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De agenda voor deze vergadering luidt als volgt: 
 
1. Opening.  

 

 

 

 

2. Vaststelling van de agenda. 
3. a. Besluitenlijst raadsvergadering gehouden op 5 maart 2008. 
 b. Notulen raadsvergadering gehouden op 5 maart 2008. 
 c. Toezeggingenlijst bijgewerkt tot 5 maart 2008. 
 d. Volglijst financiële goedkeuringen provincie in het kader van preventief toezicht tot en met 

februari 2008. 
4. Ingekomen stukken. 
 
Hamerstukken 
5. Benoeming griffier (onder voorbehoud). 
6. Zesde wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bergen 2001. 
7. Overheveling exploitatiebudgetten sector Grondgebied en sector Maatschappelijke zaken. 
8. Ontwerpbegroting 2008 en conceptrekening 2006 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. 
 
Bespreekstukken 
9. Vergadermodel gemeenteraad van Bergen. 
10. Sportcentrum De Watertoren. 
 
11. Sluiting. 
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1. Opening. 
 De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. 
 

De voorzitter brengt de hartelijke groeten over van mevrouw Trap. Via de voorzitter 
bedankt mevrouw Trap iedereen hartelijk voor de attenties en aandacht die zij de 
afgelopen periode heeft ontvangen. Zij waardeert dat bijzonder. Alle aanwezigen 
wensen mevrouw Trap veel sterkte voor de komende tijd. 

5 

10 

 
Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Edelschaap (GL) en de heer 
Houtenbos (VVD). 

 
2. Vaststelling van de agenda. 

- Punt 5 (benoeming griffier) van de agenda is onder voorbehoud opgevoerd. 
Omdat er nog gesprekken gaande zijn, kan dit onderwerp hedenavond niet aan 
de orde worden gesteld. Het agendapunt wordt van de agenda afgevoerd. 15 

- Op voorstel van GB besluit de raad agendapunt 9 (vergadermodel gemeente 
Bergen) als hamerstuk aan de orde te stellen. 

De agenda wordt hierna, gewijzigd, vastgesteld. 
 
3. a. Besluitenlijst raadsvergadering gehouden op 5 maart 2008. 20 
  De besluitlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 b. Notulen raadsvergadering gehouden op 5 maart 2008. 
  De raad stemt in met de door GB volgende, voorgestelde tekstuele wijzigingen: 
  - Bladzijde 3, regel 39: toevoegen dat het een amendement van GB betreft. 25 

30 

  - Bladzijde 4, regel 14 en 35: bij de vermelding van de tegenstemmen 
toevoegen D66. 

  - Bladzijde 8, regel 44: Perdosveld wijzigen in Berdosveld. 
  - Bladzijde 12, regel 8: “dat per definitie” wijzigen in “dat niet per definitie”. 
  De raad stelt de notulen, met inachtneming van de wijzigingen, vast. 
 

Naar aanleiding van de notulen worden er geen op- en/of aanmerkingen 
gemaakt. 

 
 c. Toezeggingenlijst bijgewerkt tot 5 maart 2008. 35 
  De toezeggingenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 d. Volglijst financiële goedkeuringen provincie in het kader van preventief 

toezicht tot en met februari 2008. 
  De volglijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 40 
 
4. Ingekomen stukken. 
 De lijst ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
HAMERSTUKKEN 45 
 
5. Benoeming griffier (onder voorbehoud). 

Dit agendapunt is van de agenda afgevoerd. 
 
6. Zesde wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bergen 2001. 50 

 Zonder discussie en hoofdelijke stemming besluit de raad vast te stellen de 
Verordening houdende de zesde wijziging van de Algemene Plaatselijke 
Verordening gemeente Bergen 2001, overeenkomstig de bij het raadsbesluit 
gevoegde bijlage. 
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7. Overheveling exploitatiebudgetten sector Grondgebied en sector 

Maatschappelijke zaken. 
Zonder discussie en hoofdelijke stemming besluit de raad: 
1. In te stemmen met de overheveling c.q. het beschikbaar stellen van 

exploitatiebudgetten 2007 naar 2008 voor een totaalbedrag van € 294.608 en 
dit bedrag als voordelig resultaat verwerken in de jaarrekening 2007 wegens: 

5 
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het niet (volledig) ten uitvoer komen in 2007 van de volgende uitgaven: 
a. budget GIS/BAG en hiervoor in 2008 een exploitatiebudget (stelpost) 

beschikbaar te stellen van € 104.312; 
b. budget vervangen dakbedekking St. Petrusschool te Groet en hiervoor in 

2008 een exploitatiebudget beschikbaar te stellen van € 26.040; 
c. budget voor aanpassingen 1e etage Sportcentrum De Beeck en hiervoor in 

2008 een exploitatiebudget (stelpost) beschikbaar te stellen van € 147.000. 
d. budget herontwikkeling Watertoren en hiervoor in 2008 een 

exploitatiebudget (stelpost) beschikbaar te stellen van € 17.256. 
2. In te stemmen met: 

een onttrekking aan de algemene reserve van € 294.608 met betrekking tot de 
in 2008 ter beschikking te stellen exploitatiebudgetten. 

3. In te stemmen met de wijziging van de begroting 2008, conform de bij het 
raadsbesluit gevoegde begrotingswijziging. 

4. 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. 

 
8. Ontwerpbegroting 2008 en conceptrekening 2006 Regionaal Historisch 

Centrum Alkmaar. 
Zonder discussie en hoofdelijke stemming besluit de raad in te stemmen met de 
voorgestelde begroting 2008 en de conceptrekening 2006 van het Regionaal 
Historisch Centrum Alkmaar. 30 

 
9. Vergadermodel gemeenteraad van Bergen. 

De volgende stemverklaringen worden afgegeven. 
 
De VVD stemt in met het voorliggende voorstel. De VVD blijft aandacht vragen 
voor de kwaliteit van de stukken en de kwaliteit van aanlevering daarvan. Een 
goede kwaliteit is naast de vergaderstructuur, nodig om het raadswerk goed te 
blijven uitvoeren. 

35 

 
D66 stemt in met het voorliggende voorstel. D66 vraagt aandacht voor de 
gevolgen van het nieuwe vergadermodel voor de kleine fractie. D66 verzoekt 
hierop ook bij de verordeningen zeer attent te zijn. 

40 

 
BOBbes sluit zich aan bij D66. BOBbes maakt zich zorgen over de locatie waarin 
de nieuwe structuur gehuisvest moet worden. Tevens maakt BOBbes zich zorgen 
over de organisatorische zaken tijdens de bijeenkomsten. BOBbes vindt dat dit 
goed geregisseerd en bewaakt moet worden door één persoon. 

