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B&W A D V I E S 

De gemeente Bergen heeft het plan voor de fusie van drie voetbalverenigingen, te weten Sint Adelbert, w 
Egmondia en w Zeevogels. Om uitvoering te geven aan de fusie heeft de gemeente een perceel grond 
gekocht aan de Van Oldenborghweg voor de realisatie van een nieuwe sportcomplex. Voor de realisatie van 
het nieuwe sportcomplex dient de bestemming van de locatie te worden gewijzigd. 

De gemeente heeft hiertoe een bestemmingsplanprocedure op gestart en het bestemmingsplan 
Voetbalcomplex en vrijkomende locaties is op 17 december 2017 door de gemeenteraad van Bergen 
vastgesteld. In navolging op de vaststelling is beroep bij de Raad van State door appelanten ingesteld. 

Op 11 september 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan en heeft de Raad van State het 
bestemmingsplan vernietigd. De redenatie voor de vernietiging van de vaststelling van het bestemmingsplan 
is: 

1. De voornaamste reden die leidt tot vernietiging van het bestemmingsplan is omdat "de raad kan/kon 
bij de vaststelling van het bestemmingsplan niet verwijzen naar de passende beoordeling die ten grondslag 
ligt aan de PAS" 

2. De RvS oordeelt daarnaast dat er geen of niet afdoende onderzoek is gedaan naar het effect van het 
gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen op het gezondheidsrisico ter plaatse van de tennisvelden en het 
gebruik van het parkeerterrein als transferium. 

3. De plannen voor de voetbalfusie zijn mondeling afgestemd met de gemeente Heiloo en Castricum. 
Aangezien de plannen zijn afgestemd met de gemeentebesturen van Heiloo en Castricum behoren 
deze gemeenten tot de relevante regio. Aan deze gemeenten is derhalve geen schriftelijke 
instemming van de colleges van B&W gevraagd, wat wel had gemoeten. 

Het college van B&W van Bergen is voornemens om het bestemmingsplan voetbalcomplex en vrijkomende 
locatie opnieuw ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad met in achtneming van de punten die 
door de Raad van State zijn aangegeven. 

Bij de voorbereiding van de plannen heeft afstemming plaatsgevonden met de gemeenten Castricum en 
Heiloo. Artikel 5 van de Uitvoeringsregeling luidt: "Regionale afspraken tussen de colleges van 
burgemeester en wethouders van de gemeenten in een regio over overige stedelijke voorzieningen, niet 
zijnde woningbouw, bedrijventerreinen, kantorenlocaties of detailhandel, kunnen worden beperkt 
tot werkafspraken over de wijze van afstemming bij overige stedelijke voorzieningen." 

De Raad van State heeft aangegeven dat 
6.3. De raad heeft zich op het standpunt gesteld dat over sportvoorzieningen tussen gemeenten geen 
regionale schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Dit is volgens de raad omdat voetballers aan hun 
woonomgeving gebonden zijn en vanwege de belangrijke sociale functie van voetbal binnen een 
gemeenschap. De verschillende kernen en verschillende gemeenten beschikken daarom over eigen 
voetbalclubs. Om die reden moeten de kernen van Egmond als de relevante regio worden beschouwd. 

Desondanks heeft de raad het plan afgestemd met de gemeenten Heiloo en Castricum. De Afdeling 
overweegt dat nu de raad kennelijk aanleiding heeft gezien het plan af te stemmen met de 
gemeentebesturen van Heiloo en Castricum, hij deze gemeenten toch tot de relevante regio rekent. Nu niet 
is gebleken van schriftelijke instemming van de colleges van burgemeester en wethouders van deze 
gemeenten, is het besluit derhalve in zoverre in strijd met artikel 5a, tweede lid, van de PRV, vastgesteld. 

In navolging op de uitspraak van de Raad van State en de afstemming in het kader van de regionale 
afspraken wordt instemming van de colleges van B&W van Castricum en Heiloo verlangt. In navolging op de 
eerdere afstemming kunnen de gemeenten Castricum en Heiloo instemmen met het plan van het college 
van de gemeente Bergen voor de fusie van de voetbalverenigingen en aanleg van een sportcomplex aan de 
Van Oldenborghweg in Egmond aan den Hoef. 
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In de B en W V E R G A D E R I N G VAN 1 september 2020 is ten aanzien van Realisatie van 
een nieuw sportcomplex als volgt besloten: 

O P E N B A A R 

Het college besluit: 
In te stemmen met het plan van de gemeente Bergen voor de fusie van de 
voetbalverenigingen in Egmond aan de Hoef en de realisatie van een sportcomplex aan de 
Van Oldenborghweg in Egmond aan den Hoef 



Van: Emmv Meiierina 
Aan: Bestuurssecretariaat Heiloo 
Onderwerp: FW: B en W Heiloo adviesvoorblad Voetbalfusie.docx 
Datum: woensdag 26 augustus 2020 09:55:13 
Bijlagen: imaaeOOl.Dno 

B en W Heiloo adviesvoorblad Voetbalfusie.docx 

Goedemorgen collega, 
Onderstaand het akkoord van Martin Krijgsman. 
Groetjes, emmy 
Met vriendelijke groet, 
Emmy Meijering, projectassistent 
Werkorganisatie de BUCH - domein Ruimtelijke Ontwikkeling 

Telefoon : 072-888 00 00 
Mobiel: 06 25 75 60 35 
Email: emmymeijeringŵdebuch.nl 
Werkdagen : ma-di-wo-do 

m 

De BUCH werkt voor de gemeenten Bergen-NH, Uitgeest, Castricum en Heiloo 

Van: Martin Krijgsman 

Verzonden: woensdag 26 augustus 2020 09:39 
Aan: Emmy Meijering 
Onderwerp: RE: B en W Heiloo adviesvoorblad Voetbalfusie.docx 
akkoord 
Van: Emmy Meijering 
Verzonden: maandag 24 augustus 2020 12:03 
Aan: Martin Krijgsman ^art inKri jgsman(adebuch.nl> 
Onderwerp: B en W Heiloo adviesvoorblad Voetbalfusie.docx 
Hoi Martin, 
Als je akkoord bent met het advies voor Heiloo, wil je mij dat dan per mail laten weten? Dan 
stuur ik dat met het advies door naar het bestuurssecretariaat Heiloo. 
Groetjes, 
Emmy 
Met vriendelijke groet, 
Emmy Meijering, projectassistent 
Werkorganisatie de BUCH - domein Ruimtelijke Ontwikkeling 

Telefoon : 072-888 00 00 
Mobiel: 06 25 75 60 35 
Email: emmymeijering(3)debuch.nl 
Werkdagen : ma-di-wo-do 
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