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1. Opening. 
 

 

2. Vaststelling van de agenda. 
 

• Toevoegen agendapunt ’t Oude Raethuys als nummer 6 a: 
komt uit besloten vergadering, in openbaarheid besluit vaststellen, 
beraadslaging blijft vertrouwelijk; 

• Voorstel agendapunt 12, Wmo-4jarig beleidsplan hamerstuk (GB): 
stemming 10 voor (GB, VVD, BOBbes, heren Veldt en Ooijevaar 
CDA) en 10 tegen (PvdA, GL, heren Groot, Zwart en mevrouw 
Boers CDA). Besluit: handhaven als bespreekstuk; 

• Initiatiefvoorstel: aangehouden op verzoek van indiener op grond 
van afwezigheid portefeuillehouder en op grond van toezeggingen 
college dat innovatief ondernemen als thema wordt meegenomen 
in op te stellen strandbeleid. Initiatiefvoorstel volgende 
raadsvergadering behandelen 

 
Agenderen: 
Initiatiefvoorstel VVD innovatief ondernemen strandbeleid raad 
augustus 2007. 

3. a. Besluitenlijst raadsvergadering 29 mei 2007. 
 
b. Notulen raadsvergadering 29 mei 2007. 
 
 
c. Toezeggingenlijst versie 26 juni 2007. 
 
 
 
 
d. Volglijst financiële goedkeuringen provincie in kader van 
 preventief toezicht tot en met mei 2007. 
 

Ongewijzigd aangenomen, raadsbreed. 
 
Gewijzigd aangenomen, raadsbreed: wijzigingsvoorstel BOBbes 
t.a.v. blz 22, regel 18 
 
nr 18: handhaven en verstrekken aan hele raad, commissie van 
Onderzoek reeds ontvangen; 
nr 51: handhaven totdat onderwerp in commissie Maatschappelijke 
Zaken is behandeld. 
 
niet voor kennisgeving aangenomen: lijst andere opzet en niet 
helder wat status van de informatie is.  
 

4. Ingekomen stukken. 
 

Naar aanleiding van: 
• Pensioen raadsleden (nr 10): verzoek aan griffie om een voorstel 
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voor te leggen aan de commissie Bestuurlijke Zaken (CDA); 
• Ontbreken van reacties / afdoeningen door college (BOBbes): 

procedure is in Presidium juni besproken en de heer Zomers 
ontvangt procedure ter informatie nogmaals van de griffie; 

• Overzicht ter inzage gelegde artikel 19-procedures ontbreekt: 
volgende raad weer opnemen. 

 
Agenderen: 
Opnemen lijst ter inzage gelegde artikel 19-procedures. 
 
Toezegging: 
• De heer Zomers informeren over procedure ingekomen stukken 

n.a.v. behandeling door Presidum in juni in zijn afwezigheid; 
• Opnemen overzicht ter inzage gelegde artikel 19-procedures vanaf 

augustus. 
   
 A-STUKKEN 

 
 

   
5. 
nr. 06-41 

Wijziging en benoeming lid commissie bestemmingsplannen. 
besluit: 
De heer F.D. Zeiler aan te wijzen als lid van de commissie 
bestemmingsplannen. 
 
 

Ongewijzigd aangenomen, raadsbreed. 

6. 
nr. 06-42 

Statutenwijziging ISOB en ISOB/raad regeling. 
besluit: 
- De aangepast ISOB statuten worden goedgekeurd. 
- De ISOB-raad regeling van 26 juni 2007 wordt vastgesteld. 
- De ISOB-raad regeling van 6 maart 2000 wordt ingetrokken. 
 
 
 

Ongewijzigd aangenomen, raadsbreed. 
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6. a.  
 

Alsnog beschikbaar stellen budget ten behoeve van investeringen 
in ’t Oude Raethuys 

Besluit: 
 
 

1. Het besluit van 27 maart 2007 over de verdere uitwerking van 
het accommodatiebeleid kern Bergen, sub 3, in te trekken een 
en ander voorzover betrekking hebbend op het gestelde over ’t 
Oude Raethuys. 

2. In het kader van de uitvoering van het raadsbesluit van 26 april 
2005 een exploitatiebudget van € 60.000,00  en een 
investeringskrediet van € 85.000,00 beschikbaar te stellen voor 
de herinrichting/verbouwing van ’t Oude Raethuys ten behoeve 
van de directe ingebruikname van ’t Oude Raethuys voor eigen 
gebruik. 

