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Algemene raadscommissie van 14 juni 2012 

  
 
Agendapunt A 1: Opening  
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Leden: 
van der Leij (PvdA); 
Groot(CDA); Schiering, Zeiler 
(GBB); Paping, Meedendorp 
(VVD); Braak – van Kasteel 
(GL); Halff, Snijder, de Ruiter 
(D66). 
 
Voorzitter:  
Diels 

Collegeleden: 
 
Hietbrink, Roem,  

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

 
 
Agendapunt 2:  Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma 
ruimtelijke kwaliteits bouwstenen bij Camperduin en de bijbehorende 
begrotingswijziging.  
 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Leden: 
van der Leij (PvdA); 
Groot(CDA); Schiering, Zeiler 
(GBB); Paping, Meedendorp 
(VVD); Braak – van Kasteel 
(GL); Halff, Snijder, de Ruiter 
(D66). 
 
Voorzitter:  
Diels 

Collegeleden: 
 
Hietbrink, Roem 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

 
Voorgenomen besluit 

• Een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan voor de uitvoering het programma 
ruimtelijke kwaliteitsbouwstenen bij het Dijkversterkingsplan met de partijen provincie 
Noord-Holland, gemeente Zijpe en Natuurmonumenten; 

• Uitvoering te geven aan de ruimtelijke kwaliteitsbouwstenen voor de buurtschap 
Camperduin; 

• Financiële middelen beschikbaar stellen in de jaarschijven 2013 - 2018. 
• Bijgaande begrotingswijziging goed te keuren. 
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Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 28 juni 2012   Bespreekstuk 
 
Opmerkingen2 

Spreker de heer Mekken bepleit een meer integrale aanpak van de plannen van de diverse 
actoren,  zegt dat de boeren actiever willen meedoen met het (natuur)beheer van de polder en 
dat niet alleen aan natuurmonumenten willen overlaten. 
Spreker de heer de Vries ( Water, Land & Dijken) geeft aan dat op dit moment de agrarische 
ondernemers bezig zijn om hun bedrijfsconcepten te formuleren op bassis waarvan de 
samenwerking met de overheden en Natuurmonumenten kan worden ingevuld. Een traag maar 
goed verlopend proces. 
 
De commissie laakt het gebrek aan overleg met de raad en betrokkenen en het geringe 
ambitieniveau van de voorgestelde maatregelen / bouwstenen. Er wordt geen recht gedaan 
aan Camperduin. Een integrale visie voor het hele gebied wordt gemist. Er  wordt niet 
ingegaan op wat te doen, welke kansen, welke consequenties heeft het erbij komen van 3 
kilometer strand. Beter is het te wachten op de gevolgen van de verzanding en dan pas te 
kijken wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn. De raad dient invloed te hebben op de 
plannen, aanvullingen en de geldstroom, de constructie met een stuurgroep is vaag. Meer 
flexibiliteit dient te worden ingebracht. De commissie overweegt om de overeenkomst niet te 
tekenen. De status van de voorgestelde maatregelen is niet duidelijk. 
 

De polder is eigendom van Natuurmonumenten en daar is het beleid voor een duurzame in 
standhouding van de polder, voor natuurlijk beheer, reeds ingezet. De focus van de gemeente 
is gericht geweest op waar wij over gaan; de openbare ruimte en het verblijfsgebied. De 
bouwstenen zijn opgesteld binnen de kaders van bestaande beleidsnota’s, 
bestemmingsplannen, structuurvisies en de uiteindelijke keuze voor de verzanding. Deze laten 
weinig toe. Een aantal plannen als GOP, kruinduin, zullen moeten worden geschrapt. 

Reactie wethouder Roem. 

Toezegging: Voor visieontwikkeling en borgen integraliteit met voorgenomen investeringen in 
de infrastructuur, in 2013 opstellen visiedocument voor een toekomst voor Camperduin. 
 