45 

50 

 
Zonder discussie en hoofdelijke stemming besluit de raad: 
1. Met ingang van 1 augustus 2008 te gaan werken met een nieuw vergadermodel 

zoals in hoofdlijnen uitgewerkt in het raadsvoorstel. 
2. De griffie op te dragen het nieuwe vergadermodel in overleg met het presidium 

verder uit te werken en voor te bereiden. 
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3. De griffie op te dragen om met het presidium een voorstel voor een nieuw 
reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de 
raad voor te bereiden, ter ondersteuning van het nieuwe vergadermodel. Dit 
voorstel dient uiterlijk in de vergadering van 24 juni 2008 aan de raad ter 
besluitvorming te worden voorgelegd. 5 

4. Het nieuwe vergadermodel te evalueren in het najaar 2009. 
 
BESPREEKSTUKKEN 
 
10. Sportcentrum De Watertoren. 10 
 
Noot van de notuliste: in navolging op de notulen van eerdere vergaderingen over dit 
onderwerp, is het besprokene vrijwel woordelijk weergegeven. 
 
 Eerste termijn. 15 
 
 Inbreng eerste termijn door de heer Groot (CDA).  

Wat voorligt heeft grote gevolgen voor de toekomst, met name voor de sport en 
recreatie in de Egmonden. Niets voor niets zijn we al jaren bezig om deze hele 
moeilijke problematiek op te lossen op een wijze die financieel en politiek 
verantwoord is, maar ook maatschappelijk aanvaardbaar is.  

20 

25 
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Wat vandaag een beetje aan het gebeuren is, verbaast mij. De amendementen 
vliegen over tafel. De raad heeft ruim zeven maanden geleden aan het college een 
opdracht gegeven. Deze luidde: probeer deze zaak aan een maatschappelijke 
organisatie of marktpartij te verkopen voor een marktconforme prijs, waardoor het 
mogelijk is om toekomstgericht tijd te creëren, om die voorzieningen in de 
toekomst weer op gepaste wijze weer voor de bevolking te realiseren. 
 
De raad is nog vorige week door het college op de hoogte gebracht van de 
vorderingen. Alle technische vragen konden en zijn daar gesteld. Het college heeft 
toegezegd dat zij op basis van die vergadering, het voorstel nog iets zou 
aanpassen. Dat is gebeurd. Het thans voorliggende voorstel is een goed voorstel 
en creëert de ruimte om verder te kunnen en om de beoogde doelen te bereiken. 
Het verbaast de heer Groot (CDA) dat de raad probeert om daar een soort bom 
onder te leggen. 
 
Waarom gebruik van dit grote woord. Om de volgende reden. Op de lange duur 
een aantal doelen willen bereiken, kan alleen als je elkaar vertrouwt. Dat je samen 
weet dat je de weg die je moet bewandelen, met de hobbels die je tegenkomt, ook 
kunt bewandelen. En dat niet bij elk wissewasje de hakken in het zand gaan.  
 
Het college heeft door, zeer zorgvuldig om te gaan met hun opdracht, een aantal 
partijen bij elkaar gekregen. Partijen die dat wat de raad gevraagd heeft, ook 
kunnen realiseren. Nu zegt de raad eigenlijk tegen het college, begin maar 
opnieuw. Zet maar een bord in de tuin en de hoogst biedende heeft het. Wie 
garandeert dan dat het bod dat er nu ligt, gestand gedaan wordt, en wie 
garandeert dat het zo nodige vertrouwen nog aanwezig is, of aanwezig kan blijven. 
Het recente verleden heeft geleerd dat het lang niet altijd zo is. Op het moment dat 
je de poort open zet, kan dat zomaar gebeuren. Want je geeft er de gelegenheid 
voor. Raad denk goed na, voordat je nu tegen het college zegt, doe je huiswerk 
maar over. Het CDA is van mening dat het voorstel van het college een goed, 
hanteerbaar en werkbaar voorstel is. Een voorstel, dat alle mogelijkheden in zich 
heeft om met elkaar te overleggen om de vervolgstappen te nemen. Die er voor 
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kan zorgen dat het te bereiken doel op realistische termijn is te realiseren. Als we 
de andere kant op gaan: “ik hou mijn hart vast”. 
 
Inbreng eerste termijn door de heer Roem (VVD). 
De VVD erkent de emotie en de complexiteit van het dossier De Watertoren. Het is 
een dossier waar je iets sterkers dan aspirine voor nodig hebt. Ook hier wals je 
tussen ratio en emotie. De VVD kiest voor de ratio. Om op de gevolgen van de 
demografische opbouw van de bevolking te anticiperen, moet geïnvesteerd 
worden in woningbouw. Woningbouw om aan de vergrijzing en de roep om 
starterwoningen tegemoet te komen. Starterwoningen zijn met name, in de 
Egmonden van groot belang. Bovenal is het een investering voor nu in de 
toekomst om de leefbaarheid en de hierbij behorende voorzieningen in de 
Egmonden, op peil te houden. De ontwikkeling van het Watertorenterrein is 
hiervoor bij uitstek geschikt. De VVD streeft vanuit de liberale beginselen voor 
transparantie en vrije marktwerking in de aan en verkoop van diensten. Het 
voorliggende besluit, plaatst de VVD voor een voldongen feit. De keuze voor een 
potentiële koper lijkt te zijn gevallen. In het onderliggende stuk benoemt het 
college in variant 1, de mogelijkheid van openbare inschrijving. De raad kan 
hiervoor opteren. In variant 1 krijgt het hoogste bod de koop gegund. In de optiek 
van de VVD het minst complex, het levert het meeste geld op. Het al dan niet 
exploiteren van het natte deel is voor rekening van de ondernemer. Gelet op de 
exploitatie van het zwembaddeel, is de VVD niet overtuigd van de 
marketinginspanningen van de afgelopen twee maanden. Het risico van fluctuatie 
in aantallen bezoekers ten opzichte van de investering die gepleegd moet worden 
om het zwembad open te houden, is naar het idee van de VVD te groot. De VVD 
stelt voor eerst gefundeerd onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de 
inrichting van een dergelijke zwembadvoorziening. Mocht de Watertoren verkocht 
worden aan de hoogst biedende partij, dan laat de VVD het ondernemers- 
exploitatierisico voor rekening van de potentiële koper. Ten aanzien van het droge 
deel, stelt de VVD samen met de PvdA (en wellicht ook GB) voor, dat, gedurende 
de ontwikkeling van dit gebied, de locatie voor wat betreft het droge deel, open 
gehouden moet worden. Hiervoor is een amendement opgesteld. 
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De VVD denkt dat menig raadslid opteert voor het scenario in variant 1. Het 
college heeft de integrale koppeling inmiddels los gelaten. Dit komt tegemoet aan 
een deel van de wens van de VVD. 
 
Inbreng eerste termijn door mevrouw De Ruiter (D66). 
Jarenlang heeft de gemeenschap geprobeerd om het zwembad draaiend te 
houden. Het mocht niet lukken. Mochten er vanuit de markt behoeften en/ of 
kansen worden gezien om een zwembad c.q. wellness centrum te creëren, laat het 
de markt dan doen. Als de gemeenschap nu weer een zwembad gaat afdwingen, 
zit dezelfde gemeenschap over enkele jaren wellicht met hetzelfde brok in de 
maag, dezelfde discussie te voeren, maar dan vele euro’s armer. 