3.   In te stemmen met de volgende dekkingsmiddelen: 
a. Het exploitatiebudget ad € 60.000,00 te financieren uit 

de voorziening groot onderhoud gemeentelijke 
gebouwen.  

b. De kapitaallasten van het  investeringskrediet  van € 
85.000,00 ad € 8.000,00 te dekken uit het vervallen van 
de huurkosten voor eenzelfde bedrag van 
vergaderruimtes op andere locaties. 

4. Bijgaande begrotingswijziging te accorderen. 
5. Dat tot uitvoering van dit besluit overgegaan kan worden op het 

moment dat de, onder het preventief toezicht geldende, 
goedkeuring van de begrotingswijziging door gedeputeerde 
staten van de provincie Noord-Holland is verkregen en nadat ’t 
Oude Raethuys daadwerkelijk ter beschikking komt van de 
gemeente voor eigen gebruik. 

 

Ongewijzigd aangenomen, 19 voor (GB, VVD, D66, GL, CDA, PvdA) 
en 1 tegen (BOBbes) 
 
 

 B-STUKKEN 
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7. 
nr. 06-43 

Aanpak wateroverlast Egmond aan Zee en Bergen aan Zee. 
Voorgesteld besluit: 
1. Instemmen met het voorliggende rapport Aanpak Wateroverlast 
 Egmond aan Zee en met het uitvoeringsplan maatregelen 
 wateroverlast zowel voor Egmond aan Zee als Bergen aan Zee. 
2. Het gedeelte ad. € 1.818.500 dat in het bestaande krediet 
 Basisinspanning riolering al beschikbaar is gesteld voor 
 maatregelen in Egmond aan Zee nu aan te wenden voor de 
 maatregelen tegen de wateroverlast en dit bedrag als maximum te 
 zien voor de maatregelen op de zeer korte en korte termijn. 
3. De maatregelen voor de basisinspanning (in Egmond aan Zee) uit 
 te stellen tot nadere prioriteitstelling bij de begroting 2008. 
 
Voorgesteld besluit: 
1. Een krediet van € 175.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg 
 van een noodpompinstallatie op het Pompplein in Egmond aan 
 Zee. 
2. In de dekking in de begroting 2007 te voorzien door: 
 a. een extra onttrekking van € 175.000 uit de voorziening  
  rioolrechten; 
 b. de hieruit voortvloeiende lasten ad. € 175.000 (zie  
  specificatie bij het raadsvoorstel) ten laste te brengen van de 
  post voor beheer rioleringen van de exploitatierekening. 
 
Besluit: 
1. Een krediet van € 175.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van 
een noodpompinstallatie op het Pompplein in Egmond aan Zee 
 
2. In de dekking in de begroting 2007 te voorzien door: 
a) Een extra onttrekking van € 175.000 uit de voorziening rioolrechten 
b) De hieruit voortvloeiende lasten ad € 175.000 (zie specificatie) ten 
laste te brengen van de post voor beheer rioleringen van de 
exploitatierekening 
 

Gewijzigd aangenomen, raadsbreed 
 
Gewijzigd besluit: 
Naar aanleiding van de discussie wordt een geheel herzien besluit 
geformuleerd en aan de raad voorgelegd. 
 
Toezegging: 
Binnen de raad zijn er naar aanleiding van het stuk en de behandeling 
informatieve technische vragen over de aanpak en uitvoering van de 
maatregelen. In de cyclus van september bespreken zodat de raad 
nadere gewenste informatie van het college kan krijgen. De raad 
vraagt om nadere informatie over de voor- en nadelen van huur of 
koop en de duur van de plaatsing van de pompinstallatie (aantal 
maanden, welke maanden), alsmede een technische en financiële 
toelichting op het raadsbesluit.  
 
Agenderen: 
Cyclus september 2007 aanpak wateroverlast Egmond aan Zee en 
Bergen aan Zee: informatieve behandeling maatregelen na het 
genomen besluit door de raad.  
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3. De kapitaallasten ten behoeve van een investeringsbedrag van € 
200.000 ten behoeve van de korte termijn maatregelen, zijnde 
straatwerk en andere afvoer bevorderende maatregelen (waaronder 
vergroting roosters), ter beschikking te stellen en te dekken uit het 
krediet Basisinspanning riolering 
 

8a. 
 

Het horen van de raad over de vrijstellingsprocedure ex artikel 19 
lid 1 WRO: duinbalkons en strandafgang. 
 

Raad geeft geen advies: advies is niet noodzakelijk.  

