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RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel

Onderwerp: Bestemmingsplan Delversduin

Voorgesteld besluit

1. De Nota van Zienswijzen Delversduin, zoals opgenomen als bijlage 4 bij dit besluit, 
vast te stellen;

2. Het bestemmingsplan Delversduin met identificatienummer 
NL.IMRO.0373.BPG1006Delversduin-C001, zoals opgenomen als bijlage 1 bij dit 
besluit, vast te stellen;

3. Vast te stellen dat het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is 
verzekerd en daaruit volgend geen exploitatieplan vast te stellen; 

4. Het beeldkwaliteitsplan Delversduin toe te voegen aan de welstandsnota Bergen 
2004;

Geheimhouding       Nee     Ja 
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RAADSVOORSTEL

INLEIDING

Onbereikbare  huurwoningen,  onbetaalbare  koopwoningen  en  een  onbeheersbare  vraag 
maken de inwoners van de gemeente Bergen  woonhopig.  Dat er flink meer woningen bij 
moeten worden gebouwd is al lang geen heilig huisje meer. Daarom wordt ook op de locatie 
Delversduin ten westen van Egmond a/d Hoef een woningbouwplan ontwikkeld. 

Over de ontwikkeling van het woningbouw plan Delverduin wordt, in verschillende vormen, al 
tientallen jaren gesproken. Tijdens de laatste participatieronde is getracht in alle rust nog een 
keer  naar  omwonenden  en  andere  belanghebbenden  te  luisteren.  Op  basis  van  de 
ingediende zienswijzen en gevoerde gesprekken is het plan flink aangepast met als resultaat 
dat het plan aan de ene kant zorgt voor veel extra woningen, waar zoveel behoefte aan is, 
en aan de andere kant zoveel mogelijk tegemoet komt aan wensen vanuit de omgeving. 

Binnen het plan worden uiteindelijk maximaal 162 woningen gebouwd die landschappelijk 
worden  ingepast  en  in  eerste  instantie,  waar  mogelijk,  beschikbaar  worden  gesteld  aan 
inwoners  van de Egmonden.  Vijftig  procent  van de woningen  wordt  in  het  goedkope tot 
middeldure segment gerealiseerd. 

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE

De raad kan besluiten tot niet vaststellen van het bestemmingsplan, of gewijzigd ten opzichte 
van het voorstel dat nu voorligt.

TOELICHTING OP HET VOORSTEL 

Dit advies valt uiteen in de volgende negen onderwerpen; Geschiedenis, planbeschrijving, 
beeldkwaliteitsplan,  woningbouw,  participatie,  zienswijzen  en  twee  formele  aspecten. 
Hieronder worden deze negen onderwerpen afzonderlijk behandeld.

Geschiedenis

Al tientallen jaren speelt de ontwikkeling tot woningbouw aan de westzijde van Egmond aan 
den Hoef. Het voert te ver om hier de besluiten uit bijvoorbeeld 1998 opnieuw op te halen. 
Daarom start voor dit advies de geschiedenis bij het kaderbesluit van 28 oktober 2008 voor 
de uitwerking van de structuurvisie Bergen Landelijk Gebied. In dit kaderbesluit staat dat het 
gebied  Egmond  aan  den  Hoef-West  (het  plangebied)  kan  worden  ontwikkeld  als 
woningbouwlocatie. De raad ziet dit onderdeel van de gemeente zelfs als bestaand bebouwd 
gebied.  Omdat  de provincie  die mening niet  gelijk  ook was toegedaan zouden nog vele 
besluiten volgen. 

Op 9 december 2010 is de structuurvisie Bergen Landelijk Gebied door de gemeenteraad 
vastgesteld. Die visie biedt specifiek mogelijkheid voor woningenbouw aan de westzijde van 
Egmond a/d Hoef. Eerder dat jaar ontving de gemeente Bergen al een brief van het college 
van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland waarin hij aangeeft bereid te zijn 
om te spreken over deze woningbouwontwikkelingen. 

