
 

AGENDA: Commissie Bestemmingsplannen d.d. 11 mei 2021

Voorzitter :  Roel Oudeboon
Aanvang  :  19.30 uur
Locatie    :  Fysiek in de Blinkerd (indien i.v.m. Corona 
digitaal nodig is hoort u dat tijdig tevoren)

Vanwege coronarichtlijnen is het helaas voor pers en/of publiek niet 
mogelijk om commissie- en raadsvergaderingen fysiek bij te wonen.
De vergaderingen worden live gestreamd en kunnen worden gevolgd via 
www.raadbergen-nh.nl

Indienen technische vragen
Technische vragen kunnen per mail via de griffie worden ingediend 
vóór donderdag 6 mei

Agendapunt  1 Opening                              
19.30 uur

Agendapunt  2 Bestuurlijke onderwerpen        19.30 – 
19.40
Mededelingen en rondvraag inzake bestemmingsplannen

Agendapunt  2.1 Bespreken ingekomen stukken       19.40 – 
20.10
De volgende ingekomen stukken worden besproken

1. Reactie omwonenden op zienswijze Watertorenweg 14
2. 3 brieven van woordvoerder verontruste Bewonersgroep Bergen aan 
Zee en De Stichting Bergen aan Zee
3. Brief ingebrekestelling gemeente Bergen inzake WOB verzoek 
initiatiefgroep Delverduin 
4. Brief beantwoording vragen fractie GL bouwplan EAZ (met 
bijbehorende bijlagen)
5. Brief beantwoording vragen fractie GL parkeergarage Torensduin 

Deze brieven hebben gestaan op de lijst van ingekomen stukken 8 april 
2021. Op verzoek vanuit de raad en na agendering hiervan via de 
agendacommissie worden de betreffende brieven geagendeerd voor deze 
vergadering.

Agendapunt  3 Onderwerp       20.10 – 
20.25
Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan 
Voorstraat 54 Egmond aan Zee

Agendapunt  4 Onderwerp         20.25 – 
20.40
Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan 
Monnet Nes Bergen

Agendapunt  5 Onderwerp         20.40 – 
21.10
Voorstel betreft het vaststellen van het intrekkingsbesluit 
grondexploitatie Mooi Bergen en bijbehorende 
begrotingswijziging

http://www.raadbergen-nh.nl/


Agendapunt  6 Onderwerp         21.10 – 
21.20
Voorstel betreft het bekrachtigen geheimhouding grond 
exploitaties

Sluiting Streeftijd                               
21.20 uur

Na afloop van de commissie bestemmingsplannen vindt een informatie-avond plaats 
over de nota actualisatie grondexploitaties (45 minuten).
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