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Besluitenlijst Commissie bestemmingsplannen d.d. 17 september 2019  

 

Agendapunt 1: Opening 

 
Aanwezig 

Commissieleden: 
Karels, Swart (KL); 
Krijtenburg, Groen, (GL); 
Haarsma (VVD); Kraakman, 
Haring (GB); Zwart, Corbee 
(CDA); Halff, Apotheker 
(D66); Van Huissteden 
(PvdA); Bruin (BBB) 
 
Voorzitter: 
Braak-van Kasteel 

Collegeleden: 
Valkering 
 

Griffier 
Bosch-van Opzeeland 

 

Agendapunt 2: Bestuurlijke onderwerpen 

 

Toezeggingenlijst commissie bestemmingsplannen (geen) 
 
Mededelingen portefeuillehouder inzake bestemmingsplannen: 
Nieuwe projectleider Oostelijk deel Bergen aangesteld voor integrale visie op dat gebied. 
Stand van zaken T&O-terrein wordt meegedeeld, functie maatschappelijke ruimte is 
verdubbeld. 
Stand van zaken ontwikkelingen Schoorl (woningbouw en Buitenduin) wordt meegedeeld. 
 

 

Agendapunt 3: Voorstel betreft principe-verzoek vestiging van een wellnesshotel 
Duinweg 133 Schoorl 

 
Voorgenomen besluit 

In principe en onder de in het raadsvoorstel genoemde voorwaarden medewerking verlenen 
aan het verzoek aan de Duinweg 133 een wellnesshotel te beginnen. 

 
Afhandeling in de commissie 

Naar de Raad d.d.: 03-10-2019   Bespreekstuk 

 
Opmerkingen1 

Insprekers (2): zie audiofragment onder agendapunt Risbis. 
Gesproken wordt over: 
de bezwaren omwonenden, de PAS uitspraak, natuur (flora & fauna), 
haalbaarheidsonderzoek, de woonbestemming, parkeren en verkeerskundige situatie, het 
aantal kamers, de op te nemen voorwaarden. 
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Toegezegd wordt dat alle procedures die lopen schriftelijk worden toegezonden aan de raad. 
Ook ontvangt de raad een uitleg over de oversteekplaats.  
Het raadsvoorstel wordt aangevuld met meer input uit het gespreksverslag omwonenden.  
Er worden verschillende punten (aantal kamers, gesprek initiatiefnemers/omwonenden 
zoeken naar een compromis) toegevoegd aan de voorwaarden in het raadsvoorstel. Ook 
wordt het raadsbesluit hier duidelijk op aangepast. 
De commissie adviseert een B-stuk. 
 

 
 

Agendapunt 4: Voorstel betreft principe-uitspraak vestiging agrarisch 
bloembollenbedrijf nabij de Limmerweg 5 in Egmond Binnen 

 
Voorgenomen besluit 

 In principe akkoord te gaan met de vestiging van een agrarisch bloembollenbedrijf op de 
percelen nabij de Limmerweg 5 in Egmond Binnen (kadastraal C2824 en C2978) 

 Een bestemmingsplan en landschappelijk inpassingsplan te laten opstellen door 
initiatiefnemer voor deze ruimtelijke ontwikkeling 

 
Afhandeling in de commissie 

Naar de Raad d.d.: 03-10-2019   Bespreekstuk 

 
Opmerkingen2 

Insprekers (4): zie audiofragment onder agendapunt Risbis. 
De fracties D66 en KL willen wachten op uitkomst MER-rapportage en zijn benieuwd naar 
effecten hiervan op het perceel, willen weten of verbreding wegen een optie is, hier wordt naar 
gekeken geeft portefeuillehouder aan. Verder antwoordt hij dat het voorgestelde plan niet 
MER- plichtig is, wel zullen losse onderdelen worden meegenomen. 
BBB is van mening dat er nog veel openliggende ruimte ligt en denkt dat 3 oktober voor 
behandeling in de raad te vroeg is. Portefeuillehouder antwoordt dat bij een principe-uitspraak 
de raad een standpunt inneemt en altijd op ruimtelijke punten gemotiveerd aan kan geven 
waarom de raad tegen is. 
De fracties VVD, PvdA, CDA staan niet afwijzend tegenover het plan. GB zouden graag zien 
dat bedrijven geclusterd worden in een daarvoor aan te wijzen gebied en hierin samen 
optrekken met aangrenzende gemeenten. 
De commissie adviseert een B-stuk. 

 
 
 
Bergen, 18 september 2019 
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