Eind 2011 is naar aanleiding van de woningbouwplannen gestart met het ontwikkelen van 
een  structuurvisie  voor  Egmond  aan  den  Hoef.  Tussentijds  heeft  de  gemeenteraad  in 
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november  2013  een  besluit  genomen  over  de  ontwikkelingen  Dorp  en  Duin.  Daarin  is 
besloten dat er circa 150 woningen zouden worden gebouwd aan het Delverspad. 

De stedenbouwkundige verbeelding die participatief is opgesteld onder verantwoordelijkheid 
van toenmalig wethouder Hietbrink geeft een eerste beeld van hoe de nieuwe wijk er uit zou 
komen te zien. 

Op 9 april 2015 heeft de gemeenteraad besloten het project Dorp en Duin te ontvlechten. 
Hieruit volgende een separate opdracht tot afronding van de structuurvisie voor Egmond aan 
den  Hoef.  De  gemeenteraad  heeft  op  7  juli  2016  besloten  het  ontwerp  van  deze 
structuurvisie  ter  visie  te  leggen.  Op  15  december  2016  is  de  structuurvisie  ook 
daadwerkelijk door uw raad vastgesteld. 

Delversduin  heeft  als  plan  een  prominente  plek  in  de  structuurvisie.  Niet  slechts  in  de 
toelichting en het raadsvoorstel, de raad heeft bij dit besluit zelfs al de ontwerpcriteria voor 
het plan opgenomen. Een tweede verbeelding, die veel lijkt op de verbeelding uit 2013, is 
geboren en het college krijgt de opdracht tot verdere uitwerking over te gaan. 

Die tweede verbeelding is hieronder opgenomen. 
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Na uitwerking van de structuurvisie in een voorontwerpbestemmingsplan is dit voorontwerp 
op 16 november 2017 besproken met de gemeenteraad. Het voorontwerp is vervolgens ter 
visie gelegd. Bij dit voorontwerp hoorde opnieuw een verbeelding. Die verbeelding is weer 
nagenoeg gelijk aan het voorstel uit 2013 en 2017 en staat hieronder opgenomen. 

Na  de  tervisielegging  van het  voorontwerpbestemmingsplan  heeft  het  project  vervolgens 
enige tijd stil gelegen. Die stillegging had te maken met het ontbreken van een projectleider, 
andere politieke prioriteiten en de landelijke stikstofproblematiek.

Eind 2020 is de planvorming weer opgepakt. Voor de stikstofproblematiek is inmiddels een 
oplossing  gevonden  en  na  beantwoording  van  de  reacties  op  het  voorontwerp  is  het 
bestemmingsplan voor zes weken ter visie gelegd. Op het bestemmingsplan zijn uiteindelijk 
48 zienswijzen binnengekomen. 

Planbeschrijving

De bestemmingslegging van de bouwvlakken maakt dat de woningen met de achterkanten 
naar toekomstige binnenterreinen worden gerealiseerd dan wel naar de achterkant van de 

Pagina 4 van 11



bestaande woningen.  Dit  heeft  tot  gevolg  dat  vanaf  de duinen enkel  de voorkanten van 
woningen worden gezien. Aangezien ook het parkeren aan de achterkanten is gedacht en de 
auto’s dus uit  het  zicht zijn,  wordt  maximale kwaliteit  geboden.  Omdat woningen met de 
achterkant naar de achterkant van bestaande woningen worden gericht, is de afstand van 
gevel tot  gevel maximaal,  wat de privacy en beleving vanuit  de bestaande woningen ten 
goede komt. Bovendien wordt achter al de nieuwe tuinen een groenbuffer gerealiseerd (ook 
zo bestemd) om het woongenot van de bestaande bewoners maximaal te beschermen. Aan 
de  buitenranden  van  het  nieuwe  plan  mogen  geen  gestapelde  woningen  worden 
gerealiseerd met het oog op het woongenot van de bestaande woningen.

Naast de woonbestemming kent het plan een groenbestemming en een natuurbestemming. 
De bestemming Natuur ligt volledig in het noorden en westen van het plangebied. Ten eerste 
waarborgt deze bestemming dat aan de noordzijde van het plangebied niet wordt gebouwd 
en een maximaal doorzicht behouden blijft. Ten tweede is het mogelijk het duingebied op 
deze locatie “dichter naar de wijk te halen”. De bestemming Groen voorkomt iedere vorm van 
bebouwing en maakt een doorzicht in het midden van de toekomstige wijk. Het zuidelijk en 
oostelijk deel van het plangebied ten slotte kent een duinrel. Deze is als zodanig bestemd en 
beschermd tegen dempen.

