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Notulen van het vragenhalfuurtje voorafgaande aan de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 24 mei 2011 om 19.30 uur in het gemeentehuis
Aanwezig:

de heer drs. H.M.W. ter Heegde, voorzitter
de heer H. Wijnveen, waarnemend raadsgriffier
de heer R.K. Appers, HOP
de heer B. Arkeveld, Burgerbelang
de heer S. Brau, PvdA
de heer P.C.J. Carnas, Burgerbelang
mevrouw C.A.J. van Diemen, D66
de heer J.M. Does, HOP
de heer M. Dijkstra, Burgerbelang
de heer P. de Groot, GroenLinks
de heer A. Harren, VVD
mevrouw T. Huijboom - Brouwer, ChristenUnie (na 19.36 uur)
de heer A.G.W. Jongenelen, Burgerbelang
de heer N. Kevik, VSP
de heer J.D. Koppelaar, PvdA
de heer R. Loffeld, VVD
de heer T.L. Mars, VVD (na 19.35 uur)
de heer C.C. Mertens, HOP
mevrouw A. Mulder, D66
de heer A.C. van Oord, VVD
de heer G. Oude Kotte, CDA (na 19.38 uur)
de heer T.W. Reijnders, VSP
mevrouw C.P.M. van ’t Schip - Nieuwboer, HOP
de heer R. Schoemaker, GroenLinks
mevrouw V.C.M. Stam - de Nijs, VVD
de heer J.J. van der Starre, Trots op Nederland (na 19.38 uur)
mevrouw M. Troostwijk, PvdA
mevrouw A.M. Valent - Groot, PvdA
mevrouw S. van der Werff, GroenLinks

Wethouders

mevrouw M.F. Baijards - van der Laan, VVD
de heer S.H. Binnendijk, CDA
de heer J.W. de Boer, PvdA
de heer L.H.M. Dickhoff, HOP
de heer C. Kwint, GroenLinks

Afwezig:

mevrouw M.A.W. Bankras - van der Klein, HOP, raadslid
mevrouw M. Jongejan, Burgerbelang, raadslid
mevrouw J.S.L. van Ling-Wanst, CDA, raadlid
de heer F.J.J. Zuurbier, CDA, raadslid
de heer J.M. Hoogland, raadsgriffier

Notuliste:

mevrouw E.M.J. Middelbeek

De voorzitter opent het vragenhalfuurtje en geeft het woord aan de heer Brau.
De heer Brau zegt dat hij onlangs een schrijven ontving van twee horecaondernemers bij wie het water
tot aan de lippen staat. Dat is op de locatie waar zij zijn gevestigd, niet goed. Het gaat namelijk over De
Filosoof en La Brocca. De ondernemers ondervinden al geruime tijd circa 10 jaar, overlast door alle
werkzaamheden aan het Stadshart. Hierbij moet worden gedacht aan de doorgaande weg die nu al een
aantal jaren weg is, de afsluiting van Middenwaard (de ingang van de voormalige bowling) en ook zijn
de bedrijven regelmatig afgesloten van gas, water en licht, waarbij dat laatste vaak voor kapotte elektrische apparaten zorgt.
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Dit alles heeft veel gevraagd van de ondernemers en spreker heeft het echt over een lange periode.
Ook de klanten zijn in al die jaren merendeels weggebleven. De eigenaren zijn ten einde raad en kunnen ook niet langer investeren in de restaurants om nog maar te zwijgen over de banen die mogelijk op
de tocht staan. In totaal gaat het bij beide bedrijven om 15 arbeidsplaatsen. Spreker vraagt het college
in ieder geval alles in het werk te stellen om op welke manier dan ook deze ondernemers te compenseren. Te denken hierbij valt bijvoorbeeld aan het betrekken van de restaurants bij het nieuwe Coolplein,
zodat zij ook een terras kunnen exploiteren, wat dan weer voor de nodige omzet zal zorgen. Na al deze
jaren ellende is het in het belang van het Coolplein en van de werknemers dat de ondernemingen worden behouden en blijven. Graag zou spreker van het college willen weten wat de mening is over een
mogelijke compensatieregeling voor deze ondernemers door hen bijvoorbeeld een terrasmogelijkheid
te geven.
De heer Binnendijk zegt dat de heer Brau aan het einde van zijn betoog naar de mening van het college over een compensatieregeling voor de ondernemers van De Filosoof en La Brocca spreekt, bijvoorbeeld door hen een terrasmogelijkheid in het vooruitzicht te stellen. De wethouder wil het een en ander
splitsen. Een compensatieregeling bij overlast bestaat niet. Het is zo dat het juridische kader is dat de
overheid zeer veel handelingen verricht, zoals bijvoorbeeld het vernieuwen van riolering of het bestraten waar mensen en bedrijven overlast van kunnen ondervinden. Het is wel aan dezelfde overheid om
deze overlast tot een minimum te beperken en bijvoorbeeld alternatieve routes in te stellen om de bedrijven te bereiken. Dat is bij de genoemde bedrijven ook gebeurd. Het is niet zo dat de bedrijfsvoering
volledig onmogelijk is gemaakt. Dan is er namelijk sprake van een heel ander regime. Van compensatie
kan dus geen sprake zijn. Het is overigens wel zo dat het geregeld wordt gevraagd, niet alleen door
restauranthouders maar ook door de winkeliers, die heel vaak om compensatie hebben gevraagd. De
wethouder kan zich dit vanuit hun optiek ook voorstellen, maar het antwoord moet daarop wel nee zijn.
De heer Brau heeft ook nog een ander punt genoemd, namelijk het mogelijk maken van terrassen.
Daarover is met de genoemde ondernemers al een tijdje overleg gaande. Op 8 juni aanstaande is een
volgend overleg gepland. Het gaat dan met name om terrassen bij de ondernemingen zelf in de vorm
van uitbreiding van de vlonder, waarbij zij waarschijnlijk het meeste belang hebben om juist een terras
te hebben niet aan het Coolplein, maar aan de andere kant, waar de zon is. Het college probeert hierin
zo faciliterend mogelijk in op te treden. Er zal wellicht een bestemmingsplanwijziging nodig zijn, maar
het college wil alles doen om de komst van die terrassen mogelijk te maken. Tot nu toe was het financiële aspect daar wel een spelbreker bij. Echter over afzienbare tijd is het Coolplein klaar en zijn De Filosoof en La Brocca uitstekend bereikbaar. Zij zullen dan ook profiteren, waarbij de gemeente overigens geen compensatie zal vragen. Het zou mooi zijn als er voor hen ook een terrasmogelijkheid komt.
De heer Brau is tevreden vooral door het laatste. Om het college een steuntje in de rug te geven heeft
hij een motie voorbereid die hij in de raadsvergadering zal indienen en die aan het einde van de vergadering dan kan worden behandeld. Spreker dankt voor de beantwoording. Het is duidelijk.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 19.39 uur het vragenhalfuurtje.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heerhugowaard d.d. 28 juni 2011.

de waarnemend raadsgriffier,

de voorzitter

