
Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van de 
gemeente Bergen gehouden op 22 oktober 2020

Deze vergadering kan bekeken en beluisterd worden via de website van de gemeenteraad: 
www.raadbergen-nh.nl

voorzitter dhr. dr. J.P. Rehwinkel

raadsgriffier dhr. A. J.M. Anthonissen

aanwezige 
raadsleden

dhr. K. Bruin (BBB), mw. T. Glas (KL), mw. S. Groen (GL), dhr. J.E. Grondhout 
(VVD), dhr. J.M. Halff (D66), mw. L.M. Hoogendonk (VVD), dhr. P. van 
Huissteden (PvdA), mw. M. de Jongh (VVD), dhr. R. Karels (KL), mw. M.J. van 
Kranenburg (GB), mw. F. Krijtenburg (GL), dhr. K. van Leijen (VVD), mw. A. 
Otto (D66), dhr. R. Oudeboon (KL),  dhr. C. Roem (VVD) en dhr. D. Zwart 
(CDA)

aanwezige 
collegeleden

dhr. E.J. Bekkering, dhr. N.G.M. Valkering, dhr. A.J. van den Beld.

gemeente
secretaris dhr. M. Schoor

afwezig Mw. I. Braak (GL), mw. W.A.T. Grooteman (CDA), dhr. M. Smook (KL), dhr. 
J.J.H. Swart (KL) en dhr. P.J.M. Zijp (GL).

agendapunt 00. Vragenhalfuur

samenvatting 
besprokene

Er zijn 4 vragen ingediend door mw. F. Krijtenburg en mw. M. van 
Kranenburg.
De vragen hadden betrekking op:
-RES-proces en specifiek zonneweidebeleid;
-jeugdzorg De Horizon;
-huurders en evt. betalingsregelingen in de gemeente Bergen;
-kwijtschelding omzetbelasting en leges i.v.m. corona.

agendapunt 01. Opening

samenvatting 
besprokene

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en geeft de berichten van 
verhindering door.

agendapunt 02. Vaststellen van de agenda

besluit Door de fractie VVD wordt aangegeven een stemverklaring af te willen 
leggen bij agendapunt 10.
De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld.
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agendapunt 3.a Lijst bestuurlijke toezeggingen 

besluit Met de lijst van toezeggingen per 29 september 2020 bijgewerkt tot 8 oktober 
2020 wordt ingestemd.

agendapunt 3.b Verzamellijst ingekomen stukken 

besluit Toezegging
Brief C. 3 Gemeentebelangen Voetbalclubs Bergen.
Wethouder Valkering zegt op een vraag van mw. Van Kranenburg toe dat de 
cijfers (aantal leden voetbalclubs) nogmaals worden verstuurd.

Voor het overige wordt ingestemd met de voorgestelde wijze van afdoening 
van de ingekomen stukken.

BENOEMINGEN

agendapunt 04. Voorstel betreft vier raadsleden te benoemen tot 
commissievoorzitter

voorgesteld
besluit

de volgende raadsleden te benoemen tot commissievoorzitter mw. A. Otto- 
van der Ende, mw. W. Grooteman, mw. M. de Jongh en mw. M. van 
Kranenburg.

besluit Conform besloten.

HAMERSTUKKEN

agendapunt 05. Voorstel betreft het vaststellen van de verordening 
werkgeverscommissie griffie Bergen nh 2020 en raadslid C. 
(Kees) van Leijen te benoemen tot lid van de 
werkgeverscommissie Bergen

voorgesteld
besluit

het volgende lid van de raad, voor de resterende zittingsperiode (2022), te 
benoemen tot lid van de werkgeverscommissie Bergen:
 de heer C. (Kees) van Leijen. 

besluit Conform besloten.

agendapunt 06. Voorstel betreft de verlenging overeenkomst accountantscontrole 
gemeente Bergen 2020 en 2021

voorgesteld
besluit

Ipa-Acon Assurance B.V. aan te wijzen als accountant van de gemeente 
Bergen voor de boekjaren 2020 en 2021

besluit Conform besloten.

agendapunt 07. Voorstel betreft voor het perceel Stroomerlaan 15, Bergen geen 
exploitatieplan vast te stellen en het bestemmingsplan 
Stroomerlaan 15, Bergen vast te stellen overeenkomstig de bijlage 
bij het raadsbesluit

voorgesteld voor het perceel Stroomerlaan 15 geen exploitatieplan vast te stellen en het 
bestemmingsplan 'Stroomerlaan 15, Bergen' vast te stellen overeenkomstig 
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besluit de bijlage bij dit raadsbesluit

besluit Conform besloten.