40 

 
De heer Ooijevaar (CDA) wil van de wethouder weten of, wanneer besloten wordt 
om het zwembad voor de periode t/m 2010 open te houden, de raad voor die 
periode voor € 1,2 miljoen voor het noodzakelijke groot onderhoud moet zorgen.  

45 

 
Inbreng door de heer Van Huissteden (PvdA). 
De PvdA vindt dat de discussie over de exploitatie van de Watertoren moet 
plaatsvinden, wanneer er voorstellen voor verkoop voorliggen. Het college heeft 
meermalen beloofd dat ze ten aanzien van de plannen en de opties op de grond, 
aan de raad duidelijk zal maken, welke varianten mogelijk zijn en wat dit de 
gemeente gaat kosten. De discussie moet nu gaan over de wijze van verkoop van 

50 
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het Watertoren terrein. De PvdA kiest voor variant 1 met openbare aanbesteding, 
waarbij de hoogste bieder het in principe krijgt. Wel dient het duidelijk te zijn dat 
aan de verkoop, randvoorwaarden (verkaveling, aantal woningen en aantal sociale 
woningen) dienen te worden verbonden. Het is voor de PvdA van groot belang dat 
in ieder geval gedurende de ontwikkelperiode, en zolang er nog een discussie 
gevoerd wordt over welke sportvoorziening in Egmond aan Zee moet terugkomen, 
een sporthal van een gelijkwaardig niveau gehandhaafd blijft. De scholen maken 
volop gebruik van de huidige voorziening omdat dit de enige sportvoorziening is in 
Egmond aan Zee. Flink wat verenigingen uit Egmond maken gebruik van dit 
faciliteit (zaalvoetbal, volleybal). Een kerndorp van deze omvang, verdient een 
sporthal van enig niveau. Punt 4 in het amendement waarin gesproken wordt over 
handhaving van een sporthal is voor de PvdA een hele belangrijke voorwaarde bij 
de verkoop van de Watertoren. 

5 

10 

 
Interruptie door de heer Bijl (GB).  15 

20 

Stel dat een nieuwe accommodatie elders, niet binnen drie jaar gebouwd gaat 
worden, waardoor de ontwikkeling van het terrein, drie jaar lang gefrustreerd 
wordt. Neemt de PvdA de daarmee gemoeide rentederving, dan voor haar 
rekening? 
 
De heer Van Huissteden (PvdA) merkt op dat de PvdA middels punt 4 in het 
amendement, aan het college opdracht geeft om een gelijkwaardige (dezelfde 
grootte) sporthal gedurende de overgangsperiode te handhaven. Dat kan 
gedurende de ontwikkelperiode de huidige sporthal, maar ook een tijdelijke 
sporthal zijn. Hierbij kan gedacht worden aan een opblaashal. Het is aan de raad 
om de discussie te voeren over welke accommodatie er terug moet komen. De 
raad moet daarmee de komende tijd aan de gang. 

25 

 
De heer Bijl (GB) merkt op dat de wethouder de opdracht had om te kijken wat de 
gevolgen zijn bij verkoop en om na te gaan welke oplossingen mogelijk zijn en wat 
het gebruik is van de huidige accommodatie. Er zijn wel degelijk mogelijkheden om 
het gebruik van de sport in Egmond Binnen, te intensiveren. Nu houdt de PvdA 
een blanco cheque voor, zonder dekking. Dit kan miljoenen gaan kosten. 

30 

 
De voorzitter stelt voor de reactie van het college op dit punt af te wachten. 35 
 
Interruptie door de heer Groot (CDA) in de richting van de PvdA. 
Realiseert de PvdA zich dat het bod van de hoogst biedende, aanzienlijk lager kan 
zijn dan het bod, dat reeds is uitgebracht. Hoe staat de PvdA hier tegenover. Is de 
PvdA bereid om risico’s te nemen die klip en klaar boven de markt hangen. Het 
college heeft geprobeerd om de risico’s te minimaliseren. 

40 

 
De PvdA, zo zegt de heer Van Huissteden (PvdA), verschilt hierover van mening 
met het CDA. Het college is voortvarend aan de gang gegaan en heeft er ten 
aanzien van het gebied van Egmond aan Zee een flink aantal problemen bij 
gehaald. Dat is prima. De ontwikkeling kan ook absoluut doorgaan. Het college 
heeft ook aangegeven dat ze dat zal doen, ongeacht het besluit van de raad. 

45 

50 

De PvdA vindt dat er nu vooral een oplossing gezocht moet worden voor de locatie 
Watertoren.  
 
De heer Roem (VVD) is van mening dat de risico’s minimaal zijn. De locatie is zeer 
gewild. Er zijn wel degelijk meer partijen die daarop openbaar willen inschrijven. In 
variant 1 geeft het college zelf aan dat deze variant, naar alle waarschijnlijkheid, 
tot een maximale opbrengst zal leiden. 
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Interruptie door de heer Hietbrink (GL) in de richting van de PvdA. 
GL constateert op basis van het voorliggende raadsvoorstel, dat de wethouder van 
de PvdA, van mening is dat een zwembadvoorziening in Egmond wenselijk zou 
zijn. Op basis van het ingediende amendement, lijkt het er op dat de fractie van de 
PvdA van mening is, dat er eerst onderzoek moet worden gedaan naar de 
behoefte daaraan. 

5 

 
De heer Van Huissteden (PvdA) zegt dat dit klopt. Dat is wat de raad ook heeft 
afgesproken. De raad heeft in december gezegd dat er op korte termijn een 
discussie gevoerd moet worden over de vraag of en zo ja, welke natte voorziening 
er in de Egmonden terug moet komen. GL was daarbij aanwezig en heeft daarmee 
ook ingestemd. Het feit dat daarover gediscussieerd gaat worden, staat als een 
paal boven water. 

10 

15  
Voortzetting eerste termijn. 
 
Inbreng eerste termijn door de heer Maarsse (BOBbes). 
Net als het CDA vindt BOBbes dat het collegevoorstel best breed omarmd mag 
worden. Tijdens de “hete” Egmondia vergadering, heeft de wethouder een plan 
gelanceerd dat zeer uitdagend was. Tussen die tijd en nu, is het er alleen maar 
beter op geworden. Uitdagender ook. Er is meer afkadering van de verschillende 
onderdelen. Het voorstel is constructief en positief. Het voorstel behelst genoeg 
sociale cohesie. Dat er nu nuances worden voorgesteld, is alleen maar beter voor 
het plan. Het is goed dat hiervoor de tijd wordt genomen. BOBbes kiest voor een 
variant,dat een combinatie is van variant 1 en 3. BOBbes heeft hierover nadere 
uitleg gegeven in de raadsbrede commissie. 
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BOBbes vindt wat nu plaats heeft, zorgelijk. Het lijkt wel of de voorliggende 
eenvoudige beslispunten, ingewikkeld dreigen te worden. BOBbes kan zich niet 
vinden in alle punten van het ingediende amendement. BOBbes heeft het idee dat 
het vragen naar meer aanbieders, leidt tot vertraging. BOBbes maakt zich zorgen 
over vertraging. Voordat je het weet, krijg je de neiging om het over de zomer heen 
te halen. Er moet hard aan gewerkt worden, om in juni het finale verkoopbesluit te 
kunnen nemen. Variant 1 moet op korte termijn geconcretiseerd worden, om 
daarna variant 3 daarop aan te sluiten. 
 