Beeldkwaliteitsplan

Dit  beeldkwaliteitsplan  geeft  de  ruimtelijke  kwaliteitskaders  voor  uitwerking  van  de 
architectuur en openbare ruimte voor het stedenbouwkundig plan ‘Delversduin’. Het eerste 
deel van dit document is inleidend, geeft achtergrondinformatie over de locatie en landschap 
en inspiratie.
Het tweede deel vormt de gereedschapskist waarmee het ontwerpen moet gebeuren. Hier 
worden verhalend in beeld en tekst de handvatten en richtlijnen gegeven voor uitwerking van 
architectuur en buitenruimte.

De  gemeenteraad  wordt  voorgesteld  het  beeldkwaliteitsplan  toe  te  voegen  aan  de 
Welstandsnota  Bergen  2004.  De  Welstandsnota  vormt  de  basis  van  toetsing  door  de 
commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit en heeft door haar wettelijke status een belangrijke rol 
bij de vergunning verlening. Door het beeldkwaliteitsplan te koppelen aan de Welstandsnota 
kan getoetst worden aan de criteria die aan de gebouwen zijn gesteld. De landschappelijke 
criteria die worden geborgd door het beeldkwaliteitsplan worden ook als zoveel mogelijk als 
voorwaardelijke verplichting opgenomen in het bestemmingsplan.

Woningbouw

Het bestemmingsplan is gericht op het mogelijk maken van een woonwijk met maximaal 162 
woningen. Van deze woningen wordt 30% in het sociaal huursegment gerealiseerd, 20% in 
het midden segment waarvan 12 koopwoningen en het overige middenhuur en 50% in de 
vrije sector koop. Voor de verdeling in woningbouw categorieën is opnieuw aangesloten bij 
de  intentieovereenkomst  Dorp  en  Duin.  Daar  is  tijdens  de  onderhandelingen  met  de 
ontwikkelaar in positieve zin 20% midden huur aan toegevoegd.

De behoefte aan de woningen in de gehele gemeente Bergen is kwantitatief onderbouwd in 
de notitie Bergense behoefte waarin diverse woningbouwonderzoeken zijn samengevat en 
gecombineerd met een gemeentelijke beleidskeuze. Daar vanuit is samen met de cijfers van 
het  SVNK ook gemeente breed te onderbouwen dat  kwalitatief  behoefte bestaat  aan de 
geplande woningen. Om een meer locatie specifieke woningbouwbehoefteonderbouwing te 
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geven is  een notitie  geschreven door  Bureau Stedelijke  Planning.  In  deze notitie  is  een 
voldoende  actuele,  concrete  behoefte  aan  deze  stedelijke  ontwikkeling  beschreven,  met 
gebruikmaking van cijfermatige gegevens.

De betaalbaarheid  en bereikbaarheid  van de woningen  voor  inwoners  uit  de  Egmonden 
wordt  op verschillende manieren geborgd.  Daarvoor  zijn  zowel  regels  opgenomen in het 
bestemmingsplan  als  afspraken  gemaakt  in  de  anterieure  overeenkomst  tussen  de 
gemeente en de initiatiefnemer. Kort samengevat komt het er hierbij op neer dat inwoners uit 
de  Egmond  voorrang  krijgen  bij  de  eerste  toewijzing  van  de  huurwoningen  en  dat  de 
koopwoningen als eerste aan Egmonders worden aangeboden. Ook zijn maximale huur en 
koopprijzen  voorzien  in  het  bestemmingsplan,  gemeentelijke  verordeningen  en  de 
overeenkomst  tussen  de  gemeente  en  de  initiatiefnemer.  Hiervoor  moeten  in  sommige 
gevallen separaat van dit bestemmingsplan door de gemeente nog enkele publiekrechtelijke 
besluiten worden genomen. Voor oplevering van de woningen zullen die besluiten aan de 
verschillende  bestuursorganen  ter  besluitvorming  zijn  voorgelegd.  Voor  een  volledig 
overzicht  wordt  verwezen  naar  bijgevoegde  notitie  Betaalbaar-  en 
bereikbaarheidsmaatregelen  Delversduin.  Voor  meer  achtergrond  informatie  over  deze 
verschillende maatregelen wordt verwezen naar de notitie Betaalbaar en Bereikbaar Bergen 
2021. 