agendapunt 08. Voorstel betreft voor het perceel Tijdverdrijfslaan 5, Egmond aan 
den Hoef geen exploitatieplan vast te stellen en het 
bestemmingsplan Tijdverdrijfslaan 5, Egmond aan den Hoef vast 
te stellen overeenkomstig de bijlage bij het raadsbesluit

voorgesteld
besluit

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 dit raadsbesluit

besluit Conform besloten.

agendapunt 09. 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

voorgesteld
besluit

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

exploitatieplan vast te stellen

besluit Conform besloten.

agendapunt 10. Voorstel betreft het vaststellen van de regiovisie aanpak huiselijk 
geweld en kindermishandeling Noord-Holland Noord 2020-2023

voorgesteld
besluit

De Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland 
Noord 2020-2023 vast te stellen en in plaats te laten treden van de visie 
aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland Noord 
(vastgesteld op 6 november 2014)

besluit Conform besloten.

agendapunt 11. Voorstel betreft het vaststellen van de nota parkeernormen 2020 
gemeente Bergen

voorgesteld
besluit

De nota “Parkeernormen 2020 gemeente Bergen” vast te stellen 

besluit Conform besloten.

BESPREEKSTUK

agendapunt 12. Voorstel betreft de aanvullingen op de structuurvisie Bergen-Oost 
ten aanzien van de verkeersstructuur en beeldkwaliteit vast te 
stellen

voorgesteld
besluit

1. De aanvulling op de structuurvisie Bergen Oost ten aanzien van 
verkeersstructuur, zoals uitgewerkt in bijgaand addendum, vast te stellen;

2. De aanvulling op de structuurvisie Bergen Oost ten aanzien van 
beeldkwaliteit, zoals uitgewerkt in bijgaand addendum, vast te stellen

samenvatting 
besprokene

Er worden 5 amendementen ingediend. Deze amendementen zijn als 
bijlagen bij deze besluitenlijst gevoegd en wel als nummers 1 tot en met 5.
Deze 5 amendementen zijn verder door de raad aanvaard.

besluit 1. De aanvulling op de structuurvisie Bergen Oost ten aanzien van 
verkeersstructuur, zoals uitgewerkt in bijgaand addendum, vast te 
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stellen, met dien verstande dat:
-nadere uitwerking van deze hoofdstructuur, met mede de zgn. ‘knip’ 
dient plaats te vinden bij de concrete uitwerking van iedere 
afzonderlijke ontwikkellocatie;
-over de positie van de definitieve knip op het Molenweidtje, in 
samenspraak met direct betrokkenen en verkeersdeskundigen, 
verder zal worden geparticipeerd en dat de uitkomsten hiervan in het 
1e kwartaal van 2021 aan de raad zullen worden voorgelegd;

-Bullet op blz. 1 van het addendum als volgt te wijzigen:
Het Molenweidtje en de Churchilllaan worden de belangrijkste 

wegen voor de verkeersafwikkeling van het gebied. Op korte termijn 
dienen daartoe alle noodzakelijke maatregelen te worden getroffen 
mbt de inrichting van de Churchilllaan om de geluidsbelasting te 
verlagen, snelheidsbeperking te stimuleren en trillingen tegen te 
gaan, bijvoorbeeld door de Churchilllaan aan de zuidzijde uit te 
breiden met een tijdelijke rijstrook en deze geschikt te maken en te 
bestemmen voor bouwverkeer voordat er sloop- en bouwactiviteiten 
plaatsvinden op ontwikkellocaties.
Vanwege problemen met de verkeersveiligheid (beschikbare ruimte 
en gebruik door auto-, en fietsverkeer) en de natuur- en 
cultuurhistorische waarde van de Kerkedijk, de Oudtburghweg en de 
achterliggende wegen Baakmeerdijk en Zuidlaan worden deze wegen 
zoveel mogelijk ontzien van een te grote verkeersbelasting;