Interruptie door de heer Van Huissteden (PvdA). 
De heer Van Huissteden (PvdA) hoopt dat de BOBbes zich er van bewust is, dat 
een koper die ook het groot onderhoud voor zijn rekening neemt, deze kosten zal 
verwerken in de bieding. 40 
 
De heer Maarsse (BOBbes) merkt op dat BOBbes zich hiervan bewust is. Dit kan 
hard meegenomen worden in de onderhandelingen. BOBbes zou graag zien dat 
de gemeente in juni een besluit kan nemen over de Watertoren, zodanig dat de 
gemeente dat hoofdstuk kan afsluiten. Dat vertraagt de opeenvolgende 
planvormingen dan ook niet. BOBbes is bang voor vertraging. 

45 

 
Inbreng eerste termijn door de heer Hietbrink (GL). 
GL is blij met de in het beslispunt aangebrachte aanpassingen. Er liggen 
verschillende varianten voor. De voorkeur van het college gaat uit naar variant 3. 
GL is blij dat in het verkavelingvoorstel 35% sociale woningbouw wordt 
gerealiseerd. GL vindt dat de gemeente zich niet al te snel op de borst moet 
kloppen. Berichtgevingen in de krant laat zien, dat de 30% nog niet is gerealiseerd. 
Deze 30% moet gezien worden als minimale ondergrens. GL wil het college 

50 
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stimuleren om bij nieuwe projecten de lat nog hoger te leggen. Zodanig dat de 
genoemde 30% aan het einde van de raadsperiode ook gehaald wordt. 
GL is ook blij dat de wethouder in de krant heeft uitgesproken dat hij een 
maatschappelijk debat wil voeren over de integrale ontwikkeling van het gebied. 
GL gaat dit debat graag aan. GL vraagt de raad op zo kort mogelijke termijn, 
ruimte te maken voor een hoorzitting over dit onderwerp, waar alle 
belanghebbenden hun mening kunnen geven. Concreet vraagt GL het presidium 
om met een voorstel te komen. Misschien 24 april. 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

 
GL heeft zich verbaasd over het standpunt van de VVD en GB. VVD en GB 
hebben vorig jaar, bij de ingelaste raadsvergadering, expliciet aangegeven, dat ze 
het behoud van een zwemvoorziening op enigerlei wijze, een belangrijke 
voorwaarde vonden bij verkoop van het Watertoren terrein. Als nu eerst onderzoek 
moet worden gedaan, zijn VVD en GB blijkbaar van mening veranderd. GL wil 
weten waarom ze van mening zijn veranderd. 
 
Op basis van het voorliggende voorstel zou GL moeten kiezen voor variant 2. 
Vorig jaar heeft GL ook al bepleit om eerst onderzoek te doen naar de 
mogelijkheden om zo’n voorziening in stand te houden. Variant 2 is zodanig 
geformuleerd, dat je er eigenlijk niet voor kunt zijn. Op basis van de beantwoording 
van de vragen van de wethouder in de raadsbrede commissie, constateert GL, dat 
het onduidelijk is waarom in variant 2 geen mogelijkheden zijn opgenomen, om te 
komen tot een oplossing. Een oplossing waarin niet de gemeente, maar een 
andere partij de zwembadvoorziening exploiteert. Deze mogelijkheid wordt bij de 
uitwerking van variant 3 wel genoemd. Blijkbaar zijn die mogelijkheden er wel. GL 
pleit er voor expliciet onderzoek te doen naar de mogelijkheden, om te komen tot 
een aangepaste invulling van variant 2. Namelijk verkoop van het 
Watertorenterrein op voorwaarde dat een nieuwe sporthal en zwemvoorziening 
wordt gerealiseerd, die wordt geëxploiteerd door een derde partij. GL wacht de 
reactie van de wethouder in deze af. 
 
Inbreng eerste termijn door mevrouw Luttik (GB). 
Richting GL geeft mevrouw Luttik (GB) aan dat het GB standpunt, op basis van 
alle in de tussentijd verstrekte financiële gegevens, is gewijzigd. GB heeft 
aangegeven, dat zij het maatschappelijk niet verantwoord om op de huidige wijze 
door te gaan. 

35 

 
Interruptie door de heer Hietbrink (GL). 
Het gaat om de vraag of je een zwembadvoorziening al dan niet in Egmond 
noodzakelijk vindt. Daarover is in mei door zowel de VVD en GB een uitspraak 
gedaan. Wat is er in dat jaar veranderd, dat die voorziening niet meer noodzakelijk 
zou zijn. Dat er allerlei financiële haken en ogen zijn begrijpt hij. Het gaat 
principieel om de vraag of je zo’n voorziening noodzakelijk vindt. Vorig jaar vonden 
beide partijen van wel. 

40 

45  
Mevrouw Luttik (GB) vindt dat er in het amendement heel duidelijk staat, dat er 
onderzoek gedaan moet worden. Ze heeft ook aangegeven waarom er na het 
vorig jaar anders is gereageerd. 
 
De heer Roem (VVD) onderschrijft de woorden van mevrouw Luttik (GB). Het 
besluit tot exploitatie, is een besluit dat genomen wordt, nadat een besluit is 
genomen over het voorliggende. De VVD heeft zich gebaseerd op de 
marketinggegevens en de bezoekersaantallen en het ontbreken van een duidelijk 
omlijnd businessplan. De VVD heeft er geen vertrouwen dat exploitatie in de 

50 
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huidige vorm, leidt tot een bepaald rendement. Daarom wordt voorgesteld om 
gefundeerd onderzoek toe naar de behoefte, invulling en haalbaarheid van zo’n 
natte en droge voorziening voor de toekomst. Daarover kan dan gefundeerd 
gesproken worden. Er kan pas over dit onderwerp gediscussieerd worden als de 
feiten bekend zijn. 5 
 
Voortzetting eerste termijn. 
 
Mevrouw Luttik (GB) steunt de heer Ooijevaar (CDA) als het gaat om het open 
houden van de voorziening tot 2010 en de daarmee gepaard gaande kosten. GB is 
voorstander voor verkoop bij openbare inschrijving. GB verwacht dat daar meer uit 
te halen valt. Dat er bepaalde angst is voor ongunstige ontwikkelingen begrijpt GB. 
GB denkt en hoopt meer opbrengsten te genereren bij verkoop middels openbare 
inschrijving. Daarnaast stelt GB nader onderzoek te doen naar de invulling van 
een droge en natte voorziening in Egmond. De heer Bijl (GB) is reeds ingegaan op 
de invulling van de sportvoorziening in de overbruggingsperiode. 

