaandel Midden (RB2017027)
Door de fractie Burgerbelang zijn een amendement en een motie ingediend.
Het amendement heeft de volgende tekst:

Amendement B
Datum ingekomen

19-10-2017

Volgnummer
Status
Registratienummer

Bij17-522

Aanpassing bestemmingsplanwijziging De Vaandel Midden
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op datum,
behandelend agendapunt … met als onderwerp vaststelling wijziging
bestemmingsplan De Vaandel Midden
Constaterende
Dat in het voorliggende besluit de mogelijkheden voor het vestigen van een
motorbrandstoffenverkooppunt afgewaardeerd wordt door de mogelijkheid van
LPG/LNG of vergelijkbare stoffen te schrappen

-

-

-

-

-

Overwegende
Dat de brandstofsoorten LPG/LNG tot de toekomstige alternatieven behoren,
vanwege de veel lagere CO2-uitstoot alsook door het feit dat LPG in de landen om
ons heen steeds populairder aan het worden is;
Dat een dorp als Heerhugowaard Stad van Kansen wordt genoemd, waardoor het
zonder meer de mogelijkheid zou moeten omarmen om nieuwe en innovatieve
brandstoffen op dit industrieterrein te laten vestigen;
Dat er blijkbaar onduidelijkheid is over de onderstaande wettelijke verplichtingen
rondom alternatieve brandstoffen, veiligheidsvoorschriften en effecten op omgeving
zoals hieronder beschreven:
Effectbenadering besluitvorming rondom LPG stations;
De circulaire " Effectbenadering besluitvorming rondom LPG-stations” van
Rijkswaterstaat gaat over de actie die van gemeenten gevraagd wordt bij het
vaststellen van een nieuw bestemmingsplan rondom LPG-stations. Daarbij hoort ook
een Effectbenadering, op grond waarvan kwetsbare objecten nabij een LPGtankstation gerealiseerd kunnen worden. De circulaire hangt dan weer samen met de
wijziging "Verkleining afstanden voor LPG-tankstations". Daarnaast is er een
zogeheten Safety Deal van toepassing. Daarin staat dat er hitte werende bekleding
op LGP-tankwagens gaat komen. Dat reduceert het risico aanzienlijk. Uiteindelijk
zullen alle tankwagens hiermee worden uitgerust. In dit verband is het een
mogelijkheid om als gemeente te eisen dat alleen deze aangepaste tankwagens
gebruikt mogen worden voor de bevoorrading, en dat de reservoirs ondergronds
komen. Daarmee wordt namelijk de veiligheidscontour drastisch minder. Op blz 3 van
genoemde circulaire is te zien dat het dan slechts 40 m wordt, waar dit 110 m was (bij
een bovengronds reservoir is en blijft dit 140 m);
Dat in het raadsbesluit wordt aangegeven dat Heliomare zich in De Vaandel-Zuid zal
gaan vestigen. Heliomare behoort tot de Zeer kwetsbare objecten. In dat geval geldt
naast de Safety Deal ook de Effectbenadering. Daarin staat vermeld dat (ivm
evacuatie van kwetsbare mensen) de effectafstand minimaal 160 m moet bedragen;
Dat de gemeente Albrandswaard een circulaire heeft uitgebracht, waarin een
planvisie en toetsingskader wordt aangekondigd voor een waterstoftankstation. Hierin
wordt aangegeven dat de veiligheidscontour uit 2 elementen bestaat: het
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-

plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Het komt er hierbij op neer dat het
risicocontour voor het plaatsgebonden risico (waarbinnen zich geen kwetsbare
objecten mogen bevinden) slechts 32 meter is. Dit komt omdat de buffervoorraad
voor het tanken klein is;
Dat naast de hierboven benoemde brandstoffen nog meer innovatieve initiatieven in
ontwikkeling zijn, zoals Waterstof opwekken uit Mierenzuur, of Brandstofcel
aangedreven auto’s (deze tanken water). In een van de Scandinavische landen wordt
al waterstof opgewekt middels een eigen energievoorziening door windmolenenergie.
Hetgeen uitstekend past in de strategie van Heerhugowaard.
Besluit:
-beslispunt 3 van het voorgestelde raadsbesluit als volgt te formuleren:
3. Het bestemmingsplan De Vaandel Midden, met L.IMRO.0398.DEVAANDELMIDVA01, ongewijzigd vast te stellen.

