
 
 
MEMO van college aan de raad 
 
datum   : 20 oktober 2011 (binnen gekomen bij de griffie op 3 nov. 2011) 

aan   : Gemeenteraad 

van   : College  

onderwerp   : Aanlevering voorstel inzake voorziening Egmond aan Zee 

Portefeuillehouder : Cees Roem 

Inlichtingen bij  : Linda (de) Groot 

 

Aanleiding  
 De portefeuillehouder heeft toegezegd het advies met betrekking tot de voorziening in 

Egmond aan Zee en de daarbij behorende mogelijke toekomstige ontwikkelingen, op 15 
december aan uw raad voor te leggen.  

 
Kernboodschap  
Voor de realisatie van een voorziening in Egmond aan Zee, zijn er vanwege de omvang twee 
locaties in Egmond aan Zee die zich hiervoor lenen: het Watertorenterrein of het perceel 
Sportlaan 2.  
 
Er zijn verschillende scenario’s mogelijk: op het Watertorenterrein, op het perceel Sportlaan 
2 of op beide percelen en afhankelijk van de invulling verschillen de (financiële) 
consequenties en mogelijkheden voor de gemeente en andere partijen. Om de financiële en 
andere consequenties te kunnen vergelijken worden momenteel de verschillende scenario’s 
getekend en doorgerekend. Daarnaast wordt er met de heer Van Balen onderhandeld over 
de prijs voor zijn perceel Sportlaan 2.  
 
De fractie van Groenlinks heeft op 21 september het rapport ‘Zwemmen in mogelijkheden –
verkenning van de mogelijkheden voor een nieuwe zwemvoorziening in Egmond aan Zee’ 
overhandigd aan wethouder Cees Roem. De gemeente heeft het bureau ZKA gevraagd dit 
rapport te beoordelen. De beoordeling van ZKA wordt over een paar weken verwacht.  
 
Voor wat betreft de eventuele realisatie van een zwembad in Egmond aan Zee, worden de 
mogelijkheden voor een regionaal zwembad en het realiseren van een zwembad in Hotel 
Zuiderduin meegenomen in het advies.  
 
Bovenstaande informatie maakt onderdeel uit van het advies en is niet op tijd beschikbaar 
om het advies op 15 december aan uw raad voor te leggen. Het advies wordt half december 
2011 vastgesteld door ons college en wordt daarna aan uw raad voorgelegd.  
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