10 

15 

 
Interruptie door de heer Maarsse (BOBbes). 
Zijn VVD en GB niet bang dat het proces om te komen tot verkoop bij openbare 
inschrijving, leidt tot vertraging? 20 
 
Het kan wellicht leiden tot vertraging, zo zegt mevrouw Luttik (GB). Mevrouw Luttik 
(GB) is van mening dat er naar gestreefd moet worden om er het meeste uit te 
halen. Soms leidt dat tot vertraging, maar er moet een afweging gemaakt worden. 
 25 
De heer Maarsse (BOBbes) zegt dat het zomaar weer december wordt. 
 
Interruptie door de heer Van Huissteden (PvdA) richting GL. 
De heer Van Huissteden (PvdA) is benieuwd of GL heeft nagedacht over wat een 
eventueel te realiseren zwemvoorziening in de Egmonden, mag gaan kosten. Dat 
is een consequentie die in de gaten gehouden moet worden. 

30 

 
De heer Hietbrink (GL) merkt op dat op een later moment gesproken wordt over de 
vraag of het zwembad al of niet langer opengehouden moet worden. Er is niets op 
tegen om in die tussenliggende periode uit te zoeken wat het wel of niet kost om 
een eventuele nieuwe zwemvoorziening te realiseren. Het gaat nu over de vraag 
of bepaalde partijen dat al dan niet willen. Dat is een wijziging ten opzichte van 
vorig jaar. GL snapt niet waarom er wel onderzocht kan worden of de exploitatie 
nog twee jaar door kan gaan, en niet tegelijk wordt nagegaan wat het kost om 
eventueel zo een nieuwe voorziening te realiseren. Die gesprekken lopen. Het 
staat ook in variant 3. 

35 

40 

 
Interruptie door de heer Groot (CDA) richting GB. 
In een aantal sessies heeft de raad uitleg gekregen over het traject en hoever het 
college daarin gevorderd was. Het college heeft steeds aangegeven, dat ze er alle 
vertrouwen in heeft, dat ze met een zeer goed bod en betrouwbare partijen zou 
komen. Nu gaat GB er vanuit dat het college niet nagedacht heeft. 

45 

 
De heer Roem (VVD) is het niet eens met de constatering van de heer Groot 
(CDA). In het stuk staat duidelijk vermeld dat het college bij variant 1 kiest voor 
openbare inschrijving en denkt hier het meest maximale uit te halen. Dat is ook de 
geste die richting de raad wordt gedaan. 

50 
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De heer Groot (CDA) merkt op dat het college een aantal varianten schetst en 
spreekt de voorkeur uit voor variant 3. De voorkeur is gebaseerd op het 
vertrouwen dat wat de gemeente toekomstgericht wil bereiken, ook op de juiste 
wijze bereikt wordt. Nu wordt net gedaan alsof het vertrouwen dat het college 
daarin heeft, onterecht is. Daarin kan de heer Groot (CDA) zich niet vinden. 5 
 
De heer Roem (VVD) zegt dat in de raadsbrede commissie de drie varianten zijn 
besproken. Toen is bij menig raadslid, min of meer het idee ontstaan dat in deze 
openbare inschrijving tot het meest maximale  zou kunnen leiden. De wethouder 
heeft beaamd dat het een optie is. Het is aan de raad om te kiezen uit de 
varianten. De VVD opteert middels amendement voor variant 1.  

10 

 
 Hierna leest de heer Roem (VVD) het amendement voor. 
 
 De inhoud van het amendement van VVD en PvdA luidt als volgt. 15 

20 

25 

30 

35 

40 

Beslispunt 2 in het voorstel van het college te schrappen en te vervangen door het 
volgende: 

 2. In te stemmen met de verkoop complex Watertoren middels een openbare 
inschrijving aan de hoogst biedende marktpartij (conform het door de gemeente 
Bergen opgestelde programma van eisen). 

Ten aanzien van beslispunt 4 inzake de exploitatie annex de openstelling van de 
Watertoren, de voorgestelde tekst te vervangen door en aan te vullen met: 

 4. Zolang het onderzoek naar de sportvoorzieningen in de kern Egmond aan Zee 
niet is afgerond, een sporthal gelijkwaardig aan de sporthal bij de Watertoren 
voor de bewoners van de Egmonden te handhaven. 

 5. Gefundeerd onderzoek te doen naar de behoefte, invulling en haalbaarheid van 
een natte en droge voorziening in de Egmonden voor de toekomst. 

 
 Toelichting. 

De VVD, PvdA fracties zien in het voorstel rond verkoop van het Watertorenterrein 
een reeks van afhankelijkheidsrelaties die naar ons idee het dossier complexer 
maken dan het zou moeten zijn. Relaties die ook nog eens sterk risicodragend zijn 
en van onvoldoende beheersmaatregelen zijn voorzien. 
Daarom opteren wij voor de minst complexe optie die bovendien financieel voor de 
gemeente het meest gunstig is en trekken wij de aan de verkoop gekoppelde 
integrale ontwikkeling uit elkaar. 
Dit is naar ons idee fase 2 waarin op basis van de door de raad gestelde kaders 
(lees: programma van eisen) marktpartijen tot ontwikkeling mogen overgaan.  
 
 
 
Reactie college op het naar voren gebrachte in de eerste termijn. 
 
De heer Stam merkt op dat het onderhavige dossier de politieke gemoederen al 
lange tijd bezighoudt. Er kan geconstateerd worden dat de gesprekken die zijn 
gevoerd over het dossier, raad en college hebben duidelijk hebben gemaakt dat 
“er meer eten aan het ei zit” dan in eerste instantie gedacht. Dat is ook wat het 
college beluistert in de bijdragen van de diverse fracties. Het besluit dat de raad 
moet nemen als het ware isoleren, klein maken, is op zich goed, maar het traject 
dat er achter zit, is van belang. 

45 

50 
 
Een en ander valt in drie delen uiteen te rafelen, te weten: 
- de situatie rond de verkoop; 
- de exploitatie tijdens de ontwikkelperiode na verkoop; 
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- welke sportvoorziening moet er op de middellange termijn terugkomen. 
 
Situatie rond de verkoop. 
De heer Stam dankt CDA en BOBbes voor hun warme pleidooi over de wijze 
waarop het college hiermee bezig is. De vraag is: voor welke variant moet 
gekozen worden. Het college kiest voor een PPS constructie (public private 
samenwerking). Het college heeft hiervoor gekozen omdat er op het gebied van 
sport, volkshuisvesting, ecologie, recreatie en toerisme, lijnen lopen die met elkaar 
verweven zijn. Daarnaast argumenten van financieel economische aard. Er zijn 
mogelijkheden om te komen tot een beter onderhandelingsresultaat, wanneer ook 
over de andere elementen in het plangebied onderhandeld kan worden. Dat is ook 
betoogd in de raadsbrede commissie vergadering. 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

De kans is aanwezig dat bij openbare aanbesteding het resultaat wellicht lager 
uitkomt. Daarin heeft de heer Groot (CDA) gelijk.  
Het is een legitieme keuze wanneer de raad er nu voor kiest om actueel op zoek te 
gaan naar extra geld. Wanneer nu besloten wordt tot openbare aanbesteding, kan 
niet achteraf gezegd worden wat het resultaat zou zijn geweest, wanneer een 
andere keuze was gemaakt. 
De heer Stam heeft de hoop en gaat er vanuit dat het vertrouwen dat is 
opgebouwd, in tegenstelling tot andere dossiers, niet zo zal wegvloeien. Dat heeft 
er ook mee te maken dat je met elkaar verder moet op andere locaties dan de 
Watertoren. Het college verwacht dat, los van het besluit dat de raad neemt, de 
gesprekken constructief voortgezet kunnen en zullen worden. 
 