-2e bullit op blz. 1 van het addentdum als volgt te wijzigen:
Het Molenweidtje (het gedeelte tussen Kerkedijk en de Churchilllaan) 
wordt tweerichtingsverkeer. Het Molenweidtje wordt met het oog op 
het huidige bouwverkeer van de Beeck en toekomstig bouwverkeer 
vanaf de BSV-locatie op de kortst mogelijke termijn tijdelijk afgesloten 
ter hoogte van de Kerkedijk, Voor de verkeersafwikkeling van het 
bouwverkeer van de BSV-locatie komt een tijdelijke doorkruising van 
de oprijlaan van de begraafplaats richting het Molenweidtje – 
Churchilllaan. Dit betekent dat inkomend en uitgaand verkeer van en 
naar het Molenweidtje via de Churchilllaan wordt afgewikkeld.
Daarvoor worden zowel op het Molenweidtje als de Churchilllaan de 
noodzakelijke maatregelen genomen om extra geluidsbelasting en 
trillinghinder te voorkomen en snelheidsbeperking te stimuleren
In verband met de verkeersveiligheid tijdens is bouwverkeer op het 
Molenweidtje en de Churchilllaan niet toegestaan een half uur voor 
aanvang en een half uur na afloop van de schooltijden van de 
Europese School.

-10e en laatste bullet op blz 2  van het addendum
(de mogelijkheden om de Kerkedijk te ontzien van bouwverkeer 
worden onderzocht. Voor het bouwverkeer ten behoeve van BSV 
wordt onderzocht of dit kan plaatsvinden via de Churchillaan, het 
Molenweidtje en een tijdelijke oversteek over de oprijlaan van de 
begraafplaats ) vervalt.

2. De aanvulling op de structuurvisie Bergen Oost ten aanzien van de 
beeldkwaliteit, zoals uitgewerkt in bijgaand addendum, vast te 
stellen met dien verstande dat:
-ad 4 op blz. 2 van het addendum als volgt wordt gewijzigd:

Ad 4. Het gebied kenmerkt zich door verschillende 
bebouwingstypologieën in een ruim opgezette groene setting. Het 
beeldmerk van dit gebied zou moeten zijn dat de korrelgrootte van de 
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nieuwe bebouwing antwoord moet geven op de korrelgrootte van de 
nabij liggende bebouwing en de aangrenzende woonwijken;

-de participatieplanning, zoals door de raad vastgesteld op 
02.07.2020, op de navolgende punten wordt gewijzigd:
11. BSV-voetbal 
Wat gaan we doen? 
Op basis van de opdracht van de gemeenteraad worden er 3 nieuwe 
verkavelingsplannen gemaakt, één op basis van 27 woningen per 
hectare, één op basis van 31 woningen per hectare en één op basis 
van 35 woningen per hectare. Zodra deze gereed zijn zal met 
omwonenden en andere belangengroepen zoals de 
huurdersvereniging in twee fases via inloopavonden input worden 
verzameld. Tijdens deze inloopavonden wordt ten aanzien van de 3 
plannen onder andere wat betreft de verkeersintensiteit en ruimtelijke 
inpassing de vraag voorgelegd wat deelnemers nodig hebben bij de 
realisatie van ieder van de drie scenario’s.

3. De beeldkwaliteit als bedoeld in beslispunt 2, voor Bergen Oost nader uit 
te laten uitwerken door een landschapsarchitect in een beeldkwaliteitsplan, 
waarin waardes als natuur inclusief bouwen en versterking van de 
aanwezige biodiversiteit worden meegenomen.

4. Een bedrag ad € 300.000,-- ter beschikking te stellen teneinde de voor 
realisering van de betreffende maatregelen (zie verkeersstructuur 
maatregelen onder 1) op korte termijn en deze in de begroting 2020 te 
verwerken.
Voor de maatregelen op langere termijn met een begrotingsvoorstel te 
komen in Q1 2021.

Toezegging
Wethouder Valkering zegt toe naar de naam Bergen-Oost te zullen kijken. Hij 
wil nader overleg voeren met een paar mensen over de naam 
Oudburgerpolder (en dan de vraag of dit met een t en/of een h moet worden 
geschreven).

agendapunt 12 Motie betrekking hebbende op agendapunt 12 (structuurvisie Bergen-
Oost).

voorgesteld
besluit

 

Verzoekt het college:
• om de fietsstructuur te ontwikkelen
• om op zo kort mogelijke termijn -vanwege de grote urgentie van een 
veilige fietsstructuur- alle stakeholders van Bergen Noordoost te betrekken 
bij het ontwikkelen van een hoofdfietsstructuur na inventarisatie van alle 
fietsroutes en de hoeveelheid fietsbewegingen per route.
en gaat over tot de orde van de dag.

tekst ingediende 
stukken

Motie fractie Groen Links met betrekking tot inwonersparticipatie Bergen 
Noordoost.

stemming Conform besloten. De motie is unaniem aanvaard.

agendapunt 12. Sluiting

samenvatting Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 21.35 uur de 
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besprokene vergadering.

bladzijde 6 van 6


