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Vergaderdatum
Volgnummer
Beh. ambtenaar
Portefeuillehouder

9 november 2021
c-21-27272
Stengs, Jeroen
Ferraro/Ozutok

Team Leefomgeving

OnderweÍp Omgevingsvergunning uitbreiden 2201380 kV kansformatorstation Wijk aan Zee in
het kader van proJect Net op zee Hollandse Kust (west Beta)

Kern van de zaak Op 26 maart 2021 heeft TenneT een omgevingsvergunning aangevraagd voor het
uitbreiden van het 2201380 kV transformalorstation Wijk aan Zee in het kader van het
project Net op Zee Hollandse Kust (West Beta). Naar aanleiding van de publicatie
van de kennisgeving en de terinzagelegging van de ontwerpbesluitenvoor het Net op
zee Hollandse Kust (west Beta) zijn zienswijzen over de ontwerpbesluiten naar voren
gebracht.

Beslissing 1. Kennis te nemen van de ingediende zienswijzen en in te stemmen met de
beantwoording daarvan (voorzoveÍ deze zich richten tegen de ontwerp
omgevingsvergunning), zoals opgenomen in de Nota van antwoord zienswajzen Net
op Zee Hollandse (West Beta) d.d. 03-09-2021 (lNT-21-62495).
2. Aan TenneT TSO BV, zoals genoemd in de aanhef van dit besluit, met toepassing
van artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo een omgevingsvergunning te verlenen voor het
uitbreiden van het 2201380 kV transformatorstation Wijk aan Zee; coníorm de bij dit
besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden, ondeÍ de voorschriflen
en nadere eisen welke aan deze omgevingsvergunning verbonden zijn.

Vergaderdatum
Volgnummer
Beh. ambtenaar
Portefeuillehouder

9 november 2021
c-21-27278
Emanuelson, Sheramise
drs. M.E. Smit

Team Veiligheid, Toezicht & Handhaving

Onderwerp VN-kernwapenverdrag ICAN Cities Appeal
Kern van de zaak Op 4 maart 2021 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college

van B&W wordt verzocht namens de gemeente Beverwijk het ICAN Cities Appeal te
ondertekenen, de Nederlandse regering op te roepen om het VN-kernwapenverdrag
te ondertekenen en te Íatificeren en de minister van Buitenlandse Zaken hiervan op
de hoogte te stellen middels een brieí.

Beslissing 1. ln te stemmen met het ICAN Cities Appeal (lNT-21-62a61);
2. Oe minister van Buitenlandse Zaken op de hoogte stellen dat de gemeente
Beverwijk het ICAN Cities Appeal heeft ondertekend middels de brief (UlT-21-73432).

Vergaderdatum
Volgnummer
Beh. ambtenaar
Portefeuillehouder

Team Advies

Onderwerp Herbenoemen leden bezwaarcommissie
Vier van de vijf leden van de bezwaarcommissie zijn komende
gemeenteraadsverkiezingen acht jaar voor de bezwaarcomm issie benoemd geweest
ln de nieuwe Regeling voor de bezwaarcommissie wordt opgenomen dat de leden
van de bezwaarcommissie maximaal acht jaar kunnen worden benoemd.
Vooruitlopend op de nieuwe Regeling is het wenselijk om bij de komende
gemeenteraadsverkiezingen hier aansluiting bij te zoeken en de commissieleden die
dan acht jaar benoemd zijn geweest niet te herbenoemen.

Beslissing 1. Niet tot herbenoeming van de vier bezwaarcommissieleden over te gaan die bij de
komende gemeenteraadsverkiezingen van 16 maad 2022 reeds gedurende achtJaar
voor de bezwaarcommissie benoemd zijn geweest;
2. De zittende vier bezwaarcommissieleden die per de komende
gemeenteraadsverkiezingen acht jaar benoemd zijn geweest hiervan op de hoogte te
brengen via de brieven (UlÍ -21-73433, UIT-21-73516, UIT -21-73517 en UIT-21-
73523)i
3. Vooruitlopend op het van rechtswege aÍtreden van de bezwaarcomm issieleden,
dat is op de dag van het aítreden van de collegeleden, een wervingsproceduÍe te
starten voor nieuwe leden van de bezwaarcommassie.
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c-21-27271
Stratmann, Tessa
drs. M.E. Smit

Kern van de zaak



Vergaderdatum
Volgnummer
Beh. ambtenaar
Portefeuillehouder

9 november 2021
c-21-27246
Stapersma, Rob
B.G.P. van den Berg

Team Ruimtelijk beleid

Onderwerp Overeenkomsten groenaanleg en -beheer Midden- en Zuidelijk veld Binnenduin
KeÍn van de zaak Voor de aanleg en beheer van het groen in het Midden- en Zuidelijk veld Binnenduin

is een niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure doorlopen. Een
aannemingsoveÍeenkomst (lNT-21-62016) is opgesteld en gereed voor
ondertekening waarmee de overeenkomst wordt bekrachtigd.

