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GEMEENTERAAD ENKHUIZEN 

 

 

 

RAADSCOMMISSIE GRONDGEBIED 

 

 

VERSLAG VAN DE VERGADERING OP 6 maart 2012 (STADHUIS) 
 

 

Aanwezig: 

Dhr. R. de Jong (voorzitter), dhr. H.C. Lankman 

(griffier), dhr. J. van der Werf en dhr. J. Visser 

(CDA), drs. A. Noorman RA en dhr. V. Dalsen 

(CU/SGP), dhr. R. Frankfort en dhr. C.H. Wijchers 

(NE), mw. K.A. Kunst en dhr. J.S.H. Raven (PvdA), 

mw. B.I. Franssen en dhr. RP.M. van der Pluijm (GL), 

mw. M.A. Keesman en dhr. W. Stolk (SP), dhr. R.H. 

Slier en dhr. D.J. Stomp (VVD/D66), Mw. Quasten 

en dhr. C. Westerveld (lijst Quasten), mw. Y. 

Sieverding-Röben (Services For You, verslag) 

 

Tevens aanwezig: drs. C.H. Boland en dhr. N.J.J. 

Kok (wethouders)  
  

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle 

aanwezigen van harte welkom.  

 

2. Definitieve vaststelling agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Verslag  van de vorige vergadering 

d.d. 24-1-2012 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld 

 

4. Gelegenheid tot het stellen van 

vragen 

Mw. Kunst: In de BOFS vergadering van december 

2012 is de verordening huisvesting onderwijs 

aangehouden in verband met overleg in OOGO 

verband. Zij vraagt wanneer het weer op de rol 

komt. 

Dhr. Kok: Na overleg in OOGO verband waarbij 

overeenstemming was met alle scholen is een 

juridische toets uitgevoerd en dat resulteerde in 

enige aanpassingen. De aangepaste versie is 

voorgelegd aan de schoolbesturen. Eén 

schoolbestuur adviseerde het college niet deze 

verordening, maar die van het VNG voor te leggen 

aan de raad. Het College houdt vast aan de bereikte 

overeenstemming op 11 januari. Het raadsvoorstel 

zal opnieuw in procedure gebracht worden, 

afhankelijk van de agendacommissie wordt een 

commissie behandeling in april verwacht en 

raadsbehandeling in mei. De kredietaanvragen van 

de RSG en de Pancratius zijn gebaseerd op de 

nieuwe verordening en kunnen pas worden 

behandeld als de raad deze heeft vastgesteld. Dit 

kan mogelijk in dezelfde raadsvergadering 

plaatsvinden.  

 

5. Commissiebespreking raadsbrief 

“Verzoek om handhaving”  

Vragen 1ste termijn 

Dhr. Noorman wil de bedoeling van de raadsbrief 

weten. 

Dhr. De Jong legt uit dat het ongebruikelijk is om 

individuele zaken te behandelen, maar dat vragen 

over de raadsbrief gesteld kunnen worden.  

Dhr. Stolk: Hij heeft de volgende vragen, waar 

dienen bestemmingsplannen voor? Wat is het 

standaard beleid bij illegale bewoning en redenen 

voor gedogen? Hij wil helderheid hoe er 

gehandhaafd wordt en wat de beweegreden zijn om 

hiervan af te wijken. 

Dhr. Noorman: Hij vraagt waarom deze raadsbrief 

voorligt, als persoonlijke belangen niet publiekelijk 

besproken kunnen worden. 

Dhr. Westerveld wacht op antwoorden van de 

wethouder. 

Dhr. Raven vraagt naar de termijn van 8 weken voor 

beantwoording. 

  

Beantwoording 1ste termijn 

Dhr. Boland: In bestemmingsplannen staat in zijn 

algemeenheid wat de gemeente toelaat, de functie 

van een bepaalde plaats en het bouwvolume. In 

algemene termen wordt illegale bewoning niet 

gedoogd en wordt er gehandhaafd. 