8b. 
nr. 06-44 

Voorbereidingsbesluit voor legalisatie van vier duinbalkons en 
een strandafgang, alsmede twee te plaatsen kiosken op de 
boulevard in Egmond aan Zee. 
besluit: 
a. te verklaren dat een herziening van het bestemmingsplan 
 Boulevard wordt voorbereid voor de Boulevard te Egmond aan 
 Zee, zoals aangegeven op de bij het besluit opgenomen kaart. 
b. te verklaren dat dit voorbereidingsbesluit in werking treedt op 12 
 juli 2007. 
 

Ongewijzigd aangenomen, raadsbreed.  
 
 

9. 
nr. 06-45 

Notitie “Vrijkomende en voormalige agrarische bebouwing”, 
welke in de bestemmingsplannen verwerkt gaat worden. 
Voorgesteld besluit: 
- De notitie Vrijkomende en voormalige agrarische bebouwing vast 
 te stellen. 
- Het college op te dragen bij het opstellen van de 
 bestemmingsplannen van de 1e en 2e tranche, te weten de 
 bestemmingsplannen Bergen-dorpskern Zuid, Schoorl-dorpskern 
 en omliggende kernen, Landelijk Gebied Noord, Egmond aan Zee 
 - centrum en boulevard, Bergen aan Zee, Bergen Centrum en 
 Bergen Centrum Bescherm Dorpsgezicht, uit te gaan van de 
 notitie Vrijkomende en voormalige agrarische bebouwing. 
 
 
 

Gewijzigd aangenomen, raadsbreed 
 
Amendement: 
 

- onder hfdst 3.3 Recreatieve vervolgfunctie 
 

De tekst op pag. 6: 
 
Voorts gelden nog de volgende voorwaarden; 
1. de functie moet worden gevestigd in de bestaande 

bebouwing: 
2. er mogen maximaal 6 recreatie-eenheden worden 

gerealiseerd 
3. de maximale oppervlakte per recreatie-eenheid is 50 m2 
4. de recreatie-eenheden mogen niet worden gebruikt voor 
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permanente bewoning 
 

te laten vervallen en te vervangen door de tekst: 
 
Voorts gelden de volgend voorwaarden: 
1. de totale omvang van de nieuwe recreatieve functie 

bedraagt maximaal 800m3 
2. de gebouwen met recreatieve functie mogen niet voor 

permanente bewoning worden gebruikt 
 

Onder hfdst. 3.4 Werken als vervolgfunctie 
 
De tekst op blz. 6 
 
Voorts gelden nog de volgende voorwaarden: 
1. de functie wordt gevestigd in de bestaande bebouwing met 

een maximaal vloeroppervlak van 650 m2 
2. voor inpandige opslag van (bv. caravans) alsmede 

maneges kan een groter vloeroppervlak binnen de 
bestaande bebouwing worden aangehouden. 

 
Te laten vervallen en ter vervangen door de tekst: 
 
Voorts gelden de volgende voorwaarden: 
 
1. de totale omvang van gebouwen en voorzieningen van de 

vervolgfunctie werken bedraagt maximaal 800 m3 
 
Onder hfdst. 4.1 
 
De tekst op blz. 6 
 
Niet agrarische vervolgfuncties ……t/m……. Hierop wordt in 
4.4 ingegaan 
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Te laten vervallen en te vervangen door de tekst: 
 
Niet agrarische vervolgfuncties maken gebruik van gebouwen 
en voorzieningen die afgestemd zin op het gebruik en passen 
binnen een op te stellen beeldkwaliteitsplan voor de nieuwe 
functie. 

 
 
Toezegging: 
College onderzoekt mogelijkheid en wenselijkheid om in overleg te 
treden met de veehouders om na te gaan op welke wijze de gemeente 
het de veehouders makkelijker kan maken om hun taken uit te voeren. 
College koppelt dit terug in de commissie. 

10. 
nr. 06-46 

Notitie “Het hebben en houden van paarden en paardenbakken”, 
welke in de bestemmingsplannen verwerkt gaat worden. 
besluit: 
- De notitie Het hebben en houden van paarden en paardenbakken 
 vast te stellen. 
- Het college op te dragen bij het opstellen van de 
 bestemmingsplannen van de 1e en 2e tranche, te weten de 
 bestemmingsplannen Bergen-dorpskern Zuid, Schoorl-dorpskern 
 en omliggende kernen, Landelijk Gebied Noord, Egmond aan Zee 
 - centrum en boulevard, Bergen aan Zee, Bergen Centrum en 
 Bergen Centrum Bescherm Dorpsgezicht, uit te gaan van de 
 notitie Het hebben en houden van paarden en paardenbakken. 
 