Participatie

Over  de  ontwikkeling  binnen  het  plangebied  is  op  vele  momenten  geparticipeerd.  Die 
participatie gaat lang terug. Voor dit voorstel noemen we als eerste moment de participatie 
over  de  structuurvisie  Bergen  Landelijk  Gebied.  Na  het  opstellen  van  het 
Landschapsakkoord  is  verder  geparticipeerd  met  een  brede  groep  aan  inwoners  en 
belanghebbenden. Een voorbeeld daarvan was de landschapconferentie die op 24 en 25 
september en 2 oktober 2009 heeft plaatsgevonden in Egmond aan Zee. Hiervoor waren 
circa 600 deelnemers uitgenodigd. Tussen 28 september en 2 oktober 2010 heeft tevens 
een  uitwerkweek  plaatsgevonden  waarbij  in  een  groep  van  ongeveer  15  personen  per 
deelgebied is doorgepraat.

Het  proces om tot  de structuurvisie Egmond aan den Hoef te komen is ook participatief 
ingestoken.  Om  tot  agenda  bepaling  te  komen  voor  de  verdere  inhoud  zijn  destijds 
themawerkgroepen zijn ingesteld. De themawerkgroepen zijn bemenst vanuit de
bewoners en belanghebbenden. Deze groepen zijn een aantal keren bijeen gekomen om
binnen het thema onder meer een SWOT analyse te maken en van daaruit te komen tot
speerpunten voor beleid. In deze interactieve sessies zijn themawerkdocumenten opgesteld
met ambtelijke ondersteuning. Deze oogst is vervolgens verwerkt in het concept van het
ontwerp van de structuurvisie, met daarop enkele aanvullingen waaronder de toevoeging van 
een zoeklocatie voor de sport.

Over de besluitvorming rond Dorp en Duin is geparticipeerd met inwoners uit de Egmonden 
zo  is  een  klankbord  gevormd,  zijn  diverse  inspraak  momenten  geweest,  nieuwsbrieven 
uitgegeven en is een digitale raadpleging gehouden waarbij circa 400 mensen een keuze 
hebben ingevuld. 
In het derde kwartaal van 2016 heeft het ontwerp van de structuurvisie Egmond aan den 
Hoef  voor  een  periode  van  zes  weken  ten  behoeve  van de inspraak  ter  visie  gelegen. 
Gedurende deze periode is op 28 september 2016 een inloopavond gehouden in dorpshuis 
Hanswijk en zijn 30 reacties binnengekomen. Geen van deze reacties was negatief over de 
planvorming op Delversduin.
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In  2017  heeft,  zoals  hiervoor  beschreven,  het  voorontwerpbestemmingsplan  ter  visie 
gelegen.  Eind  2020  heeft  initiatiefnemer  contact  opgenomen  met  de  indieners  van  de 
inspraakreactie in 2017. Initiatiefnemer wilde met de indieners van de inspraakreactie tijdens 
open gesprekken delen hoe hij tegen de inspraakreacties aankeek en waar hij aanpassingen 
aan het plan voorstelt. Helaas hebben maar twee indieners van een inspraakreactie ervoor 
gekozen het gesprek aan te gaan.

Tijdens  de  inspraakperiode  zijn  30  inspraakreacties  ingediend  waarvan  12  unieke.  De 
gemeentelijke reactie op de inspraakreacties is opgenomen in de Nota inspraak en overleg.
Degenen die  een inspraakreactie  hebben ingediend,  hebben deze nota ontvangen.  Naar 
aanleiding  van  die  reacties  zijn  aanpassingen  uitgevoerd  van  het 
voorontwerpbestemmingsplan naar de ontwerpfase. Aan het slot van de inspraaknota zijn 
deze aanpassingen samengevat.de inspraak heeft geleid tot een aantal wijzigingen in het 
plan. 