Dhr. Stolk vraagt wat de procedure is als een zaak 

strijdig is met het bestemmingsplan.  
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Dhr. Boland: Als er aanvraag voorligt wordt in het 

vooroverleg met de gemeente besproken wat de 

mogelijkheden zijn. Is het bouwwerk strijdig met 

het bestemmingsplan, dan besluit de 

handhavingambtenaar of er een bouwstop komt of 

dat er niet gebouwd kan worden. Als de bouw al 

gerealiseerd is wordt dat lastiger. Zijn er een aantal 

zaken gerealiseerd voordat er een 

bestemmingsplan was is er sprake van een 

overgangsrecht. Volgens het ruimtelijk 

ordeningsrecht is het de vraag of het redelijk is om 

te handhaven of de kwestie opgelost kan worden of 

dat er kans bestaat op legalisatie. Hierbij wordt 

gekeken naar het effect van de handhaving en of 

dat in proportionaliteit is. Die toetsing wordt door 

de gemeente gedaan. Het college heeft een termijn 

van orde gesteld van 8 weken, maar korter kan 

ook. Strikt genomen is bij deze zaak de privacy in 

het geding, maar gezien de commotie is besloten 

tot deze raadsbrief.  

 

Vragen 2e termijn 

Dhr. Stolk: Hij vraagt of er vergelijkbare situaties in 

de stad zijn. 

 

Beantwoording 2e termijn 

Dhr. Boland: Er zijn vergelijkbare situaties 

gelegaliseerd. In de oude binnenstad is een 

algemeen beleid, dat de bedrijvigheid niet 

gepropageerd wordt maar wonen wel. 

 

Dit stuk gaat als bespreekstuk mee naar de raad.  

 

6. Commissiebespreking raadsbrieven 

Drommedaris 

Vragen 1e termijn 

Mw. Kunst: Zij kan zich niet vinden in het voorstel 

en meent dat er niet voldaan is aan de voorwaarden 

zoals genoemd in de motie van mei 2011. Zij 

vraagt de mening van de overige raadsleden. Zij 

vraagt of de wethouder gekend is in de museum 

activiteiten in de Drom. 

Mw. Quasten: De brief staat niet op de agenda voor 

de raad en er wordt wel gevraagd een besluit te 

nemen. Er worden twee opties naar voren gebracht 

om een laagrentende lening af te sluiten en het 

positief rekeningresultaat te benutten, waar zij het 

niet mee eens is. Zij heeft eerder een voorstel 

ingediend om een knip aan te brengen in de 

verbouwing. Zij vraagt om een reactie van partijen 

die de motie hebben ingediend. 

Dhr. Van Dalsen: Hij wil weten wat er bedoeld 

wordt met versobering en hoe zich dat verhoudt tot 

de inbaarheid van reeds toegezegde subsidies. Zijn 

de plannen zoals ze nu voorliggen hetzelfde als 

waar eerder in de raad over gesproken is? Met 

gebruik maken van een positief rekeningresultaat 

wordt niet voldaan aan de voorwaarden in het 

amendement. Gaat de inzet van ISV gelden ten 

koste van andere projecten? 

Dhr. Visser: In het amendement van vorig jaar is 

een bedrag genoemd van € 341.000,00 en daar 

houdt het CDA zich aan. Er ligt een harde eis, dat 

er verbouwd moet worden, anders trekt de 

gebruiker zich terug. Hij wil opheldering van de 

wethouder, hoe het verdere verloop is. Hij noemt 

daarbij de mogelijkheid na renovatie overdracht 

aan de stichting Hendrik de Keyser.  

Dhr. V.d. Pluijm: Hij onderschrijft alle gestelde 

vragen. Hij meent dat de basis van een lichte 

irritatie ligt bij genoemde termijnen die niet waar 

gemaakt worden. De Drom moet gered worden, 

maar het missende bedrag is te hoog. In zijn optiek 

is redden van het gebouw en vervolgens kijken 

naar de inhoud een mogelijk plan B. Hij vraagt 

daadkracht van het College.  