Ondertekening fractie:
Burgerbelang
De motie heeft de volgende tekst:

Motie 1
Datum ingekomen
Volgnummer
Status
Registratienummer

26 september 2017

Bij17-523

Onderwerp
Aanpassing bestemmingsplanwijziging de Vaandel Midden
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 26
september 2017 behandelen agendapunt .. met als onderwerp aanpassing
bestemmingsplan De Vaandel Midden
Constaterende dat:
- Dat de mogelijkheden voor het vestigen van een
motorbrandstoffenverkooppunt met onder andere de levermogelijkheden van
LPG/LNG of vergelijkbare stoffen bepalend zijn voor de
vestigingsmogelijkheden van een toekomstige exploitant
Overwegende:
- Dat de brandstofsoorten LPG/LNG tot de toekomstige alternatieven behoren,
vanwege de veel lagere CO2-uitstoot alsook door het feit dat LPG in de
landen om ons heen steeds populairder aan het worden is;
- Dat er blijkbaar onduidelijkheid is over de onderstaande wettelijke
verplichtingen rondom alternatieve brandstoffen, veiligheidsvoorschriften en
effecten op omgeving zoals hieronder beschreven:
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Effectbenadering besluitvorming rondom LPG stations;
De circulaire " Effectbenadering besluitvorming rondom LPG-stations” van
Rijkswaterstaat gaat over de actie die van gemeenten gevraagd wordt bij het
vaststellen van een nieuw bestemmingsplan rondom LPG-stations. Daarbij
hoort ook een Effectbenadering, op grond waarvan kwetsbare objecten nabij
een LPG-tankstation gerealiseerd kunnen worden. De circulaire hangt dan
weer samen met de wijziging "Verkleining afstanden voor LPG-tankstations".
Daarnaast is er een zogeheten Safety Deal van toepassing. Daarin staat dat er
hitte werende bekleding op LGP-tankwagens gaat komen. Dat reduceert het
risico aanzienlijk. Uiteindelijk zullen alle tankwagens hiermee worden
uitgerust. In dit verband is het een mogelijkheid om als gemeente te eisen
dat alleen deze aangepaste tankwagens gebruikt mogen worden voor de
bevoorrading, en dat de reservoirs ondergronds komen. Daarmee wordt
namelijk de veiligheidscontour drastisch minder. Op blz 3 van genoemde
circulaire is te zien dat het dan slechts 40 m wordt, waar dit 110 m was (bij
een bovengronds reservoir is en blijft dit 140 m);

Spreekt uit:
-

-

Dat een dorp als Heerhugowaard Stad van Kansen wordt genoemd, waardoor het zonder meer
de mogelijkheid zou moeten omarmen om nieuwe en innovatieve brandstoffen op dit
industrieterrein te laten vestigen;
Rekening houdend met de wettelijke veiligheidscontouren, mogelijke innovatieve
brandstofsoorten, de innovatieve kracht van Heerhugowaard op het gebied van energie en
milieu en de vestiging van mogelijke kwetsbare groepen te zoeken naar een andere veilige
vestigingsplaats binnen De Vaandel Midden bereikbaar vanaf de te openen N23. Dit kan in ieder
geval bereikt worden door het geplande motorbrandstoffenverkooppunt 80 m in noordelijke
richting te verplaatsen ten opzichte van de huidige ingetekende locatie. In dit geval is er geen
enkele overlap meer tussen de veiligheidscontour en de Vaandel-Zuid.

Door op deze wijze te besluiten kan Heerhugowaard haar voortrekkersrol op het gebied van milieu
en energiebewustzijn behouden.
Draagt het College op:
1. Ruimte te bieden voor alternatieve brandstoffen (energie dragers)
2. Te zoeken naar en vast te stellen van een locatie langs het traject van de
N23 binnen het gebied van De Vaandel Midden
3. De raad hiervan schriftelijk in kennis te stellen voordat de N23 officieel
wordt geopend en mogelijke exploitanten zich kunnen melden
En gaat over tot de orde van de dag,
Fractievoorzitter Burgerbelang
De raad heeft in twee termijnen beraadslaagd en vervolgens het amendement, het raadsvoorstel en de
motie in stemming gebracht.
Amendement B is met 10 stemmen voor en 18 stemmen tegen verworpen.
Voor stemden: SP, BB, SH, D66, LMJ.
Tegen stemden: HOP, CDA, VVD, PvdA, CU
De fracties HOP, SH en CU legden stemverklaringen af.
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Het raadsvoorstel RB2017027 is met 18 stemmen voor en 10 stemmen tegen aangenomen.
Besloten is:
-

1. Het planboek bedrijventerrein De Vork d.d. 25 oktober 2011 in te trekken;
2. Het Beeldkwaliteitsplan voor De Vaandel Midden vast te stellen en onderdeel te laten
worden van de Nota ruimtelijke kwaliteit;
3. Het bestemmingsplan De Vaandel Midden, met IDN: NL.IMRO.0398.DEVAANDELMID-VA01
gewijzigd vast te stellen.

Motie 1 is met 8 stemmen voor en 20 stemmen tegen verworpen.
Voor stemden: SP, SH, BB, LMJ
Tegen stemden: HOP, CDA, VVD, D66, PvdA, CU.
De fracties VVD en Burgerbelang legden een stemverklaring af.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 20.55 uur de vergadering.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d 17 oktober 2017,
de loco-griffier,

de voorzitter,
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