Wanneer het college het idee zou hebben, dat een besluit om eventueel over te 
gaan tot openbare inschrijving, zou leiden tot frustratie van het proces, dan had het 
college hierop reeds in de raadsbrede commissie geattendeerd.  
 
Aannemen van het amendement brengt een risico met zich mee. Het levert het 
college ook heel veel werk op, om een en ander goed vorm te geven. Het college 
blokkeert het echter niet. De mening van de heer Groot (CDA) dat met het 
amendement een “bom” wordt gelegd, deelt de heer Stam niet helemaal. De boel 
wordt niet opgeblazen, wanneer de raad besluit tot verkoop via openbare 
inschrijving. Het is echter wel een stevige klus om het onderlinge vertrouwen op 
peil te houden en toch voldoende middelen te genereren. 
 
Interruptie door de heer Groot (CDA). 
Wanneer zich een partij aandient die alleen maar belangstelling heeft voor die 
woningbouwlocatie, dan voorziet de heer Groot (CDA) een geweldig groot 
probleem. 40 
 
De heer Stam zegt dat dit te maken heeft met de formulering in het bidboek. 
Voorkomen moet worden dat na verkoop een traject ontstaat, waarin partijen 
elkaar niet meer weten te vinden. Er moeten stedenbouwkundige processen 
aangegaan worden. Daarover moet onderhandeld worden. Het college ziet dat als 
een uitdaging.  

45 

50 

 
Besluit de raad uit te gaan van de constructie zoals voorgesteld in het 
amendement, dan zal het college dat uitvoeren. De knop gaat dan om, ook met de 
ambtelijke projectgroepen. Het uiteindelijke financiële resultaat valt nog te bezien, 
maar is achteraf niet te controleren omdat het andere pad niet is ingeslagen. 
 
De exploitatie tijdens de ontwikkelperiode na verkoop. 
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Het voorgestelde beslispunt 4 heeft het college zodanig geformuleerd, dat het de 
mogelijkheid openlaat om te onderhandelen over mogelijke exploitatie van de 
Watertoren tijdens de ontwikkelperiode. 
Het college heeft bij de raadsbrede commissie aangegeven dat aan de biedende 
partijen twee varianten worden gevraagd. De ene is met exploitatie van de 
Watertoren en de andere is zonder exploitatie van de Watertoren. 

5 
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De kosten van groot onderhoud spelen op dit moment nog geen enkele rol. Dat is 
pas van belang wanneer er gesproken wordt over de exploitatie. Nu besluit de 
raad niets over groot onderhoud. Het college heeft het voornemen om dit bij de 
verkoop als zodanig voor te leggen. De raad maakt dan een keuze. 
 
Een en ander betekent ook dat de raad zich nu nog niet uitspreekt over de 
tussentijd. De heer Stam is van mening dat er voor de kern een sporthal nodig is 
en behouden moet blijven. Er wordt geen blanco cheque uitgegeven omdat het 
aan de raad is om hierover besluiten te nemen op het moment dat er investeringen 
moeten worden gedaan. De raad heeft het budgetrecht. De geformuleerde wens 
vindt de heer Stam duidelijk. Tijdens de ontwikkelperiode moet er een droge 
overdekte sportvoorziening zijn voor Egmond aan Zee.  
 
Welke sportvoorziening moet er op de middellange termijn terugkomen? 
Er wordt gesuggereerd dat het college vindt dat er een zwembad terug moet 
komen. Het college heeft zich daarover niet scherp uitgesproken en zal dat ook 
niet doen. Dat heeft verschillende oorzaken. De raad heeft in 2003 een besluit 
genomen over de locaties van zwembaden. Het college vindt dat in de regio 
nagegaan moet worden welke vormen van zwembaden er zijn. Veel interessanter 
is het om na te gaan of de gemeente, samen met private partijen, dingen kan 
bedenken die uitdagend zijn voor de regio en de gasten die de gemeente 
bezoeken. Wanneer dat lukt, dan kan bekeken worden of daarbij een zwembad 
gerealiseerd kan worden, waar onder meer kinderen kunnen leren zwemmen en 
waar de reddingsbrigade een plek kan krijgen. Anders gezegd: gelieerd aan. 
Het college heeft hierover oriënterende gesprekken gevoerd met andere 
investeerders en gaat dit verder bekijken. Dit is de interpretatie die de heer Stam 
geeft aan het verzoek om een gefundeerd onderzoek. Dat heeft niets te maken 
met de huidige exploitatie van de Watertoren. Op dit moment gaan de 
bezoekersaantallen goed. Los van het onderhoud, is de exploitatie op dit moment 
redelijk rond te breien. De heer Stam benadrukt dat het onderzoek gaat over de 
toekomstig te creëren structurele situatie en de positie die de gemeente in die 
structurele situatie wil gaan innemen. Daarvoor zijn allerlei varianten te bedenken. 
 
Interruptie door de heer Roem (VVD). 40 
In het amendement gaat het ook om onderzoek in verband de toekomstige 
voorziening in de Egmonden. Dat staat los van de huidige exploitatie van de 
Watertoren. 
 
Vervolg reactie college op de eerste termijn. 45 

50 

 
Variant 2 krijgt in de optiek van het college een andersoortige invulling. Ook in 
variant 1 gaat het college op zoek naar mogelijkheden om een sporthal en wellicht 
een natte voorziening, te realiseren. Het is makkelijk, wanneer die 
verantwoordelijkheid komt te liggen bij een partij die de Watertoren koopt. 
Wanneer gekozen wordt voor variant 1 dan worden de mogelijkheden hiertoe 
onderzocht en wordt de financiering bekeken. In variant 1 is het geen harde 
koppeling. Het geeft echter ook weer een afhankelijkheidsrelatie. Met andere 
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woorden: het idee van variant 2 ligt er wel, alleen zal de financiële vertaling ervan 
een totaal andere worden. 
 
Het college wil graag betrokken worden bij de suggestie om in april hoorzittingen 
te houden. 5 
 
 
 
Na een korte schorsing van de vergadering vindt de tweede termijn plaats. 
 10 
De heer Roem (VVD) deelt mede dat na beraad is besloten het ingediende 
amendement aan te passen. De inhoud van het gewijzigde amendement van VVD 
en PvdA luidt als volgt: 
 
Beslispunt 2 in het voorstel van het college te schrappen en te vervangen door het 
volgende: 

15 

20 

25 

 2. In te stemmen met de verkoop complex Watertoren middels een openbare 
inschrijving aan de hoogst biedende marktpartij (conform het door de gemeente 
Bergen opgestelde programma van eisen die kwalitatief randvoorwaardelijk en 
financieel zijn). 

