
Voor het vragenhalfuur voorafgaand aan de algemene raadscommissie van 11 november 2021 hebben 
zich bij de griffie 3 vraagstellers gemeld. Het vragenhalfuur vindt plaats vanaf 19:30 uur. Direct na de 
beantwoording door het college start de commissievergadering. 

  

Vragensteller Onderwerp  

Meis de Jongh 
VVD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderwerp: Harmonielocatie Tender vooruitgang 
 

Aanleiding: Afgelopen 8 juli heeft de raad het bestemmingsplan Harmonielocatie 
vastgesteld. 
 
in de zomer zou de tender rondom de Harmonielocatie worden uitgezet. 
De raad zou over het proces worden geïnformeerd. 
Echter tot op heden hebben wij hier niets over vernomen. 
Er loopt inmiddels wel een beroepsprocedure bij de Raad van State tegen het BP 
Harmonielocatie. 
 
Aan de overkant van de Harmonielocatie, de Bello locatie, zijn inmiddels stappen gezet met 
de BBC om tot ruimtelijke randvoorwaarden te komen. Deze zijn nog niet met de raad 
gedeeld. 
Ook wat betreft de Bello locatie heeft de portefeuillehouder aangegeven in de krant hier 
snel stappen te willen zetten. 
 

Vragen / Verzoek:  
1. hoe staat het ervoor met de tender Harmonielocatie? Welk tijdspad heeft de 

portefeuillehouder voor ogen? Wanneer zullen de tender voorwaarden met de raad 
worden gedeeld? 

2. Hoe beïnvloedt de tender de beroepsprocedure? Hoe schat de portefeuillehouder de 
kans in dat er minder interesse is voor de tender nu het BP nog niet onherroepelijk is? 

3. De Harmonielocatie kent een hoge urgentie vanwege fatale termijnen met Schrama BV. 
Hoe kijkt de wethouder tegen het tijdspad aan en waar we nu staan? Gaan we uit de 
pas lopen qua planning? 

4. Waar ligt nu de focus van de portefeuillehouder? Bij de Harmonielocatie of bij de 
overkant, het Bello deel? 

5. komen de ruimtelijke randvoorwaarden van de BBC voor het Bello deel, net als bij de 
Harmonielocatie, nog langs de raad? 

6. Bijten deze ruimtelijke randvoorwaarden van de BBC met het Beeldkwaliteitskader? Zo 
ja moet er dan op het beeldkwaliteitskader een update volgen? Zo nee hoe krijgen de 
ruimtelijke randvoorwaarden een formele status? 

7. Hoe staat het met de verkenningen over het realiseren van een grotere parkeergarage 
onder het plein? 

 



 
René Meijer 
GroenLinks 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mariella van 
Kranenburg 
Gemeentebelangen 
 

 
Onderwerp: vragen hotel Nassau 
 
Vragen / Verzoek: 

1. Waarom is de raad niet geïnformeerd over het verlenen van de omgevingsvergunning 
voor een hotel in Bergen aan Zee, terwijl die niet past in het vigerende 
bestemmingsplan?  
 
 

Toelichting: In de maanden dat ik in de raad zit, komen er frequent bestemmingsplanwijzigingen 
langs voor zeer beperkte veranderingen van een enkel of enkele woningen. En terecht. De 
omgevingsvergunning voor het grootste bouwproject van de laatste decennia van Bergen aan 
Zee, dat ook niet binnen het bestemmingsplan past, staat niet op de agenda van de raad.  

 
2. Waarom heeft er geen gesprek plaats gevonden van het college met de verontruste 

bewoners van Bergen aan Zee, zoals meer dan een jaar geleden is beloofd voordat het 
college een besluit neemt over de omgevingsvergunning Hotel Nassau?  

 
Toelichting: De raad heeft ruim een jaar geleden, op 27 september 2020, een petitie en een 
bewonerspeiling over de nieuwbouw van Hotel Nassau aangeboden gekregen van verontruste 
bewoners van Bergen aan Zee. Volgens de peiling onder de bewoners is 80% van de inwoners 
van Bergen aan Zee tegen een hotel dat niet binnen het bestemmingsplan past. 
Na de aanbieding van de petitie en bewonerspeiling heeft het college beloofd in gesprek te 
gaan. D66 en de VVD hebben afgelopen jaar herhaaldelijk aan de verantwoordelijk wethouder 
gevraagd wanneer dat gesprek plaats vindt. Na het collegebesluit op 6 juli jl. over hotel Nassau 
(op 6 oktober jl.) was er een gesprek, te laat dus. De wethouder noemde dat eerste gesprek een 
“eindgesprek” en het mocht alleen gaan over het proces. 
 

3. Zou u de stukken van de bouwaanvraag van het nieuwe hotel naar de raad willen sturen 
en daarna met spoed agenderen voor de gemeenteraad? 
 

Toelichting: De raadsleden weten niet hoe de plannen eruitzien voor de nieuwbouw van Hotel 
Nassau. Een jaar geleden waren er 80 parkeerplaatsen voor: 60 hotelkamers, 24 
appartementen, restaurant van 600 m2, een Wellness van 400 m2 en een Evenementenzaal van 
500m2. De parkeernorm lag toen op zo’n 200 parkeerplaatsen.  

