
 

 
 
 

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

  

Commissie bestemmingsplannen 8 januari 2015 

vastgesteld:  
 
Agendapunt 1: Opening 
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Zoon, van der Leij (PvdA);  
Valkering (CDA); Zeiler,(GB); 
Swart, Karels, (KL); Haarsma, 
Smit (VVD); Groen - Bruschke 
(GL); de Ruiter, Wals (D66);  
 
Voorzitter: 
Kindt 

Collegeleden: 
 
Zeeman 

Commissiegriffier: 
 
Kooiman 

 
 
Agendapunt 2: Algemeen spreekrecht 
 
Spreekrecht 
Dhr. Zomers: schadeclaims in het kader van het Bestemmingsplan Bergen Dorpskern Zuid 12 
juni 2009. Deze zaken liggen onder de rechter. 
 
 
Agendapunt 3: Bestuurlijke onderwerpen 
 

• Vaststellen besluitenlijst van 25 november 2014: 
Ongewijzigd.  

• Toezeggingenlijst bijgewerkt tot en met 16 december 2014: 
Datum themabijeenkomst volgt. geplaatst. Hoe in bestemmingsplannen om te gaan met 
zeer oude woningen waarvan gegevens ontbreken: is een onderwerp van de 
themabijeenkomst. 

• Ingekomen stukken week 47 tot en met week 51: 
Ongewijzigd vastgesteld. 

• Brief van hr Zomers inzake aan- en uitbouwen: 
Zaak is onder de rechter, ingevolge artikel 160 Gemeentewet is de afdoening van de 
brief een bevoegdheid van het college. 

• Mededelingen portefeuillehouder inzake bestemmingsplannen: 
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“Bowling Egmond aan Zee” start procedure volgende week, na verlening 
bouwvergunning start eigenaar sloop (zomer 2015). 

• Mededelingen commissieleden inzake bestemmingsplannen: 
 
GB vraagt om een informatie / themabijeenkomst over integraal waterbeheer en de 
herziening van hert omgevingsrecht. Dit zal via een Agendaverzoeken aan het 
presidium worden voorgelegd. 

 
 
Agendapunt 4: Vaststellen postzegelbestemmingsplan: eerste herziening kernen 
Egmond 
 
Voorgenomen besluit 

• De 1e herziening van het bestemmingsplan Kernen Egmond vaststellen, 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.: 29 januari 2015  Hamerstuk  
 
Agendapunt 5: Memo beleid tweede woning naar aanleiding van uitspraak Raad van 
State bestemmingsplan Bergen aan Zee 
 
Voorgenomen besluit 
De mening van de commissie over het standpunt van het college, wordt gevraagd: 
 
Ons college ziet dan ook geen aanleiding om het huidige beleid over tweede woningen, wat 
is vastgelegd in de bestemmingsplannen te herzien. Het gebruik van woningen als tweede 
woningen is verboden in de bestemmingsplannen. Alleen in Bergen aan Zee en voor een 
aantal percelen in Egmond aan Zee is het gebruik ( reparatie recreatief gebruik aan de 
boulevard Egmond als tweede woning) toegestaan. Hier is maatwerk geleverd voor de kernen 
waar de ‘tweede woning problematiek’ speelt. 
 
 
Afhandeling in de commissie 
Anders De commissie stemt in met de visie van het college, maar het 

is een tussenstap, op basis van inhoud (locale woonvisie) komt 
het terug in discussie. 

 
Opmerkingen1 
Conclusie: 
De commissie stemt in met de visie van het college, KL vind de verruiming gebruik recreatie 
woningen aan de boulevard een prima zaak, de VVD ziet nog te veel beperkingen voor 
eigenaren in de bestemmingsplannen, GB idem en wil het gebruik door huishoudens wijzingen 
in familie. 
 
Binnenkort is er een themabijeenkomst over de lokale woonvisie, waarbij ondermeer het 
woonwensenonderzoek, gebruik tweede woning, bewoning recreatiewoningen aan de orde 
komen. Noot griffier: deze themabijeenkomst is op 5 februari 2015. 
Liberalisering en flexibilisering van de woningmarkt als de inzet van het bestemmingsplan 
komen ondermeer aan de orde als instrumenten voor het realisering van gewenst beleid in de 

1 Stemming, toezeggingen en opmerkingen 
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uitvoeringsparagraaf lokale woonvisie. 
Woonvisie en uitvoeringsparagraaf worden via de arc ter inzage gelegd en uiteindelijk via arc 
en raad wordt daarover een besluit genomen voor het zomerreces. 
 
 
 
Bergen, 12 januari 2015. 
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