Ten aanzien van beslispunt 4 inzake de exploitatie annex de openstelling van de 
Watertoren, de voorgestelde tekst te vervangen door en aan te vullen met: 

 4. Zolang het onderzoek naar de sportvoorzieningen in de kern Egmond aan Zee 
niet is afgerond, een sporthal gelijkwaardig aan de sporthal bij de Watertoren 
voor de bewoners van de Egmonden te handhaven, waarbij de redelijkheid in 
acht wordt genomen. 

 5. Gefundeerd onderzoek te doen naar de behoefte, invulling en haalbaarheid van 
een natte en droge voorziening in de Egmonden voor de toekomst. 

 
De heer Van Huissteden (PvdA) licht toe dat met de term “in alle redelijkheid” in 
het voorgestelde beslispunt 4 bedoeld wordt, dat het niet de kant op gaat dat er 
plotseling een hele nieuwe, dure, sporthal moet worden gerealiseerd voor een hele 
korte periode. Het staat het college vrij om in de onderhandelingen met kopers de 
twee opties na te vragen. 

30 

35  
Mevrouw Boers (CDA) deelt mede dat het CDA niet unaniem het voorstel van het 
college steunt. 
 
De heer Groot (CDA) merkt op dat het college hem duidelijk heeft gemaakt dat zijn 
zorg wordt gedeeld en dat het college kan leven met wat een meerderheid van de 
raad voorstelt, zoals verwoord in het ingediende gewijzigde amendement. De heer 
Groot (CDA) is van mening dat ondanks de wijziging in het amendement, de poort 
wordt opengezet en de risico’s blijven bestaan. Middels het bidboek moeten de 
randvoorwaardelijke zaken gezamenlijk goed worden vastgesteld. Gezamenlijk 
moet ook tevoren worden bepaald hoe zwaar deze randvoorwaardelijke zaken een 
rol spelen bij de uiteindelijke gunning. Hierover moet niet achteraf een discussie 
ontstaan, anders had de discussie van vanavond overgeslagen kunnen worden. 

40 

45 

 
De heer Korver (PvdA) doet bij interruptie de suggestie, om hieraan de werktitel 
mee te geven “ik heb nog zo gezegd, geen bommetje”. 50 

 
De heer Maarsse (BOBbes) wil weten of de wethouder de zorg van BOBbes deelt 
over mogelijke vertraging. 
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Mevrouw De Ruiter (D66) is van mening dat wanneer de gemeente een zo 
belangrijke accommodatie moet opgeven, er alles aan gedaan moet worden om 
het beste bod op tafel te krijgen. Dat kan naar de mening van D66 alleen via 
openbare inschrijving. Het is naar de mening van D66 ook strijdig met de 
aanbestedingsregels wanneer dat niet wordt gedaan. Daarnaast moet een ieder 
goed voor ogen houden wat de gemeente nu bijdraagt aan het zwembad.  

5 

 
Bij interruptie zegt de heer Groot (CDA) dat het best case scenario van het 
zwembad uitging van 300.000 bezoekers per jaar. Het is de vraag wat het beste 
bod is. De weging van de randvoorwaardelijke zaken moeten goed met elkaar 
afgesproken worden. Mevrouw 

10 
De Ruiter (D66) is het daarmee eens. 

 
De heer Bijl (GB) zegt dat de genoemde 300.000 bezoekers voor GB de motivatie 
was om de accommodatie in stand te houden. Totdat in december bekend werd 
dat er op jaarbasis nog maar 60.000 bezoekers zouden komen. Het idee van 
100.000 bezoekers lijkt GB het maximaal haalbare. 

15 

 
De heer Roem (VVD) zegt dat er niet strijdig wordt gehandeld met de 
aanbestedingsregels, zoals de Europese regelgeving dat voorschrijft. Het is een 
verkoop – koop proces. Dit proces kan voorzien worden van bepaalde 
randvoorwaarden, middels een bidboek. Aan die criteria kan een bepaald gewicht 
toegekend worden. Daarover moet met elkaar gesproken worden. 

20 

25 

30 

 
De VVD neemt hierop een voorschot door middel van een motie.  
 
De inhoud van de motie luidt als volgt: 
Van oordeel dat de ontwikkeling van het Watertoren terrein op duurzame wijze 
dient te geschieden. 
Conclusie. 
Verzoekt het college om de raad te betrekken in het opstellen van selectiecriteria 
voor de potentiële kopers, waarbij uitgangspunten als duurzaam (subsidiabel) 
bouwen en maatschappelijk verantwoord ondernemen de basis vormen voor 
genoemde criteria. 
 
Reagerend op een interruptie door de heer Van Huissteden (PvdA), zegt de heer 35 
Roem (VVD) dat de VVD als partij, gaat voor solide financiën maar ook staat voor 
duurzaamheid en milieu. Het is een toetsingscriterium waarmee de 
onderhandelingen ingegaan kunnen worden. 
 
Mevrouw Luttik (GB) deelt mede dat GB het heel belangrijk vindt dat er een goede 
sportvoorziening tijdens de overbruggingsperiode gehandhaafd blijft. GB heeft 
moeite met de hierover in het amendement opgenomen formulering. Om de 
besluitvorming niet te frustreren, gaat GB mee met het aangepaste amendement. 

40 

45 

50 

 
GB dient hierna een motie in. 
 
De inhoud van de motie van GB luidt als volgt: 
Overwegende: 
1. Dat er zojuist besloten is het totale complex van De Watertoren te verkopen aan 

een projectontwikkelaar tegen de hoogst mogelijke prijs. 
2. Dat in de verkaveling 12 vrije kavels zijn opgenomen. 
3. Dat de opbrengst van deze kavels niet minder hoeft te zijn ingeval deze 

rechtstreeks aan toekomstige bewoners verkocht worden (dit is ook het geval 
gebleken bij de kavels rond Elkshove). 
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4. Dat bij directe toewijzing van deze bouwkavels aan inwoners van Bergen, de 
doorstroming bevorderd kan worden. 

5. Dat mag worden aangenomen dat in het programma van eisen staat dat de 
koper bij het uitbrengen van een bod een overzicht van kosten en opbrengsten 
zal overleggen (bouwkosten, sloopkosten, bouwrijp maken en infrastructuur 
behoren onder andere tot de kosten). 

5 

10 

Draagt het college op. 
- Pas na evaluatie van het aanbestedingsresultaat te besluiten of ook de vrije 

kavels aan de aannemer worden gegund. 
- Het gunningvoorstel vooraf voor te leggen aan de raad. 
- Een mogelijke afweging om de vrije kavels buiten de gunning te houden op te 

nemen in het programma van eisen. 
 