Mw. Keesman: De afspraak was, dat als 80% 

subsidie niet behaald wordt terugkoppeling kwam 

naar de raad en dat is niet gebeurd. De realiteit 

dwingt tot herbezinning. De raad beslist of de 

verbouwing doorgaat en bespreekt daarna de 

invulling. Zij verwijst hierbij naar het amendement 

van mei 2011. 

 

Beantwoording 1e termijn 

Dhr. Boland: Hij is met informatie teruggekomen bij 

de raad middels de raadsbrief en de termijn is 

daarbij niet overschreden. Er moet nu geen besluit 

genomen worden, het college heeft niet voldoende 

gelden bijeen om aan de voorwaarden te voldoen. 

Als de raad een andere bestemming eraan wil 

geven dan moet het college daarvoor opdracht 

krijgen. Hij noemt knippen onverstandig, dan 

trekken de gebruikers zich terug en wordt er 

gerestaureerd zonder te weten wie er gebruik van 

gaat maken. Toegekende subsidies worden op die 

manier ook verspeeld. Op de bouwkosten kan niet 

met tonnen bespaard worden. Het mag niet 

wezenlijk aan kwaliteit en functionaliteit knagen. 

De Drom heeft zelf het plan opgevat om te vragen 

aan het Zuiderzee- en Westfriesmuseum om mee te 

denken. Een raadsbesluit wordt genomen als het 

externe werking heeft. De lening en het positief 

resultaat gebruiken zijn mogelijkheden, daarbij is 

gekeken naar de raadsstukken, het amendement en 

de toelichting. Versobering heeft geen gevolgen 

voor de subsidies. Er is geen discussie over de 

hoogte van de huur en de plannen zijn nog 

hetzelfde. De ISV gelden worden bij verwerking 

uitgesplitst. De raad heeft deze lijst vastgesteld, 

deze gelden hebben een beperking in de tijd. In 

2013 moeten de projecten gerealiseerd zijn. Als 

SMC en Enkhuizer Zand niet lukken voor die tijd, 

dan kunnen andere projecten daarvan profiteren als 

de raad daartoe besluit. De reserves van Hendrik de 

Keyser zijn geslonken en zij hebben vooralsnog 

geen belangstelling voor de Drommedaris. Het 
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College heeft geen opdracht gekregen om een plan 

B te ontwikkelen. 

  

Vragen 2e termijn 

Dhr. V.d. Pluym: Hij meent dat er op een bepaald 

moment praktisch moet worden omgegaan met 

zaken en verwacht dan daadkracht en een 

alternatief. Dat impliceert niet, dat er niet verder 

gezocht moet worden naar subsidies. 

Dhr. Visser: Hij wil weten een termijn weten. 

Mw. Keesman: Zij spreekt haar bezorgdheid uit 

over een open einde regeling. Zij vraagt naar de 

subsidie van het Visserijfonds. Zij geven normaliter 

slechts subsidie aan projecten in relatie tot de 

visserij. Zij stelt voor om te knippen en om eerst in 

het noodzakelijk onderhoud te voorzien. 

Mw. Kunst heeft schriftelijke vragen gesteld en 

vindt ze niet beantwoord terug in de raadsbrief. 

Deze vragen hebben de wethouder niet bereikt en 

worden alsnog schriftelijk beantwoord. Zij opteert 

voor herbezinning.  

Mw. Quasten vraagt om reactie van NE en 

VVD/D66. Zij stelt dat, de gemeente als eigenaar 

van de Drom verplicht is deze in goede staat te 

houden. Zij meent dat een knip de enige manier is 

om direct met de restauratie van de Drom te 

beginnen. Er moet een heroverweging gemaakt 

worden en wil daarvoor een motie vreemd in 

dienen om hier een besluit over te kunnen nemen 

in de raad.  

Dhr. Noorman: In het raadsvoorstel is een bedrag 

genoemd en de toelichting is ter illustratie. 