Ongewijzigd aangenomen, raadsbreed (19 voor. 0 tegen, de heren 
Van Huissteden en Hietbrink niet aanwezig bij de stemming).  
 
Amendement GB: verworpen met 3 voor (GB: dames Luttik en Diels 
en de heer Schiering) en 16 tegen (GB de heer Haring, VVD, D66, GL, 
BOBbes, CDA, PvdA). De heren Van Huisssteden en Hietbrink niet 
aanwezig bij de stemming.  
1. De diverse keren voorkomende passage: “het bijgebouw mag voor 

maximaal 2 paarden worden ingericht” volledig te schrappen 

11. 
nr. 06-47 

Notitie “Planologische visie recreatiewoningen op particuliere 
erven met woonbestemming”, welke in de bestemmingsplannen 
verwerkt gaat worden. 
  
Besluit: 
1. De notitie Planologische versie Recreatiewoningen op particuliere 

erven met een woonbestemming, vast te stellen en de onder 

Gewijzigd aangenomen, raadsbreed (20 voor, 0 tegen) 
 
Amendement PvdA, BOBbes en VVD: 12 voor (GL, VVD, PvdA, 
BOBbes en mevrouw Luttik-Swart (GB)) en 8 tegen (D66, CDA, GB:de 
heren Schiering en Haring en mevrouw Diels) 
• Onder hoofdstuk 4.2. de tekst op bladzijde 5 (3 alinea’s) “Omdat 

veel recreatiewoningen ….t/m…opgezet” te laten vervallen.  
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hoofdstuk 4.2. opgenomen tekst op bladzijde 5 (3 alinea’s) “Omdat 
veel recreatiewoningen ….t/m…opgezet” te laten vervallen.  

2. Het college op te dragen bij het opstellen van de 
bestemmingsplannen van de 1e en 2e tranche, te weten de 
bestemmingsplannen Bergen-dorpskern Zuid, Schoorl-dorpskern 
en omliggende kernen, Landelijk Gebied Noord, Egmond aan Zee - 
centrum en boulevard, Bergen aan Zee, Bergen Centrum en 
Bergen Centrum Bescherm Dorpsgezicht, uit te gaan van de notitie 
Planologische versie Recreatiewoningen op particuliere erven met 
een woonbestemming. 

 

12. 
nr. 06-48 

WMO: 4-jarig beleidsplan vaststellen van de kadernota. 
besluit: 
1. In te stemmen met de nulmeting Bergen 2007. 
2. In te stemmen met de richtinggevende prioriteiten in het kader van 
 het dit jaar te ontwikkelen beleidsplan maatschappelijke 
 ondersteuning en volksgezondheid 2008-2011. 
 

Ongewijzigd aangenomen, raadsbreed (19 voor, 0 tegen) 

13. 
nr. 06-59 

Vergaderlocatie gemeenteraad. 
besluit: 
De locatie De Beeck te Bergen, aan het Molenweidtje te Bergen met 
ingang van augustus 2007, aan te wijzen als tijdelijke vergaderlocatie 
van de gemeenteraad Bergen. 
 

Ongewijzigd aangenomen, 17 voor, 2 tegen 

14. Beantwoording schriftelijke vragen. 
a. 2007 - nr. 1: Emmalaan 5 -  Ruimtelijke procedure en mogelijke 
 voorkeursbehandeling. 
b. 2007 - nr. 2: Uitvoering voorbereidingsbesluit en artikel 19 WRO 
 procedures. 
c. 2007 - nr. 3:  (On)mogelijkheden tot gebruik van onjuistheden door 
 de gemeente tijdens juridische procedures en transparantie 
 besluitvorming. 
 

 
a. geen nadere discussie gewenst 
 
b. geen nadere discussie gewenst 
 
c. geen nadere discussie gewenst 

15. Initiatiefvoorstel VVD.  
Stimuleren innovatief ondernemen toerisme en recreatie. 

Door indiener aangehouden tot raadsvergadering 28 augustus 
2007. 
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Voorgesteld besluit: 
1. De nota strandbeleid in november 2007 vast te stellen. 
2. Dat het stimuleren en mogelijk maken van innovatief ondernemen 
 op het gebied toerisme en recreatie, onderdeel uitmaakt van het 
 strandbeleid. 
3. De nota strandbeleid zo wordt uitgewerkt dat aanvragen voor 
 experimenten zoals bijvoorbeeld het Beach Spa & Wellness, 
 hieraan getoetst worden voor aanvang van het badseizoen 2008. 
 

16. Sluiting. 23:30 
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