Met  de  indieners  van  de  inspraakreacties  zijn  tijdens  de  tervisielegging  van  het 
ontwerpbestemmingsplan door de wethouder diverse gesprekken gevoerd. Die gesprekken 
hebben gezorgd voor forse aanpassingen aan het bestemmingsplan. 

Zienswijzen

Het ontwerp bestemmingplan heeft vanaf 26 maart 2021 voor een periode van zes weken ter 
inzage gelegen. In deze periode is een ieder in de gelegenheid gesteld om te reageren op de 
inhoud van het ontwerpplan en een zienswijze in te dienen.

In totaal zijn 48 reacties ontvangen. Veel zienswijzen hebben dezelfde inhoud of strekking 
daarbij  was voornamelijk aandacht voor het doorlopen participatietraject, de behoefte aan 
voorziene woningen,  de wens om de woningen vooral  aan Egmondse inwoners  te doen 
teokomen en verlies aan woongenot door de bouw van woningen in de nabijheid van de 
eigen woning. 

De  zienswijzen  zijn  in  de  Nota  van  Zienswijzen  samengevat,  geclusterd  en  van  een 
beantwoording voorzien. Per onderwerp is aangegeven of de zienswijzen aanleiding geven 
tot aanpassing van het bestemmingsplan.

Naar  aanleiding  van  de  ingediende  zienswijzen  en  gesprekken  met  de  wethouder  zijn 
aanvullende aanpassingen in het bestemmingplan en de bijbehorende stukken doorgevoerd. 
Zo  zijn  de  zichtlijnen  in  de  noordoosthoek  vanaf  de  Herenweg  extra  verruimd  door  de 
verplaatsing van woningen en een gewijzigde vormgeving van het plan (1 woning verdwijnt 
hier,  2 vrijstaande woningen worden 2 twee-onder-één-kap woningen en een rij  van vier 
woningen wordt een rij van drie woningen).
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In het zuidoostelijk deel van het plan is eveneens met verplaatsing van woningen en een 
gewijzigde vormgeving extra ruimte en doorzicht gecreëerd bij het Graaf Dirkplein (6 twee-
onder-één-kap-woningen worden 2 vrijstaande woningen) met behoud van onder andere de 
zichtlijn van de middenas.

     

Pagina 8 van 11



De doorzichten  krijgen  een  basis  door  aanpassing  van  het  bouwvlak  en  opneming  van 
onbebouwbare zones in het bestemmingsplan. Verder is naar aanleiding van de reacties van 
omwonenden  besloten  dat  er  bij  de  bestaande  woonbebouwing  geen  appartementen  in 
gestapelde bouw mogelijk  worden in  de buitenranden.  Tevens wordt  er  in  de planregels 
bepaald waar de voorgevels van nieuwe woningen moeten liggen, om tuinen aan tuinen te 
laten grenzen, de afstand van nieuwe woningen tot bestaande woningen maximaal te laten 
zijn  en  het  zicht  vanaf  de  duinen  op  voorkanten  te  laten  zijn.  Verder  wordt  de 
landschappelijke inpassing (waaronder de groene randen langs de bestaande bebouwing) 
geborgd door opneming van een voorwaardelijke verplichting in het bestemmingplan.

Kostenverhaal

De gemeente is verplicht bij bepaalde ruimtelijke besluiten de kosten die de gemeente maakt 
voor de uitvoering van dit besluit in rekening te brengen bij de initiatiefnemer. Denk hierbij 
bijvoorbeeld  aan de ambtelijke  uren die  worden gemaakt.  Deze kosten vallen  buiten de 
gebruikelijke leges. In de Wet ruimtelijke ordening, meer specifiek in artikel 6.12 van die wet, 
is  opgenomen  dat  de  gemeente  voor  het  verhalen  van  deze  kosten  een  zogenaamd 
‘exploitatieplan’ moeten vast te stellen. 