 
 
Onderwerp: Woudhoeve 
 
Aanleiding: Recent is de lang lopende kwestie omtrent de managewoning van mw Schouw 
na 8 jaar opgelost. 
Ook heeft de wethouder wonen recent meerder uitlatingen in het openbaar gedaan 
omtrent het toestaan van de permanente bewoning van recreatiewoningen. 
 
Tevens ligt er een wetsontwerp van 8 maart 2021 gericht op de wijziging van artikel 5.8 van 
het Besluit Omgevingsrecht (BOR) en artikel 4 onderdeel 10 van Bijlage II BOR om de 
mogelijkheden van permanente bewoning van recreatiewoningen te verruimen. 
 
Nu doet zich in Egmond aan de Hoef een geval voor waar de genoemde wet de 

 



mogelijkheid biedt om een zogenaamde kruimelvergunning af te geven aan een echtpaar 
dat met huisuitzetting wordt bedreigd. En ook mogelijk aan andere oudere bewoners in 
vergelijkbare omstandigheden kan worden afgegeven. Aan de wettelijke eis dat men voor 1 
januari 2019 de recreatiewoning moet hebben bewoond, wordt in het geval van deze 
familie, voldaan.  
 
De gemeente kan anticiperen op deze situatie door ofwel ambtshalve de opgelegde last 
onder dwangsom in te trekken zodat de familie bij eerst mogelijke gelegenheid een 
omgevingsvergunning kan aanvragen, ofwel de familie vanuit het thans beschikbare 
instrumentarium een persoonlijke gedoogbeschikking te bieden voor een periode van drie 
jaar, te rekenen vanaf 1 februari 2022. De recreatiewoning voldoet aan de eisen van het 
Bouwbesluit, zoals al eerder is aangetoond in de toenmalige aanvraag van een 
gedoogbeschikking.  
 
Rekening houdend met het feit dat de situatie op de woningmarkt van dag tot dag 
verslechtert. Er alleen zo’nl 11.000 status-houders met een verblijfsvergunning op een 
huurwoning wachten, er ook een forse toename van het aantal vluchtelingen oa uit Syrie en 
Afghanistan, is waarvoor ook naar vakantieparken wordt gekeken. Dat er daarnaast ook 
talloze starters zijn die moeten afzien van een woning en senioren waarvoor geen 
seniorenwoningen beschikbaar zijn. 
 
Vragen / Verzoek: 

1. Wat is het college van plan te doen aan deze (schrijnende) situatie voor bewoners 
die hun recreatiewoning dreigen te worden uitgezet? 

 
 
Onderwerp: Bergen aan Zee 
 
Aanleiding: Maandag 8 november stond in het NHD een verhaal over een grootschalig 
bouwproject van recreatiewoningen in Bergen aan Zee.  
 
De raad heeft een verordening aangenomen waarin de recreatieve verhuur van onder meer 
tweede huizen wordt beperkt tot 63 dagen.  
Het college op het punt staat dat dit ook in te voeren voor tweede huizen in Bergen aan Zee 
en de Terrasflats in Egmond. 
 
Vragen/verzoek: 

1. Hoe valt het nog aan inwoners uit te leggen dat jaarronde verhuur wel wordt 
gefaciliteerd in een nieuwbouwcomplex, waarin mensen een pand kopen om het 
naast eigen recreatief gebruik (maar niet als permanent woning te gebruiken) maar 
vervolgens wel meer dan 63 dagen te mogen verhuren? Wat is hierin het college 
standpunt? 

 
In het krantenartikel stond dat de bouwhoogte van negen meter nu naar veertien meter 
gaat.  

 
2. Waarom is de verhoging van het geplande gebouw niet via een uitgebreide 

procedure en na raadpleging van de buurt en de raad gedaan? 



 
Volgens het artikel verdwijnt een gemeentelijke parkeerplaats.  
 

3. Heeft het college hier over onderhandeld? Is daarbij over compensatie van 
parkeerplaatsen en inkomsten gesproken? 

4. Zo ja, vallen die bedragen binnen de bevoegdheid van het college?  
5. waarom is de raad tot nu toe niet meegenomen in het proces? 

 
 
Onderwerp: Bergen aan Zee Hotel Nassau 
 
Vragen/verzoek: 
 

1. Waarom is bij de aanpassing van het plan voor Hotel Nassau uiteindelijk gekozen 
voor de uitgebreide voorbereidingsprocedure in plaats van de kruimelregeling? 

2. Gezien de ingrijpende verandering van het plan; waarom is niet aangestuurd op een 
geheel nieuw bestemmingsplan in plaats van een afwijking van het huidige 
bestemmingsplan door middel van een omgevingsvergunning? 

3. Wat waren de overwegingen om de Raad niet te betrekken bij het hele proces, gelet 
op de maatschappelijke impact van dit project? 

 

Met vriendelijke groet, 
 
Griffie gemeente Bergen 
 
 