Vooruitlopend op de jaarrekening is op basis van 

toenmalige verwachtingen niet voldaan aan de 

voorwaarden van het amendement. Hij verzoekt om 

heroverweging. Hij gaat voor een compleet 

verbouwde Drom en die tijd moet gegund worden 

voor realisatie.  

Dhr. Wijchers: Hij wil meer tijd nemen om te kijken 

of subsidies nog binnen gehaald kunnen worden.  

Dhr. Stomp: De uitkomst wordt ter harte genomen 

en er wordt nu nog geen besluit genomen.  

 

Beantwoording 2e termijn 

Dhr. Boland: Alternatieven worden in beeld 

gebracht, als er een besluit gevraagd wordt. De 

subsidiegevers van de stichting zijn beschikbaar op 

voorwaarde dat er renovatie plaats vindt. Er zijn 

veel twijfels, maar er is nog geen oplossing. De 

Drom staat niet op instorten en voor het lekkende 

dak zijn provisorische maatregelen genomen. Dat 

moet uiteindelijk wel vervangen worden maar het 

liefst gelijktijdig met de renovatie. Er zijn 

mogelijkheden genoemd en er wordt rekening 

gehouden met de reacties als er een voorstel komt. 

Het visserijfonds stelt voorwaarden net als andere 

fondsen, maar de toekenning is formeel 

goedgekeurd. De raad heeft zich uitgesproken over 

het krediet onder bepaalde voorwaarden en als 

daar niet aan voldaan wordt, wordt het niet 

uitgegeven. Het genomen raadsbesluit kan 

gewijzigd worden middels een initiatiefvoorstel.  

Als het niet haalbaar blijkt, moet er een open debat 

aangegaan worden, er kleven geen nadelen aan 

opschorting.  

 

7. Motie stopzetten SMC/De Vijzeltuin 

Vragen 1e termijn 

Mw. Quasten: Ze had graag kennis willen nemen 

van het verslag van de stuurgroep. 

Dhr. Boland: Dat verslag wordt formeel vastgesteld 

bij een volgende vergadering. In het overleg zijn 

geen structurele zaken besproken, die relevant zijn 

voor een andere koers in het proces.  

Dhr. Raven: Hij vraagt waarom er in het contract 

geen termijnen vastgesteld zijn waar binnen 

gebouwd moet worden en wie het contract heeft 

opgesteld. In zijn optiek komt de gemeente op de 

tweede plaats. Hij wil weten of de overdracht van 

Sybrandsplein 15 een feitelijke 

eigendomsoverdracht was. 

Mw. Quasten: In de overeenkomst is een 

resultaatverplichting opgenomen en zij wil weten 

van de wethouder waarom er geen eindtermijn 

genoemd is. Wilgaerden is in haar optiek wel een 

specifieke partij en zij verbaast zich over het 

gemak waarmee gesproken wordt over een plan B. 

Zij opteert voor een extern deskundige die het 

contract beziet op mogelijke ontbinding. Haars 

inziens is er geen invulling gegeven aan de 

opdracht. Zij wil weten of de Nijs de geplande 

inkomsten wel behaalt en of de lijst met potentiële 

huurders nog overeind blijft. 

Dhr. Stolk: De brief voldoet niet helemaal aan zijn 

verwachtingen, waarin zaken onderbelicht blijven. 

De bestuursopdracht was in zijn optiek voor de 

Vijzelstraat en niet elders in de stad. Hij vraagt wat 

een redelijke termijn is en waarom de Molenweg 

een gewijzigde omstandigheid is. Het zwaartepunt 

ligt op 1e en 2e lijnszorg en niet op de 

woningmarkt. Waarop baseert de wethouder zijn 

optimisme, dat er andere partijen geïnteresseerd 

zijn in PG woningen? Worden er concessies gedaan 

aan de kwaliteit van de woningen? Hij opteert voor 

invulling met en door de raad en niet door een 

projectontwikkelaar. Hij vraagt naar een harde 

datum en de voordelen van eigen beheer. Het 

contract heeft in zijn optiek wel degelijk een relatie 

tot Wilgaerden. Hij stelt voor juridisch advies in te 

winnen over het stopzetten van het contract. 

