
 

                                                                                                
 
 
Concept-verslag Algemene raadscommissie van 17 maart 2011 
  
 
Agendapunt  1: Opening                                                                                                             
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Kindt, Van der Leij (PvdA); 
Groot, Apeldoorn (CDA); 
Bijl, Van Leijen (GB); 
Bakker, Haarsma (VVD); 
Muller, Braak-van Kasteel 
(GL); 
Halff, Snijder (D66) 
 
Voorzitter:  
Schiering 

Collegeleden: 
 
Hietbrink 
Roem 
Luttik-Swart 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland 
 

 
 
Agendapunt  2: Spreekrecht                                                                                                            
 
Spreekrecht 
Er is geen gebruik gemaakt van het algemeen spreekrecht. 
 
Agendapunt  3: Overige onderwerpen1

1 Verslag voorgaande ARC, lijst ingekomen stukken, mededelingen college en overige aanwezigen 
 

 
Opmerkingen2 

A. Verslag ARC d.d. 10 februari 2011 vastgesteld; deelt GB mee dat de aangekondigde 
schriftelijke vragen over de consequenties van de in behandeling zijnde wetswijziging 
voor vergunningvrij bouwen achter monumenten niet doorgaan. 

B. Verslag ARC bezuinigingen d.d. 3 maart 2011 vastgesteld. 
C. Toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met 10 maart 2011 vastgesteld; wethouder Luttik: 

startnotitie subsidiebeleid volgt in april. Wethouder Hietbrink: zodra er meer informatie 
is te melden rondom het Broederschapshuis wordt de commissie geïnformeerd.  

D. Kennisnemen van lijst ingekomen stukken week 6 tot en met week 10. 
E. Mededelingen van collegeleden en commissieleden: Wethouder Hietbrink: er is 

voldoende animo voor autodelen in de gemeente Bergen. Na het nemen van een 
verkeersbesluit wordt de motie uitgevoerd.  
Desgevraagd (CDA): geeft hij aan dat de journalist zelf verantwoordelijk is voor de 
inhoud van het artikel over Taqa getuigenverhoor. 
Desgevraagd (CDA): geeft wethouder Roem aan dat er op 23 maart aanstaande een 
gesprek met de bewoners rondom tuinvereniging Schoorldam plaatsvindt. 
Wethouder Luttik: de meeste voorstellen van de raad van de gemeente Bergen 
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aangaande de zienswijzen bezuinigingsvoorstellen GGD zijn overgenomen, met 
uitzondering van de punten huisvesting en prijs/looncompensatie. De commissie wordt 
over deze ontwikkelingen op de hoogte gehouden.  

 
Opmerkingen2 

Zie hierboven. 
 
 
 
Agendapunt  4: Voorstel betreft de uitwerking motie Verbonden partijen vast te stellen en 
het bijbehorende format inzake rapporteren over de verbonden partijen in de 
programmabegroting en jaarrekening voor kennisgeving aan te nemen 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Kindt, Van der Leij (PvdA); 
Groot, Apeldoorn (CDA); 
Bijl, Van Leijen (GB); 
Bakker, Haarsma (VVD); 
Muller, Braak-van Kasteel 
(GL); 
Halff, Snijder (D66) 
 
Voorzitter:  
Schiering 

Collegeleden: 
 
Hietbrink 
Roem 
Luttik-Swart 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland 

 

 
Voorgenomen besluit 

1. de uitwerking van de motie Verbonden partijen vast te stellen; 
2. dat er geen aanleiding is voor heroverweging van de verbonden partijen; 
3. kennis te nemen van het nieuwe format van rapporteren over de verbonden partijen in 

de programmabegroting en jaarrekening. 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 14 april 2011  Hamerstuk  
 
Opmerkingen2 

De inzage over de ambtelijke en bestuurlijke inzet wordt besproken. De portefeuillehouder 
geeft aan dat inzage is gegeven in welke partijen, gemeenschappelijke regelingen (publiek- 
privaatrechtelijk) en netwerken de gemeente Bergen participeert. De discussie over nut en 
noodzaak dient gevoerd te worden op basis van uitbesteden of doen we het zelf. 
Het belang van samenwerking met andere gemeenten wordt besproken. De gemeente Bergen 
participeert samen met de gemeente Castricum en overige kleine gemeenten in de Duinstreek 
in het regionaal overleg economische zaken, voor met name toerisme en recreatie.   
 
 
Agendapunt  5: Bespreken memo onderzoek mogelijkheden verwerving MOB complex 
Egmond aan den Hoef 
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Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Kindt, Van der Leij (PvdA); 
Groot, Apeldoorn (CDA); 
Bijl, Van Leijen (GB); 
Bakker, Haarsma (VVD); 
Muller, Braak-van Kasteel 
(GL); 
Halff, Snijder (D66) 
 
Voorzitter:  
Schiering 

Collegeleden: 
 
Hietbrink 
Roem 
Luttik-Swart 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland 
 

 
Voorgenomen besluit 
De commissie discussieert met het college over de uitvoering van de motie en krijgt informatie 
over de voortgang. 
 
