
Besluitenlijst Commissie bestemmingsplannen d.d. 6 oktober 2020

Agendapunt 1: Opening

Aanwezig
Commissieleden:
Swart, Karels (KL); Groen-
Bruschke, Krijtenburg (GL); 
Grondhout, Roem (VVD); 
Van Kranenburg, Van den 
Busken (GB); Grooteman 
(CDA); Halff, De Lange 
(D66); Van Huissteden, 
Keijsper (PvdA); Bruin (BBB)

Voorzitter:
Braak-van Kasteel

Collegeleden:
Valkering

Griffier
Bosch-van Opzeeland

Agendapunt 2: Bestuurlijke onderwerpen

Mededelingen portefeuillehouder en rondvraag commissieleden: 

Het presidium heeft ingestemd de volgende onderwerpen aan de agenda voor mededelingen 
toe te voegen:
Brief bewonersgroep BaZ, brief RvS BP landelijk gebied Zuid, Ecodorp en Parkhotel. Er is 
onduidelijkheid over hoe deze onderwerpen te behandelen, er leven verschillende inzichten. 
De voorzitter geeft aan dit terug te leggen aan het presidium.

Bij de brief bewonersgroep BaZ is een inspreker.

Toezeggingen:
Naar aanleiding van een vraag van dhr. Swart (KL) over de stand van zaken 
omgevingsvergunning bloembollenbedrijf Limmerweg Egmond Binnen antwoordt de 
portefeuillehouder dat dit via de nieuwsbrief college volgt. Eveneens volgt een update in de 
nieuwsbrief college over hotel Nassau.

Agendapunt 3: Voorstel betreft voor het perceel Stroomerlaan 15 geen exploitatieplan 
vast te stellen en het bestemmingsplan Stroomerlaan 15, Bergen vast te stellen 
overeenkomstig de bijlage bij het raadsbesluit

Voorgenomen besluit
voor het perceel Stroomerlaan 15 geen exploitatieplan vast te stellen en het bestemmingsplan 
Stroomerlaan 15, Bergen vast te stellen 

1



Afhandeling in de commissie
Naar de Raad d.d.: 22 oktober 2020  Hamerstuk

Opmerkingen
GL vraagt n.a.v. de aanbeveling in de natuurtoets ter bevordering van de stadsnatuur of deze 
verplicht kan worden gesteld voor de initiatiefnemer. Wethouder Valkering geeft aan dat dit 
het geval is bij de vergunning en in sommige gevallen bij het BP (dan gebeurt het vooraf).
De commissie adviseert een A-stuk.

Agendapunt 4: Voorstel betreft voor het perceel Tijdverdrijfslaan 5 geen exploitatieplan 
vast te stellen en het bestemmingsplan Tijdverdrijfslaan 5, Egmond aan den Hoef vast 
te stellen overeenkomstig de bijlage bij het raadsbesluit

Voorgenomen besluit
voor het perceel Tijdverdrijfslaan 5 geen exploitatieplan vast te stellen en het 
bestemmingsplan 'Tijdverdrijfslaan 5, Egmond aan den Hoef' vast te stellen

Afhandeling in de commissie
Naar de Raad d.d.: 22 oktober 2020  Hamerstuk

Opmerkingen
GL vraagt n.a.v. de natuurtoets van Hoogheemraadschap over de scheiding van hemelwater/
afvalwater of dit dwingender kan worden gesteld. Wethouder Valkering geeft aan dat er vanuit 
RO recht geen verplichting is en daarom niet in een BP geregeld kan worden.
De commissie adviseert een A-stuk. 

Agendapunt 5: Voorstel betreft het bestemmingsplan Hogeweg 8 te Egmond-Binnen 
vast te stellen en voor het perceel Hogeweg 8 te Egmond-Binnen geen exploitatieplan 
vast te stellen

Voorgenomen besluit
1. het bestemmingsplan 'Hogeweg 8, Egmond-Binnen' vast te stellen;
2. voor het bestemmingsplan 'Hogeweg 8, Egmond-Binnen' geen exploitatieplan vast te 

stellen

Afhandeling in de commissie
Naar de Raad d.d.: 22 oktober 2020  Hamerstuk

Opmerkingen
BBB geeft aan de bijlagen inzake: stikstofdepositie en de natuurtoets bij dit voorstel te missen. 
Wethouder Valkering geeft aan dat hier geen nieuwe gebouwen worden gebouwd, de 
bebouwing blijft staan.
De commissie adviseert een A-stuk.

Bergen, 7 oktober 2020
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