
 

Concept Besluitenlijst 
Deze vergadering kan 
bekeken en beluisterd 
worden via de website van 
de gemeenteraad:  
www.raadbergen-nh.nl 
  

Commissie bestemmingsplannen 8 juni 2015. 

Vastgesteld:  

 
Agendapunt 1: Opening 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Kind (PvdA); Zwart, Ooievaar 
(CDA); Zeiler, Kraakman 
(GB); Karels, Swart (KL); 
Roem, Haarsma (VVD) Groen 
- Bruschke (GL); de Ruiter, 
Wals (D66);  
 
Voorzitter: 
Ineke Braak- van Kasteel 

Collegeleden: 
 
Zeeman 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

 
 
Agendapunt 2: Algemeen spreekrecht 
 
Spreekrecht 
Geen. 
 
Agendapunt 3: Bestuurlijke onderwerpen 
 

• Vaststellen besluitenlijst van 21 april 2015: gewijzigd vastgesteld. 
  

• Toezeggingenlijst commissie Bestemmingsplannen: conform vastgesteld. 
 

• Ingekomen stukken: Geen 
 

• Mededelingen portefeuillehouder inzake bestemmingsplannen: Geen. 
; 

• Mededelingen commissieleden inzake bestemmingsplannen: 
Vraag over vergunning kantoorunit Baakmeerdijk wordt nagegaan. 
Over de inventarisatie van de notwegen wordt in de Nieuwsbrief gerapporteerd. 
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Agendapunt 4: Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan Duingebied 
 Bergen 
  
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Kind (PvdA); Zwart, Ooievaar 
(CDA); Zeiler, Kraakman 
(GB); Karels, Swart (KL); 
Roem, Haarsma (VVD) Groen 
- Bruschke (GL); de Ruiter, 
Wals (D66);  
 
Voorzitter: 
Ineke Braak- van Kasteel 

Collegeleden: 
 
Zeeman 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

 
Voorgenomen besluit 
Het bestemmingsplan Duingebied, met kenmerk NL.IMRO.0373.BPDuingebied‐C001 (bijlage I), 
inclusief de nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen (bijlage II), vast te 
stellen. 
 
Afhandeling  in de commissie 
Naar de Raad d.d.: 25 juni 2015   Bespreekstuk 
 
Spreekrecht 
Sprekers geven respectievelijk aan dat,  

• een aantal recreatiewoningen aan de Oude Heereweg 3 om meerdere redenen niet 
onder het overgangrecht vallen en positieve bestemmen niet in overeenstemming is met 
de provinciale ruimtelijke verordening;  

• het bouwvlak voor een nieuw activiteitenpaviljoen in Camperduin van de plankaart 
verwijderd dient te worden en de technische aanpassingen die in de zienswijze staan 
moeten worden doorgevoerd (paviljoen Eurogaai); 

• er bezwaren leven tegen de locatie, positionering en omvang van het bouwvlak van het 
sportactiviteitencentrum van Eurogaai. 

 
Opmerkingen1 
Vervolg van de discussie in deze commissie van 10 februari jl. 
 
De VVD geeft aan dat er geen sprake is van het overgangsrecht bij de recreatiewoningen 
Heereweg 3, daar sprake is van illegaal gebruik,  er niet positief bestemd kan en mag worden, 
kondigt hierover een amendement aan. 
 
GB stelt dat er te weinig informatie is verstrekt, kondigt amendement aan om het verschil 
tussen intensief en extensief gebruik scherper te omschrijven, wenst bestemming natuur ipv 
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recreatie 2 voor het nieuwe gebied bij Camperduin, ook al is het in gebruik als strand. 
 
D66 wil niet dat het voorliggende bestemmingsplan de plannen van SBB voor het verbeteren 
van de locatie / voorzieningen voor fietsers bij Hargen, in de weg staat en dat blijkt ook niet het 
geval te zijn. 
 
 De PvdA vindt dat er met zorg is gekeken naar dit mooie gebied, wil het paviljoen van Eurogaai 
niet te dicht bij de vloedlijn hebben en overweegt een amendement daarover. 
Meerdere fracties geven aan een wijziging inzake het paviljoen Eurogaai te willen. 
 
CDA: mooi dat Camperduin in het bestemmingsplan meegenomen kan worden. Stemt in met 
de visie van het college op Heereweg 3. 
 
KL is blij dat er eindelijk besluitvorming plaatsvindt, er eerder te veel en te gedetailleerde 
informatie is verstrekt. 
 
Bij het positief bestemmen van de recreatiewoningen Heereweg 3, worden de gebruikers 
aangeschreven om een omgevingsvergunning aan te vragen, zo niet vindt er tzt handhaving 
plaats. 
 
Toezegging: 

•  Nagaan welke informatie met de Provincie gedeeld is, bij de toets van het 
overgangsrecht recreatiewoningen Heereweg 3 (BP Duingebied) in het kader van 
provinciaal beleid. 

• In het bestemmingsplan Duingebied, wordt de positionering van het bouwvlak van het 
sportactiviteitenpaviljoen van Eurogaai gewijzigd van een Oost – West oriëntatie in een 
Noord – Zuid oriëntatie, op dezelfde locatie. Conform de oriëntatie van het 
sportactiviteitenpaviljoen van DJUS en met dezelfde afmeting. 

 
Mede gezien de aangekondigde amenderingen, adviseert de commissie tot een B – stuk. 
 