De centrale regie voor de communicatie ligt bij de provincie en het hoogheemraadschap, er zijn 
veel infoavonden georganiseerd en nieuwsbrieven uitgekomen, belanghebbenden, waaronder 
strandexploitanten, hebben meegedaan in adviesgroepen en ontwikkelateliers. 
 
Invloed raad via het deelnemen van de wethouder in de stuurgroep, door het vervallen van 
plannen is er ruimte voor inbreng. Alle overige partijen hebben al getekend, bij niet tekenen 
loopt Bergen 746.000 euro provinciale bijdrage mis plus de investeringen van 
Natuurmonumenten. En dat op een eigen investering van 185.000 euro. 
 

Op basis van een motie zijn we in gesprek met de agrariërs, die willen meewerken maar willen 
meer zekerheid voor hun toekomst, bijvoorbeeld langdurige pachtcontracten. Dat proces loopt. 

Reactie wethouder Hietbrink. 

 
Een integrale aanpak van zowel voor als achter de dijk is wenselijk. 
Of en welke invloed de raad op de projecten heeft / krijgt wordt niet duidelijk. Flexibiliteit en 
invloed op de projecten zijn wezenlijke voorwaarden voor de commissie. Gezien het overleg 
tussen agrariërs en Natuurmonumenten kan de projectenlijst niet anders dan voorlopig zijn. En 
dat spoort niet met het vastleggen van het budget, een slordige besluitvorming. . 
Daarnaast moet de gemeente toch toetsen of de plannen in de bestemmingsplannen passen of 
zaken vergunnen. Veel communicatie mogelijkheden, zeker voor de actoren in / verblijvers van 
het gebied, maar de zaken zijn nooit geagendeerd voor de raad. 
 
Reactie wethouder Roem. 
De Bergense bijdrage is co-financiering, wij gaan niet over het geld van Natuurmonumenten. 
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Het is een samenhangende projectenlijst, niet tekenen betekent reputatieschade voor Bergen. 
 
Reactie wethouder Hietbrink. 
De gemeente toets de wensen op de bestemmingsplannen, als iets niet is toegestaan dan 
moet de raad daar wat over vinden. 
 
Advisering: unaniem B – stuk. 
In discussie de toezegging en de toekomst van Camperduin, de flexibiliteit projectenlijst, 
invloed raad, onduidelijk wat er nu concreet besloten wordt ( projecten – budget – 
zeggenschap).  
 
 
Agendapunt 3: Zienswijzen indienen over Jaarrekening 2011 en Begroting 2013, bij de 
algemene besturen van de 5 Gemeenschappelijke Regelingen waaraan Bergen 
deelneemt. 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Leden: 
van der Leij (PvdA); 
Groot(CDA); Schiering, Zeiler 
(GBB); Paping, Meedendorp 
(VVD); Braak – van Kasteel 
(GL); Halff, Snijder, de Ruiter 
(D66). 
 
Voorzitter:  
Diels 

Collegeleden: 
 
Hietbrink, Roem, Hekker, 
Mesu 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

 
Voorgenomen besluiten 
Zie de afzonderlijke raadsbesluiten 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 21 juni 2012  Hamerstuk  
 
Opmerkingen2 

Er komt een nieuwe Programmabegroting 2013 van het regionaal archief, met indexatie, 
korting € 30.000 bijdrage Heerhugowaard, dekking hiervoor binnen de begroting. Daarom ook 
gewijzigde aanpassing Gemeenschappelijke regeling. Met de Programmaverantwoording 2011 
kan worden ingestemd. 
T: griffier stelt gewijzigd raadsbesluit op i.o. portefeuillehouder. 
 
De reserves van alle GR’s blijven ( nog) onder de afgesproken norm van 2,5 % van de lasten. 
De nullijn bij de begroting van de GGD is een regionale afspraak, de kosten van loonafspraken 
dienen binnen de begroting gevonden te worden. 
 
De commissie adviseert conform: alle zienswijzen A – stuk. 
2. Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
 
 
Bergen, 20 juni 2012   
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