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Toelichting

Uitvoeringsprogramma

Op 16 februari is het uitvoeringsprogramma 2021 vastgesteld voor Veiligheid,
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. U bent hierover op 25 februari 2021
apart geïnformeerd en heeft de bijbehorende stukken ontvangen.

Boa

De handhaving door de Boa’s is nog steeds gericht op handhaven Corona
maatregelen. Hierbij valt te denken aan: handhaven avondklok, 1,5 meter
maatregel, ’click and collect’, illegale feesten en groepsvorming. Vanwege de
avondklok is de inzet van de Boa’s op de doordeweekse dinsdag- en
vrijdagavonden verplaats van 22.00 naar 01.00 uur. De inzet voor de
jeugddiensten en (Fixi) meldingen blijven onverminderd doorgaan. Door de lichte
versoepelingen zijn de Boa’s deze week aangevangen met de voorlichting in de
detailhandel met betrekking tot de openstelling van de winkels ‘Per verdieping 2
bezoekers minimaal 10 minuten’. Ook wordt actie ondernomen op de drukte in
de recreatiegebieden tijdens mooie dagen. Hierbij valt te denken aan:
tekstkarren (met waarschuwingsteksten) en eventuele inzet van verkeersregelaars.
Bovendien wordt getracht de taken met betrekking tot het uitvoeringsplan zoals
handhaven blauwe zone, hondenoverlast , en dergelijke weer uit te voeren.

Toezicht en
Handhaving
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Koolcampagne

In de periode medio september 2020 tot medio januari 2021 hebben 380 controles
plaatsgevonden op vervuiling door klei. In 4,5 % van de gevallen bleek de weg
vervuild. Afgezet tegen het aantal geïnspecteerde wegen: er zijn 5764 controles
uitgevoerd en in 74 gevallen (1,3 %) is er ingegrepen in verband met te veel klei
op de weg. Slechts in een geval heeft de gemeente een loonbedrijf in moeten
schakelen om de weg schoon te maken. De ‘dader’ bleek niet te achterhalen.
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Toezicht en
handhaving

Oneigenlijk gebruik
woningen

Vergunningen &
Bijzondere Wetten

Ruimtelijke
Ontwikkeling

Ontwikkeling

De lijst met woningen die op papier leeg staan, ofwel waar niemand is
ingeschreven in de basisregistratie personen is geactualiseerd. De eigenaren
hebben een brief ontvangen waarin ene verklaring wordt gevraagd. De
toezichthouders zijn begonnen met een inventarisatieronde om een eerste indruk
te krijgen van het aantal woningen dat gebruikt wordt c.q. een bewoonde indruk
maakt.
Vooruitlopend op de versoepeling van de ‘corona maatregelen’ zijn ruim
honderd horecaondernemers actief benaderd om net als in juni 2020 hun
plannen voor een uitbreiding van de terrassen in te dienen. Door dit nu al te
doen, kunnen deze ondernemers, zodra dit weer kan, direct hun
horecaonderneming maximaal exploiteren. Het college heeft op 26 januari 2021
besloten om voor deze extra ruimte geen precario in rekening te brengen. Ook
zijn de vergunningen vrijgesteld van leges.
Het proces rondom de urgentieverordening en het bijbehorende werkproces is in
afrondende fase. Vanaf 1 maart a.s. kunnen de urgentieverklaringen door VBW
worden behandeld.

Omgevingsvisie

Op 18 januari jl. heeft uw raad de eerste versie van de Omgevingsvisie
vrijgegeven voor participatie. Op 1, 2 en 3 maart vinden er 3 verdiepende
bijeenkomsten plaats met inwoners en externe experts. De raadsleden zijn
uitgenodigd om deze bijeenkomsten mee te luisteren. In totaal hebben we ruim
40 aanmeldingen.
Na deze participatieronde kunnen we vervolgens de Omgevingsvisie sterker
maken. We gaan dan toewerken naar de 80%-versie. De 80%-versie zal vervolgens
met uw raad besproken worden. Daarna volgt nog een inspraakronde waarna
de eindversie ter finale besluitvorming zal worden voorgelegd aan de
gemeenteraad.

Bouwprojecten
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Gezamenlijke
huisvesting KNRM &
Reddingsbrigade
Petten

De KNRM en Reddingsbrigade Petten ontwikkelen met de gemeente nieuwe
huisvesting in Petten op de locatie van de botenloods van de KNRM, Strandweg
2. De afgelopen maanden is in bouwteam gewerkt aan het definitieve ontwerp,
technische omschrijvingen en afwerkstaat. CRK (Welstand) heeft ingestemd met
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het ontwerp. De omgevingsvergunning is aangevraagd, de behandelperiode is
zonder opgaaf van reden met 6 weken verlengd.
Aansluitend zal uw raad worden gevraagd het aanvullend bouwkrediet vrij te
geven dat in de begroting 2021 is opgenomen voordat er wordt gegund.
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Huisvesting
Reddingsbrigade Sint
Maartenszee

De gemeente is in onderhandeling met Staatsbosbeheer en Rijksvastgoedbedrijf
over de overname van een deel van de zomerstalling van de Reddingsbrigade.
Deze locatie is onderdeel van een aantal schietplateaus in gebruik bij Defensie
die gesloopt moeten worden. Het projectteam is begonnen aan de ontwerpfase
om van deze winterstalling een jaar rond stalling te maken. Rijksvastgoedbedrijf
staat positief tegenover levering van het object aan de gemeente. Het wachten
is op een uitspraak van de LNV (ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit) over de compensatieregeling voor Rijksvastgoedbedrijf. Tot die
tijd is de projectgroep bezig met een DO (definitief ontwerp).

Brandweerkazerne
Dirkshorn

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) heeft een verzoek ingediend
voor een nieuwe brandweergarage voor twee voertuigen in Dirkshorn. De
voortgang in het project is als volgt:
1. Uw raad heeft het voorbereidingskrediet en bouwkrediet in 2020 beschikbaar
gesteld.
2. De bestemmingsplan-wijziging (van agrarisch naar maatschappelijk) voor de
beoogde bouwlocatie is ondergebracht in een project-verzamelplan. In dit
project worden 11 plannen van de gemeente waarbij een
bestemmingsplanwijziging nodig is bij elkaar gevoegd. Er wordt momenteel
onderzocht het bestemmingsplan alleen voor dit perceel te wijzigen voor een
snellere realisatie.
3. De projectgroep met de VRNHN is ingericht. Er wordt gewerkt aan een VO
(voorlopig ontwerp), de inrichting van het terrein, de aansluiting(en) op de
openbare weg en veiligheidsvoorzieningen voor de openbare weg, aansluitingen
op nutsvoorzieningen, duurzaamheidseisen, participatie en communicatie.