 
 
Agendapunt 5: Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan De Haaf 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Kind (PvdA); Zwart, Ooievaar 
(CDA); Zeiler, Kraakman 
(GB); Karels, Swart (KL); 
Roem, Haarsma (VVD) Groen 
- Bruschke (GL); de Ruiter, 
Wals (D66);  
 
Voorzitter: 
Ineke Braak- van Kasteel 

Collegeleden: 
 
Zeeman 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 
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Voorgenomen besluit 
Het bestemmingsplan De Haaf, met kenmerk NL.IMRO.0373.BPDeHaaf‐C001 (bijlage I), 
inclusief de zienswijzennota en ambtshalve wijzigingen (bijlage II), vast te stellen. 
 
Afhandeling in de commissie 
Naar de Raad d.d.: 25 juni 2015  Hamerstuk  
 
Opmerkingen2 
Vragen over de berekeningswijze sociale woningbouw, de relatie met Mooi Bergen en Altamira 
en het boetebeding, worden uitgelegd. 
 
GL is blij met de openbare wandelpaden; GB is tevreden met het plan, maar wil meer aandacht 
voor de archeologische begeleiding ( toepassing wet Malta); D66: uiteindelijk is het toch een 
prima plan en kan zich vinden in de oplossing voor de sociale woningbouw. 
 
Commissiebrede instemming en complimenten. De bouw bij Altamira is geregeld in de 
samenwerkingsovereenkomst met de bouwer van de Haaf. 
  
De commissie adviseert tot een A – stuk. 
 
 
Agendapunt 6: Voorstel betreft het vaststellen van het postzegelbestemmingsplan 
 Kogendijk 93-95 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Kind (PvdA); Zwart, Valkering 
(CDA); Zeiler, Kraakman 
(GB); Karels, Swart (KL); 
Roem, Haarsma (VVD) Groen 
- Bruschke (GL); de Ruiter, 
Wals (D66);  
 
Voorzitter: 
Ineke Braak- van Kasteel 

Collegeleden: 
 
Zeeman 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

 
Voorgenomen besluit 
- het bestemmingsplan ‘Kogendijk 93-95’ met kenmerk NL.IMRO.0373.BPG06002kogendijk-

B001; 
- het Beeldkwaliteitsplan d.d. 6 maart 2015 en deze toe te voegen aan de Welstandsnota 

Bergen (2004). 
 
 
Afhandeling in de commissie 
Naar de Raad d.d.: 25 juni 2015  Hamerstuk  Bespreekstuk 
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Opmerkingen1 
De provincie gaat over de uitwerking van de toepassing van de Ruimte – voor – 
Ruimteregeling. 
De commissie, met uitzondering van GB, stemt met het stuk en het besluit in. 
 
De commissie adviseert tot een A – stuk, GB kondigt een amendement aan omdat er geen 
kwalitatieve winst voor de openheid van het gebied wordt geboekt. 
 
 
Agendapunt 7: Voorstel betreft het vaststellen van het postzegelbestemmingsplan 
 De Werf e.o. 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Kind (PvdA); Zwart, Valkering 
(CDA); Zeiler, Kraakman 
(GB); Karels, Swart (KL); 
Roem, Haarsma (VVD) Groen 
- Bruschke (GL); de Ruiter, 
Wals (D66);  
 
Voorzitter: 
Ineke Braak- van Kasteel 

Collegeleden: 
 
Zeeman 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

 
 
Voorgenomen besluit 
het (postzegel)bestemmingsplan De Werf e.o. (bijlage 1), inclusief de nota van beantwoording 
zienswijzen (bijlage 2) op basis van artikel 3.1 en artikel 3.8, lid 1 sub e van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) 
 
 
Afhandeling in de commissie 
Naar de Raad d.d.: 25 juni 2015  Hamerstuk  Bespreekstuk 
 
Opmerkingen1 
Twee indieners van zienswijzen zullen geattendeerd worden op de mogelijkheid nog voor de 
raadsbehandeling zich te wenden tot de raadsleden, zij zijn niet tijdig op de hoogte gesteld dat  
vanavond de commissiebehandeling plaats vindt. 
 
De commissie stemt in met dit goede bestemmingsplan, wat eindelijk een einde gaat maken 
aan de ongewenste situatie van de verpauperende omgeving. 
Het bouwplan wordt uitgevoerd zoals dat op de website van de Dreef Beheer staat. 
 
De commissie adviseert tot een A – stuk, maar GL is van mening dat het niet juist is de locatie 
van het voormalige Lido in het postzegelbestemmingsplan op te nemen, de voorgestelde 
bebouwing is niet in overeenstemming met de planvorming in het verleden, overweegt 
amendering. 
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Agendapunt 8: Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie GroenLinks inzake 
 herziening van het bestemmingsplan Egmonden, Boulevard Noord in 
 Egmond aan Zee 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Kind (PvdA); Zwart, Valkering 
(CDA); Zeiler, Kraakman 
(GB); Karels, Swart (KL); 
Roem, Haarsma (VVD) Groen 
- Bruschke (GL); de Ruiter, 
Wals (D66);  
 
Voorzitter: 
Ineke Braak- van Kasteel 

Collegeleden: 
 
Zeeman 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

 
Voorgenomen besluit 
Gl wil afspraken maken met het college over het eerder horen van de commissie bij dergelijke 
ingrijpende zaken en nagaan of de gevolge procedure effectief en transparant gevolgd is. 
 
 
Afhandeling in de commissie 
Naar BenW voor:  
Naar ARC voor:   
Anders Er wordt een informeel overleg belegt met de wethouder, 

medewerker en één commissielid per fractie. 
 
 
Bergen, 11 juni 2015. 
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