 

Beantwoording 1e termijn 

Dhr. Boland: Vragen over het contract worden 

schriftelijk beantwoord en vragen over de 

raadsbrief worden tijdens deze vergadering 

beantwoord. Het college is verantwoordelijk voor 

het contract. De gemeente komt niet op de tweede 
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plaats. Er wordt bekeken of invulling alsnog plaats 

kan vinden.  

Dhr. Slagter: De woning aan Sybrandsplein 15 is 

nog steeds eigendom van de gemeente. Zij worden 

door de gemeente verhuurd en zijn nog niet 

overgedragen.  

Dhr. Boland: In redelijkheid en billijkheid kan geen 

harde data genoemd worden. Het college en de 

projectontwikkelaar willen zo snel mogelijk 

beginnen, maar om aan alle eisen van de raad te 

voldoen is redelijkheid. Wilgaerden heeft om hen 

moverende redenen eenzijdig het contract 

opgezegd, maar er was een contract. Alle cijfers 

duiden erop dat er PG woningen nodig zijn. Die 

woningen moeten wel geëxploiteerd worden. Er zijn 

nu gesprekken met de Omring. Als er geen 

exploitant gevonden wordt, kan er mogelijk een 

andere invulling aan gegeven worden. Invulling van 

de zorg bedroeg minimaal 1.000 m2 voor de 

Vijzelstraat, er zijn potentiële huurders voor 1.400 

m2. De huisartsen wilden daar niet huren en 

daarom koos het WFG ervoor met hen mee te gaan. 

Dat kan de Nijs niet kwalijk genomen worden. In de 

bestuursopdracht was er sprake van 18 PG 

woningen. De woningmarkt heeft te maken met de 

nultreden woningen en de stadswoningen. De 

woningen worden betaald uit AWBZ gelden. Voor 

Westfriesland kon nog een aantal zorgwoningen 

gebouwd worden en het was bespreekbaar om 

deze te verplaatsen naar Enkhuizen. In het contract 

zijn data opgenomen, maar die zijn opgerekt door 

gevoerde procedures en daar is in redelijkheid van 

afgeweken. De kosten voor sanering en de 

parkeergarage vervallen als het plan niet doorgaat. 

Het in eigen beheer nemen van het pand is strijdig 

met het beleid van de gemeente, dat is niet de 

kerntaak. Het beheer is in handen van de Nijs 

gegeven, maar als het plan stopt komt het 

automatisch terug bij de gemeente. De voor- en 

nadelen zijn besproken in de raadsbrief. Het 

college meent voldoende te hebben aangegeven 

dat stoppen nu niet interessant is.    

 

Vragen 2e termijn 

Mw. Quasten: Zij houdt haar twijfels over de 

invulling van 1e en 2e lijnszorg. In haar optiek heeft 

de Nijs alle redelijkheid verbruikt. Zij overlegt met 

de mede indieners van de motie over mogelijke 

aanpassingen teneinde duidelijkheid te creëren.  

Dhr. Raven: Hoe groot is het gat in de 

programmabegroting bij uitstel? 

 

Beantwoording 2e termijn 

Dhr. Boland: Het geld wordt alleen later ontvangen 

en er wordt een jaar kapitaallasten gemist. De 

verkoopprijs wordt geïndexeerd en dat moet uitstel 

goed maken. Het merendeel kan morgen beginnen 

behoudens de PG woningen. 

Mw. Quasten: Zij gaat uit van de informatie van 

2010 en dat voldoet haars inziens niet aan 1e en 2e 

lijnszorg. 

Dhr. Boland vraagt haar vertrouwen te hebben.  

 

Het stuk gaat als bespreekstuk mee naar de raad. 

 

8. Sluiting 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.15 uur. 