Reactie college op de tweede termijn. 
 15 
De heer Stam deelt mede dat het college zich kan vinden in het gewijzigde 
amendement. Ondanks dat het een wijziging van strategie betekent, biedt het 
amendement, het college de mogelijkheden die het college voorstaat. Het college 
deelt de zorg van BOBbes of hiermee snel geopereerd kan worden. 
Het college verwacht dat er gezien het ingezette proces, snel gehandeld kan 
worden en dat in september een besluit voorgelegd kan worden. Er moet een 
goede planning gemaakt worden inclusief een informatieve ronde langs de 
commissie. Het college geeft invulling aan de punten zoals toegevoegd in het 
amendement. 
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Het college kan niet tegen de algemeen geformuleerde motie van de VVD zijn. 
Een invulling van duurzaam bouwen inclusief de financiële consequenties, is zeer 
ingewikkeld. Rond het hele plangebied is intern reeds gesproken over op welke 
wijze duurzaam bouwen hierin een rol gegeven kan worden. 
Er moet intern en wellicht ook met de commissie, gesproken worden over wat het 
begrip duurzaam inhoudt. Duurzaamheid kan op verschillende manieren vorm 
gegeven worden. Er zijn veel aspecten verbonden aan duurzaam bouwen. 
In dit kader doet de heer Roem (VVD) de suggestie om in deze, ook vooral contact 
op te nemen met bouwend Nederland.  
 35 
Inzake de motie van GB zegt de heer Stam dat met de motie de opdracht wordt 
veranderd die de raad aan het college heeft gegeven om snel geld te maken voor 
de locatie Watertoren. Met de motie wordt hetgeen voor een projectontwikkelaar 
profijtelijk is, er uit gehaald. Dat lijkt het college niet goed. Het betekent dat de 
middelen veel later binnen gaan komen. De ontwikkelaar wordt daarnaast de 
mogelijkheid ontnomen om het evenwicht in de sociale woningbouw met de vrije 
kavels te vinden. Sociale woningbouw heeft, ook op deze locatie, een onrendabele 
top. De motie maakt het veel ingewikkelder om de opdracht van de raad uit te 
voeren. Het idee van vrije kavels komt sympathiek over. In het onderhavige geval 
ontraadt de heer Stam het af om hiertoe over te gaan. Het evenwicht in de 
exploitatie voor deze kleine locatie wordt er met de motie volledig uitgehaald. Het 
formuleren van een bidboek en de onderhandelingen worden hierdoor 
verschrikkelijk ingewikkeld gemaakt. De winstcomponent die nodig is voor sociale 
woningbouw wordt met de motie geëlimineerd. Met de motie wordt voorgesteld het 
bidboek aan de raad voor te leggen. Daarmee worden in de procedure hobbels 
aangebracht waardoor het allemaal veel langer gaat duren. Feitelijk wordt het 
college onder curatele gesteld en wordt elke slagvaardigheid uit het proces 
gehaald. De heer Stam ontraadt de motie ten sterkste. 
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De voorzitter sluit hierna de tweede termijn en brengt allereerst het gewijzigde 
amendement in stemming. 
 
Met 19 stemmen voor en 2 stemmen tegen (dhr. Maarsse (BOBbes) en dhr. 
Hietbrink (GL) is het amendement aanvaard. 5 
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Met 19 stemmen voor en 2 stemmen tegen (dhr. Maarsse (BOBbes) en dhr. 
Hietbrink (GL)) besluit de raad: 
 
1. Voor herinvulling van het Watertorenterrein in te stemmen met het 

stedenbouwkundig verkavelingplan van MB Architecten dat voorziet in de 
realisatie van 69 woningen, waarvan 24 woningen in het sociale segment. 

2. In te stemmen met de verkoop complex Watertoren middels een openbare 
inschrijving aan de hoogst biedende marktpartij (conform het door de gemeente 
Bergen opgestelde programma van eisen die kwalitatief randvoorwaardelijk en 
financieel zijn). 

3. De verkoopopbrengst van het Watertorenterrein te verrekenen met de 
boekwaarde van het Sportcentrum De Watertoren. Het mogelijk negatieve saldo 
ten laste te brengen van de algemene reserve.    

 4. Zolang het onderzoek naar de sportvoorzieningen in de kern Egmond aan Zee 
niet is afgerond, een sporthal gelijkwaardig aan de sporthal bij de Watertoren 
voor de bewoners van de Egmonden te handhaven, waarbij de redelijkheid in 
acht wordt genomen. 

 5. Gefundeerd onderzoek te doen naar de behoefte, invulling en haalbaarheid van 
een natte en droge voorziening in de Egmonden voor de toekomst. 

 
Hierna vindt kort schorsing van de vergadering plaats voor overleg over de 
ingediende moties. 
 
Na heropening van de vergadering deelt de heer Roem (VVD) mede dat het 
overleg aanleiding is om de inhoud van de motie aan te passen. 
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De inhoud van de gewijzigde motie van de VVD luidt als volgt: 
Van oordeel dat de ontwikkeling van terreinen in de gemeente Bergen op 
duurzame wijze dient te geschieden. 
Conclusie. 
Verzoekt het college om de raad te betrekken in het opstellen van selectiecriteria 
voor de potentiële kopers, waarbij uitgangspunten als duurzaam (subsidiabel) 
bouwen en maatschappelijk verantwoord ondernemen de basis vormen voor 
genoemde criteria. 
 
De heer Groot (CDA) is van mening dat in het verleden reeds een motie is 
aangenomen met dezelfde strekking, als de motie die nu voorligt.  
De heer Ooijevaar (CDA) voegt hieraan toe dat hetgeen de VVD nu zegt al in het 
bouwbesluit is opgenomen sinds juli 2003.  45 
 
De heer Stam geeft aan dat de motie zodanig ruim is geformuleerd dat het alle 
ruimte biedt. Er moet invulling gegeven worden aan het begrip duurzaam bouwen. 
Ten aanzien van de in het bidboek genoemde begrippen, wordt bekeken in 
hoeverre deze kunnen worden gedefinieerd in het bidboek. Een en ander komt 
zeker nog aan de orde in de discussies in het kader van de perspectiefnota en de 
begroting. Wanneer dat een goede interpretatie is van de motie, dan kan het 
college instemmen met de inhoud van de motie. De heer 

50 

Roem (VVD) 
onderschrijft dit.  
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Hierna brengt de voorzitter de gewijzigde motie van de VVD in stemming. De 
motie wordt raadsbreed aanvaard. 
 
Alvorens tot stemming over de motie van GB over te gaan, zegt de heer V.d. Leij 
(PvdA) bij stemverklaring dat een aantal punten in de motie sympathiek is. Hij ziet 
de motie als een aanmoediging om een en ander veel verder door te ontwikkelen. 
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Hierna wordt de motie van GB in stemming gebracht. Met 5 stemmen voor (5 
leden van GB) en 16 stemmen tegen, is de motie verworpen. 
 

11. Sluiting. 
 Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 
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Aldus gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld in  
de vergadering van de gemeenteraad van  
 
de griffier,  de voorzitter, 


