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De voorzitter heet een ieder welkom en geeft het woord aan de insprekers die allen
hun zorgen uiten en aandacht vragen voor diverse punten.
Dhr. Janssen namens Stichting Duinbehoud (bijlage).
Dhr. Timmers namens zichzelf, ondernemer Boulevard.
Dhr. Brunner namens Vogelwerkgroep Zuid Kennemerland (zie bijlage).

In september 2016 is de Kustvisie besproken met de raadsleden. Op verzoek van de
raad heeft het college een brede consultatieronde gehouden bij de stakeholders. Nu
ligt er een aangepast Ambitiedocument Kustplaats IJmuiden aan Zee, dat richting
geeft aan de gebiedsontwikkeling.
Er is een breed draagvlak voor het plan waarbij door de fracties wordt aangegeven
dat zij blij zijn met de inbreng van de stakeholders.
De heer Verwoort (VVD) is benieuwd naar de uitwerking en pleit voor samenwerking
met alle stakeholders. Gevolgen voor verkeer en infrastructuur en aandacht voor
ondernemers zijn voor de VVD belangrijke punten.
De heer Bok (VL) is blij met het goede en nu breed gedragen plan. De ambitie
spreekt aan en er is vertrouwen dat de stakeholders goed betrokken blijven. De
fractie kan zich vinden in de ambitie en het plan.
Mw. Bot (GroenLinks) is benieuwd naar verdere uitwerking. Zij ziet goede uitwerking
van de inbreng van de belanghebbenden.
Mw. Eggermont (CDA) vindt dat het goed is aangepakt en geeft een compliment aan
het college. De aanpassingen zijn goed verwerkt. Zij vraagt een reactie van de
wethouder op de inspreker die niet was gehoord. De fractie is bijna akkoord maar
vraagt een reactie van het college over de deze week ontvangen brieven.
Dhr. Smeets (D66v) zegt dat er in september nogal wat zorgen op tafel lagen. Het is
goed dat er in deze fase ook al een quick scan ligt. Belangrijk dat voor wat betreft het
milieu de eerdere overeenkomsten en het natuurconvenant als kader dient.

Mw. Waljaard (CU) is enthousiast over het ambitiedocument. Wij willen toeristen
trekken en ambitieus zijn. Het is goed dat er geluisterd is en wordt naar
belanghebbenden.
Mw. Koedijker (SP) vraagt hoe realistische het is om vakantiewoningen binnen de
contouren te bouwen. Zij heeft diverse vragen aan de wethouder. De fractie maakt
zich nog zorgen over milieuaspecten, de financiering van Brak, het marktsegment en
de gehele haalbaarheid van het plan.
Mw. Havik (PvdA) vindt het goed dat grote bedrijven nu ook zijn gehoord. Zij is
geschrokken van de brieven over de quick scan. De fractie wil graag een reactie van
de wethouder over de cumulatieve aspecten, het te volgen proces als men het
onderling niet eens wordt en financiële risico’s voor de gemeente door ambtelijke
inzet. Zij willen de samenwerkingsovereenkomst graag zien.
Dhr. Bart (LGV) is blij dat het project weer op tafel ligt. Hij pleit ervoor om het fietspad
van IJmuiden naar Bloemendaal naar voren te halen. Het is positief dat er meer geld
gegenereerd kan worden door de toeristenindustrie. Het moet beste plek zijn van de
wereld.
De portefeuillehouder ziet het project als een uitdaging, een gebied waar veel
aspecten bij elkaar komen. Het is jammer dat er toch iemand vergeten is bij de
participatie (vogelwerkgroep). De inbreng is via duinbehoud wel binnengekomen. Er
is een besluit van de raad nodig om aan te geven dat we met elkaar verder willen. Er
moeten nog heel veel onderzoeken uitgevoerd worden voor daadwerkelijk aan de
slag gegaan kan worden. Dit is ook de zorg die tot uiting komt in de brieven. Er
ontstond wat ruis, daarom is er nog een toelichtende mail toegevoegd van de
afzenders. Ook zij zien dat het ambitiedocument prima is maar er zijn nog veel
onderzoeken nodig. Dat is ook een wettelijk vereiste, er kan niet zomaar naast natura
2000 gebouwd worden. De hondenproblematiek heeft al aandacht. De financiering
van Brak is van collega te Beest. De portefeuillehouder zal hem melden dat de raad
ongeduldig wordt. Voor recreatieve woningen gelden andere normen, zo ook hier
zien. De stakeholders worden in het proces meegenomen maar dat is geen garantie
dat we het 100% eens worden. Op de vraag van de fractie van de PvdA zegt de
portefeuillehouder dat wind bij IJmuiden hoort, de zee kun je niet overal zien maar
wel ruiken. Er wordt zorgvuldig gekeken waar terrassen komen. Cumulatieve effecten
hebben zeker aandacht en worden meegenomen in de onderzoeken. Financiële
risico’s zijn voor gemeente beperkt. Het is een ingewikkeld proces maar het wordt
goed gefaseerd weggezet in tijd. De gemeente heeft een bijzondere rol, het is geen
grond van de gemeente en het is een groot plan. De portefeuillehouder is blij te
horen dat de raad positief is en aandacht heeft voor enerzijds bedrijvigheid en
anderzijds milieu.
De voorzitter inventariseert de mening van de raadsleden en concludeert dat het
voorstel als hamerstuk door kan naar de raadsvergadering van 11 mei.

