
Besluitenlijst       Commissie bestemmingsplannen van 15 juni 2021

Agendapunt 1: Opening

Aanwezig:
Commissieleden: 
dhr. Karels (KL), mevr. 
Groen, dhr. Meijer  (GL), 
mevr. Hoogendonk, mevr. De 
Jongh, dhr. Grondhout, dhr. 
Corts  (VVD), dhr. Kraakman, 
mevr. Van Kranenburg (GB), 
dhr. Zwart, dhr. Mekken 
(CDA), mevr. Otto (D66), dhr. 
Van Huissteden, dhr. 
Burgering (PvdA) en dhr. 
Bruin (BBB)

Voorzitter
Dhr. Swart

Collegeleden:
Dhr. Valkering

Griffier:
Dhr. Anthonissen

 

Agendapunt 2: Bestuurlijke onderwerpen 1

1 mededelingen en rondvraag inzake bestemmingsplannen

Voorgenomen besluit
Er zijn geen mededelingen en van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen

Agendapunt 3: Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan Delversduin 
Egmond aan den Hoef

Afhandeling in de commissie BP
Naar de Raad d.d.: 8 juli 2021  Hamerstuk  Bespreekstuk

Opmerkingen 2

De commissie adviseert een bespreekstuk.

De fractie CDA kondigt eventueel een amendement aan (verkeerscirculatie). Wethouder 
Valkering suggereert eventuele amendementen om het plan nog mooier te maken.

Toezeggingen
-exact kaartje waaruit fors aantal woningen op 2 locaties blijkt toezenden;
-structuurvisie 2016, voorontwerp bestemmingsplan en juridische onderbouwing toezenden;
-er komt een schriftelijk antwoord op de vraag wat sociaal en maatschappelijk gebonden aan 

1 

1



de Egmonden precies betekent en wat daaronder wordt verstaan;
-voor datum nemen raadsbesluit wordt inzicht gegeven in (concept) anterieure overeenkomst;
-participatie bij toekomstige plannen wordt verbeterd.

2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen

Agendapunt 4: Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan 
Harmonielocatie Bergen

Afhandeling in de commissie BP
Naar de Raad d.d.: 8 juli 2021  Hamerstuk  Bespreekstuk

Opmerkingen 2

De commissie adviseert een bespreekstuk.

De wethouder deelt mede dat er n.a.v. de gehouden technische sessie over dit plan een 
aantal wijzigingen in het plan is doorgevoerd. Voor behandeling in de raad volgt de definitieve 
versie van het BP waarin deze wijzigingen zijn verwerkt.

De fractie CDA kondigt een motie aan en de fractie VVD eventueel een amendement/motie 
(beeldkwaliteitsplan, dure huur en maatschappelijk kosten en baten).

2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen

Agendapunt 5: Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan Parck de 
Beeck Bergen

Afhandeling in de commissie BP
Naar de Raad d.d.: 8 juli 2021  Hamerstuk  Bespreekstuk

Opmerkingen 2

De commissie adviseert een bespreekstuk.

De fractie PvdA kondigt een motie aan (parkeren fietsen/fietsenstalling).
2 Stemming, toezeggingen en opmerkingen

Bergen, 16 juni 2021
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