Opmerkingen2 

De commissie stelt een aantal verhelderende vragen en doet een aantal suggesties. 
De portefeuillehouder geeft aan dat in de memo van juni 2010 is gemeld dat er niet tot aankoop 
van het complex zou worden overgegaan. Dit omdat er veel onduidelijkheden waren over de 
ruimtelijke mogelijkheden op het perceel. En er niet een direct belang was voor de gemeente 
gezien het dragen van de financiële risico’s. Er is toen voorgesteld met RVOB (eigenaar 
complex) een gezamenlijke visie met een marktpartij te ontwikkelen. De motie ondersteunt 
datgene wat is ingezet en het college is hier blij mee.  
De volgende stap in het proces is dat er een plan moet worden voorgelegd aan de 
adviescommissie ruimtelijke ordening.   
Er dient een inrichtingsplan, in samenspraak met de 2 partijen, voor het complex te komen 
waarbij ook gekeken moet worden naar de verkeersafwikkeling. Dit plan wordt ambtelijk 
getoetst bij de provincie. Zodra er meer duidelijkheid is over de afspraken met 
wegenbouwbedrijf Min en metaalconstructiebedrijf Tambach wordt het inrichtingsplan met de 
direct omwonenden besproken. 
Daarna moet gekeken worden wat er mogelijk is op de achterblijvende locaties.  
Het bestemmingsplan moet daarna nog gewijzigd worden. De portefeuillehouder verwacht dat 
eind 2012 de hele procedure zal zijn doorlopen.  
De suggestie over de herinrichting Hoeverweg neemt de wethouder mee. Het betrekken van 
andere bedrijven is lastig geeft de portefeuillehouder aan. Bij deze 2 bedrijven is een duidelijk 
kader gesteld. 
 
 
Agendapunt  6: Voorstel betreft het vaststellen van de Nota Activabeleid gemeente 
Bergen 2011 
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Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Kindt, Van der Leij (PvdA); 
Groot, Apeldoorn (CDA); 
Bijl, Van Leijen (GB); 
Bakker, Haarsma (VVD); 
Muller, Braak-van Kasteel 
(GL); 
Halff, Snijder (D66) 
 
Voorzitter:  
Schiering 

Collegeleden: 
 
Hietbrink 
Roem 
Luttik-Swart 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland 

 
Voorgenomen besluit 
- de nota activabeleid 2011 vast te stellen; 
- de nota activabeleid 2006 door de nota activabeleid 2011 te vervangen. 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 14 april 2011  Hamerstuk  
 
Opmerkingen2 

De portefeuillehouder gaat akkoord met de voorgestelde wijziging van de commissie van 
onderzoek en de instemming van de ARC en deze wordt aangepast in de nota activabeleid 
(subsidies met een economisch nut worden in minder gebracht).  
 
Toezegging: 
De portefeuillehouder komt met een memo over hoe de afschrijvingstermijn van 60 jaar zich 
verhoudt tot de actuele situatie van het rioleringsstelsel in de gemeente Bergen.  
 
 
Agendapunt  7: Informerende discussie over incidentele woningbouw in het 
buitengebied Bergen 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Kindt, Van der Leij (PvdA); 
Groot, Apeldoorn (CDA); 
Bijl, Van Leijen (GB); 
Bakker, Haarsma (VVD); 
Muller, Braak-van Kasteel 
(GL); 
Halff, De Ruiter (D66) 
 
Voorzitter:  
Schiering 

Collegeleden: 
 
Hietbrink 
Roem 
Luttik-Swart 

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland 

 
Voorgenomen besluit 
C- stuk (discussie stuk), er ligt geen besluit voor. 
 
Opmerkingen2 

Mevrouw Grimminck (namens een cliënt) en de heer Hopman (namens zichzelf) spreken 
beiden in inzake langlopende bouwaanvragen. 
De commissie vindt het van groot belang dat de dossiers die er liggen goed worden uitgezocht. 
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De vraag die leeft bij de commissie is: heeft de gemeente bij het voorliggend provinciaal beleid 
nog wel invloed? 
De portefeuillehouder geeft aan dat de individuele dossiers er vaak al lang liggen en het 
college hecht er ook zeer aan om hier zo snel mogelijk duidelijkheid over te geven.  
Het provinciaal kader ligt er net en de gemeente gaat hierbinnen, met de beperkte 
mogelijkheden, de aanvragen die er liggen behandelen. Dit zal in een aantal gevallen ook in 
overleg met de provincie plaatsvinden. 
De portefeuillehouder geeft duidelijkheid over de status van het stuk. Het is geen beleidsnotitie 
maar het is het provinciale kader als het gaat om incidentele bebouwing in het buitengebied en 
de mogelijkheden die dat kader biedt voor de gemeente om de incidentele bebouwing mogelijk  
te maken. In het memo is geformuleerd te streven zo veel en ruim mogelijk uitvoering te geven 
aan de regeling ruimte voor ruimte. Er zijn forse beperkingen en het is goed dat vast te stellen. 
In de notitie is gekeken naar waar de mogelijkheden liggen. Er worden twee mogelijkheden 
genoemd en dit zijn: de verbrede landbouw en de regeling ruimte voor ruimte. De 
portefeuillehouder zal de zienswijze die als gemeente is ingediend op de provinciale 
structuurvisie de commissie nog een keer doen toekomen. 
De planning is dat het bestemmingsplan landelijk gebied Noord in juni beschikbaar is.  
Binnenkort komt de portefeuillehouder naar aanleiding van de discussie in de commissie 
bestemmingsplannen over de achterstand bij ruimtelijke ordening in het algemeen met een 
aantal stukken waaronder een financieel document. Voor de zomer komt er een 
voortgangsrapportage over de dossiers die er nu liggen.   
 
Toezegging: 
- Zienswijze op provinciale structuurvisie toekomen aan commissie. 
- Binnenkort volgt, naar aanleiding van de discussie in de commissie bestemmingsplannen, 

over de achterstand bij ruimtelijke ordening in het algemeen een aantal stukken waaronder 
een financieel document. 

- Voor de zomer komt er een voortgangsrapportage over de dossiers die er nu liggen.   
2. Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 
 
 
Bergen, 21 maart 2011 
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