Beslissing '1. De aannemingsovereenkomst 'Groenaanleg en -beheer Midden- en Zuidelijk veld
Binnenduin' (lNï-21-62016) tussen de gemeente Beverwijk en Krinkels aan te gaan'
2. De wachtkamerovereenkomst 'Groenaanleg en - beheer Midden- en Zuidelijk veld
Binnenduin' (lNT-21 -62483) tussen de gemeente Beverwijk en van Ooorn
Geldermalsen bv aan te gaan.

Vergaderdatum
Volgnummer
Beh. ambtenaar
PortefeuillehoudeÍ

9 november 2021
c-21-27283
Tijkotte, Jasper
B.G.P. van den Berg

Team Ingenieursbureau

Onderwerp Werkagenda Mobiliteit Zuid-Kennemerland en lJmond 2O121-2023
Kern van de zaak Samen met de Provincie en de gemeenten in Zuid-Kennemerland en lJmond is een

regionale agenda opgesteld met maatregelen om de mobiliteit in deze regio de
komende tijd aan te pakken. Met deze werkagenda wordt uitvoerang gegeven aan het
perspectief mobiliteit, wat recentelijk is vastgesteld in Provinciale Staten. De
regionale agenda dient om Íocus aan te brengen in de gezamenlijke inzet op het
gebied van mobiliteit en kan gebuikt worden als discussiestuk met achterbannen.

Beslissing 1. Kennis te nemen van de regionale Werkagenda Mobiliteit Zuid-Kennemerland en
Umond INT-21-62577,
2. Oeze leÍ informatie aan te bieden aan de gemeenteraad door middel van een brief
ulT-21-73566.

Vergaderdatum
Volgnummer
Beh. ambtenaar
Portefeuillehouder

9 november 202'1

c-21-27271
Stratmann, Tessa
drs M E Smit

Team Advies

Onderwerp Herbenoemen leden bezwaarcommissre
Kern van de zaak Vier van de vijf leden van de bezwaarcomm issie zijn komende

gemeenteraadsverkiezingen acht jaar voor de bezwaarcomm issie benoemd geweest
ln de nieuwe Regeling voor de bezwaarcomm issie wordt opgenomen dat de leden
van de bezwaarcomm issie maximaal acht jaar kunnen worden benoemd.
Vooruitlopend op de nieuwe Regeling is het wenselijk om bij de komende
gemeenteraadsverkiezingen hieÍ aansluiting bij te zoeken en de commissieleden die
dan acht jaar benoemd zijn geweest niet te herbenoemen.

Beslissing 1. Niet tot herbenoeming van de vier bezwaarcommissieleden over te gaan die bij de
komende gemeenteraadsverkiezingen van 16 maatl2022 reeds gedurende acht jaar
voor de bezwaarcomm issie benoemd zijn geweest;
2. De zittende vieÍ bezwaarcommissieleden die per de komende
gemeenteraadsverkiezingen acht jaar benoemd zijn geweest hiervan op de hoogte te
brengen via de brieven (UlT-21-73433, UIT-21-73516, UlÍ-?1-73517 en UIT-2'l-
73523].:
3. Vooruitlopend op het van rechtswege aftreden van de bezwaarcommissieleden,
dat is op de dag van het aftreden van de collegeleden, een wervingsprocedure te
starten voor nieuwe leden van de bezwaarcomm issie.

tNT-21 -62584 / 2-20-72835 Pagina 3



Vergaderdatum
Volgnummer
Beh. ambtenaar
Portefeuillehouder

I novembeÍ 2021
c-21-27230
Seegers, Alwin
Van den Berg/Niele-Goos

Team Sociaal beleid

Onderwerp Doorontwikkeling van Animal F@
Animal Farm heeÍt voor een periode van 2 jaat exta inzet gevraagd ad. € 1 '15.000

vooÍ het ontwikkelen en realiseren van een nieuw 'verdienmodel', waarbij de
oÍganisatie (nog) meer gaat betekenen voor de buurt, voor ontmoeting, educatie,
vrijwilligerswerk en voor de scholen/opleidingen. En waarbij ze meer inkomsten gaan
verwerven uit hun diverse activiteiten.

Beslissing 1. ln te slemmen met het inzetten van € 50.000 vanuit het budget voor pÍeventieve
inzet in wijken (voorjaarsnota 2021) en € 10.000 vanuit gebiedsgericht werken zodat
Animal Farm kan starten met de ontwikkeling;
2. Het project voor het resterende bedrag ad € 55.000 voor te dragen voor de
provinciale subsidieregeling 'Versterken maatschappelijke sector Noord-Holland
2021' om het project als geheel mogeliJk te kunnen maken;
3. Animal Farm hierover te berichten met bijgaande beschikking (UlT-21-73510).

Deze besluitenlijst is vastgesteld in de vergadering van 16 november 2021

Burgemeester en wethouders van Beverwijk,

de gemeentesecretaris, de
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