Het exploitatieplan vormt de basis voor het verhalen van de hiervoor genoemde kosten. In de 
wet is opgenomen in welke gevallen dit nodig is. Van de regel in de wet die verplicht tot het 
vaststellen  van een exploitatieplan  kan worden afgezien als  het  verhalen  van de kosten 
anders  is  geregeld.  Denk  hierbij  aan  een  anterieure  overeenkomst  waarbij  alle  kosten 
worden verhaald. Het gaat dan veelal over het verhalen van planschade, ambtelijke kosten 
en de kosten van aanpassingen aan de openbare ruimte. De gemeenteraad moet volgens de 
wet (artikel 6.12, tweede lid) dan expliciet besluiten om af te zien van het vaststellen van een 
exploitatieplan. 

Voor  het  verhalen  van  de  (plan)kosten  voor  de  ontwikkeling  op  de  locatie  waar 
bestemmingsplan  Delversduin  is  een  anterieure  overeenkomst  gesloten.  Daarmee is  het 
verhaal  van  de  gemaakte  kosten  anderszins  verzekerd  en  is  vaststelling  van  een 
exploitatieplan niet nodig. De gemeenteraad wordt gevraagd dit punt, vanwege de wettelijke 
verplichting daartoe, separaat via een raadsbesluit te bekrachtigen. 

Crisis- en herstelwet

Op de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan is de Crisis- en Herstelwet 
van toepassing. Dit brengt met zich mee dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
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van State het plan bij een eventueel beroep versneld behandelt. Voor appellanten brengt het 
bijvoorbeeld  met  zich  mee  dat  alle  beroepsgronden  direct  in  het  beroepschrift  moeten 
worden opgenomen. In de publicatie van het besluit nemen we deze gevolgen mee. 

M.e.r.-beoordeling
Indien een bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een stedelijk ontwikkelingsproject 
en  een  besluit  betreft  als  bedoeld  in  kolom  4  van  bijlage  D  bij  het  Besluit  m.e.r  dient 
voorafgaand aan de terinzagelegging van het ontwerpplan een m.e.r.-beoordelingsbesluit. te 
worden  genomen.  Het  college  heeft  dit  ‘m.e.r.-beoordelingsbesluit’  op  9  maart  2021 
genomen. 

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN 

De ontwikkeling van het plan Delversduin is een directe opdracht uit de focusagenda. Het 
college ziet voor de uitvoering van de opdracht van de gemeenteraad geen alternatieven. 
Daar komt bij dat het bestemmingsplan voorziet in een weloverwogen balans tussen de grote 
vraag naar (betaalbare) woningen in onze gemeente, de landschappelijke waarden in het 
gebied en de wensen van omwonenden. 

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE 

De geplande woningen zijn regionaal afgestemd. 

RISICO’S 

Aan het vaststellen van dit bestemmingsplan zitten geen directe risico’s verbonden anders 
dan het risico dat derden die zich niet in het plan kunnen vinden zich zullen richten tot de 
rechter. 

FINANCIËN 

De kosten die  gemoeid  zijn  met  de planvorming  worden via  de uitgangspunten van het 
grondbeleid verhaald. 

DUURZAAMHEID

De ambitie is om het plan zo duurzaam, natuur inclusief en klimaat adaptief als mogelijk in te 
richten. Hierover vindt permanent afstemming plaats binnen de projectgroep.

PARTICIPATIE

Zie hierboven.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE 
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Na  vaststelling  van  het  bestemmingsplan  volgt  de  mogelijkheid  voor  beroep  tegen  het 
bestemmingsplan bij de bestuursrechter. Mocht hier geen gebruik van gemaakt worden kan 
kort daarna de omgevingsvergunning worden afgegeven en de bouw beginnen. 

BIJLAGEN

1. Bestemmingsplan Delversduin inclusief bijlagen;
2. Verbeelding bij bestemmingsplan Delversduin;
3. Beeldkwaliteitsplan Delversduin;
4. Nota van Zienswijzen Delversduin;
5. Zienswijzen Delversduin geanonimiseerd;
6. Notitie Betaalbaar- en bereikbaarheidsmaatregelen Delversduin;

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

- Formatieakkoord 2019-2022;
- Focusagenda 2019;
- Structuurvisie Bergen Landelijk Gebied;
- Visie Dorp en Duin;
- Structuurvisie Egmond a/d Hoef;
- Notitie Bergense Behoefte;
- Notitie betaalbaar en bereikbaar Bergen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

mr. M.N. (Martijn) Schroor 
secretaris

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
burgemeester
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