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CONCEPT VERSLAG Ad Hoc commissie bestemmingsplannen 24 mei 2011 

vastgesteld:   

Agendapunt 1: Opening                                                                                                             

 
Aanwezig 

Commissieleden: 
 
Van Huissteden (PvdA);  
Zwart (CDA); Zeiler(GB); 
Meedendorp, Smit(VVD); 
Müller (GL); de Ruiter, van der 
Hoek (D66)   
 
Voorzitter: 
Ineke Braak – van Kasteel 
 

Collegeleden: 
 
Hietbrink 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

Agendapunt 2: Algemeen spreekrecht                                                                                                             

 
Spreekrecht 

De heer Sougiur vraagt aandacht voor de problematiek door het door het college niet 
toegestane uitschuifbare deel van zijn terras. Hij overhandigt een handtekeningenlijst van 
klanten voor het behoud ervan. 
 
In de procedure van het vaststellen van het bestemmingsplan Egmond aan Zee Centrum 
Boulevard kan de raad hierover er een standpunt innemen.  

 
 

Agendapunt 3: Bestuurlijke onderwerpen     

 

 Vaststellen besluitenlijst 19 april 2011: ongewijzigd vastgesteld. 

 Toezeggingenlijst  per 19 april 2011: ook afvoeren 11010, andere datums11006 en 007. 
Het bestemmingsplan Nieuw Kranenburg zal gerepareerd worden.   

 Ingekomen stukken: T de in de commissie gestelde vragen over de informatie bp 
Egmond aan Zee Centrum en Boulevard worden schriftelijk beantwoord bij de 
agendering van het bp. (afwijkend peil Zuiderduin en verwijderen bedrijfswoning binnen 
de bestemming Horeca)   

 Mededelingen portefeuillehouder: 
Inspraak ontwerp bestemmingsplan Bergen aan Zee Centrum en Bld kan voor de 
zomer afgerond zijn; bp Bergen Beschermd Dorpsgezicht wordt klaar gemaakt voor de 
commissie van 28/6. 

 Mededelingen commissieleden:  
Boendermakerhof kan – afhankelijk uitkomst gesprek corporatie – na reces naar raad. 
Kustversterking Camperduin e.o. niet in een bp of het LOP, maar wellicht in een 
Provinciaal inpassingplan. 
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Waterbergingsplan voorm. vliegveld hoort in bp Landelijk Gebied Zuid of, bij versnelde 
uitvoering wegens Europese bijdrage, in een postzegelplan. Het hoogheemraadschap 
komt met een ‘waterplan’ over de waterbergingsplannen. 
Schoorldam na de N9 hoort in bp Landelijk Gebied Noord.  

 

 
 
 

Agendapunt 4:  Kennisnemen van het voorstel voor het vaststellen van 
postzegelbestemmingsplannen     

 
Voorgenomen besluiten 

 het bestemmingsplan Nieuwe Schulpweg 18 (bijlage I), d.d. januari 2011, kenmerk 
NL.IMRO.0373.BPG09002nwschlpw18-B001, vast te stellen. 
 

 het bestemmingsplan Hotel Merlet (bijlage I), d.d. 7 maart 2011, kenmerk 
NL.IMRO.0373.BPG04002merlet-B001, inclusief de nota van beantwoording 
zienswijzen (Bijlage II), vast te stellen. 
 

 
Afhandeling in de commissie 

Naar de Raad d.d.: 16 juni 2011  Hamerstukken  

 
Opmerkingen2 

Nieuwe Schulpweg, instemming, technische vragen over de plankaart worden beantwoord. 
 
Hotel Merlet: inspreker de heer M. van Bourgonje licht de plannen toe. 
De verkeersproblematiek wordt niet veroorzaakt door deze plannen, wel kan door bebording 
verbetering optreden; een nieuwe uitrit is niet uitvoerbaar vanwege het verlies aan 
parkeerplaatsen. Technische vragen over bouwvlak, situering uitrit, keuze nokhoogte en 
plankaart worden beantwoord. Instemming.  
 

 
2.

 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 

 
 
Bergen, 25 mei 2011 
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