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De nog te behandelen agendapunten zijn: 
 
Bespreekstukken. 
 
18. Vaststellen strandnota gemeente Bergen. 
 
19. Beleidsnotitie masten voor telecommunicatie gemeente Bergen. 
 
20. Handhavingbeleid permanente bewoning recreatiewoningen in de gemeenten. 
 
21. 1. Vaststellen Nota van Uitgangspunten Egmond aan Zee, centrum en boulevard. 
 
 2. Vaststellen Nota van Uitgangspunten Bergen aan Zee, dorpskern. 
 
Initiatiefvoorstel. 
 
22. Energiebox voor minima Bergen Noord-holland. 
 
23. Sluiting. 
 
 
Motie GB over veiligheid en groenbehoud rondom bouw Nieuwe Bergense School. 



regel voortzetting gemeenteraad 24-06-2008 op 26-06-2008  bladzijde 2 van 12 

De voorzitter heropent de vergadering. 
 
18. Vaststellen strandnota gemeente Bergen. 
 
 Eerste termijn. 5 
 

De heer Korver (PvdA) deelt mede dat de PvdA de strandnota kaderstellend vindt. 
De verdere invulling is op dit moment onvoldoende. De criteria dienen in 
samenspraak opgesteld te worden. De PvdA verzoekt het college om voor 1 
oktober concept criteria voor te leggen aan de raad. De communicatie moet beter. 
Er moet geluisterd worden naar alle betrokkenen. De kritiek moet ter harte 
genomen worden. De PvdA dient een motie in. Dit is naar voorbeeld van Zeeland. 

10 

 
 De inhoud van de motie (6) luidt als volgt: 
 Overwegende dat: 15 

20 

25 

 - Bij de uitwerking van de strandnota wij ons zorgen maken over de 
communicatie in het algemeen en de handhaafbaarheid in termen van 
communicatie, realisatie en kosten in het bijzonder. 

 - Van mening zijnde dat het uitgangspunt vooraf moet zijn gericht op beheer en 
het samen beleefde eigen belang van de exploitanten en niet op 
handhaafbaarheid. 

 - Van oordeel zijnde dat handhaving achteraf dient plaats te vinden en b eheer 
vooraf goed geregeld moet zijn. 

 Roept het college op: 
Bij de uitwerking van de strandnota niet alleen per exploitatie eenheid een 
gebruiksovereenkomst af te sluiten maar in deze gebruiksovereenkomst een 
artikel op te nemen welke verwijst naar een overkoepelende (samenhangende) 
gebruiksovereenkomst welke tevens door elke exploitant getekend is. 
 
De heer Roem (VVD) vindt dat de voorliggende nota een open einde is en op een 
aantal punten onderbouwing mist. Het streven om te komen tot uniforme 
regelgeving wordt niet gehaald. De strandnota heeft veel commotie teweeg 
gebracht. Daarop moet de politiek reageren. Alle belanghebbenden moeten er van 
overtuigd raken dat er rekening wordt gehouden met hun belangen en dat hun 
kritiek serieus wordt genomen. Met de motie van de PvdA kan de strandnota op 
hoofdlijnen vastgesteld worden en is er ruimte voor de verdere invulling. 

30 

35 

 
De heer Edelschaap (GL) deelt mede dat GL voorstander is van een duurzame 
benadering van zee en strand. Natuur en landschappelijke waarden moeten 
gekoesterd en versterkt worden. GL kiest voor minder druk op het totale strand, 
rust, natuurbeleving en goede handhaving met duidelijke regels. GL is tegen 
jaarrondexploitatie en uitbreiding van de paviljoens. GL wil geen onbeheersbare 
situaties en is daarom tegen het model van strandzonering. De onduidelijkheid 
wordt daarmee vergroot, vooral als het gaat om handhaving. 

40 

45 

50 

GL vindt dat voorkomen moet worden dat het totale strand wordt volgebouwd en 
een Walibi aan Zee ontstaat. GL verzoekt: 
- de uitbreidingsbebouwing vast te stellen op 34 m2 en aan te geven dat hieraan 

niet getornd kan worden; 
- ook de verenigingsgebouwen te houden aan de voorwaarden zoals benoemd 

bij commerciële bebouwing. 
GL strijdt voor behoud van maatschappelijke waarden, rust en natuurbeleving aan 
het strand. 
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De heer Bijl (GB) merkt op dat de strandnota nodig is voor het beleid op langere 
termijn. De strandnota is nu vooral gericht op bebouwingsmogelijkheden voor de 
exploitanten. Ten aanzien van de voorzieningen voor bezoekers is niet 
geanalyseerd wat de behoefte is. De gevolgen van de uitbreiding zijn niet 
onderzocht. Er zijn geen contacten geweest met bewonersgroepen of andere 
betrokkenen. Aan de strandnota ontbreekt een financiële paragraaf. 

5 

10 

15 

GB vindt dat het mogelijk moet zijn om flexibel met de mogelijkheden voor de 
voorzieningen wordt omgegaan. Het is van belang dat paviljoens, paviljoens 
blijven ten dienste van de bezoekers. Kiosken moeten uitgiftepunten blijven van 
beperkte omvang. Er moet een mogelijkheid zijn voor alternatieve voorzieningen. 
Er moet een rechtvaardige verdeling komen van de voorzieningen die valt te 
handhaven.  
 
Nadat de heer Bijl (GB) een nadere toelichting heeft gegeven dient hij namens GB 
een motie en een tweetal amendementen in. 
 
De inhoud van de motie (7) luidt als volgt: 
Overwegende dat: 
1. De uitvoering van de strandnota wordt vastgelegd in o.a. de A.P.V. en 

contracten naar de exploitanten.  20 

25 

30 

35 

40 

2. Hiervoor de juridische aspecten moeten worden afgewogen. 
3. Het van belang is dat voor de bewoners in de kustgemeenten, de bezoekers 

aan het strand en de ondernemers heldere afspraken van belang zijn. 
 
Draagt het college op: 
Bij de verdere uitwerking van de strandnota de volgende punten vast te leggen: 
1. Voor gebouwen, inclusief terras en voorzieningen, die momenteel 

overeenkomstig hun bouwvergunning groter zijn dan de mogelijkheden als nu in 
de vastgestelde strandnota wordt genoemd, geldt een overgangsregeling. 
Indien gebouwen zonder bouwvergunning het laatste jaar groter zijn dan de 
aangegeven bepalingen mag het oppervlak maximaal de nu aangegeven norm 
zijn. 

2. Vergunningen ten aanzien van jaarrondexploitatie in eerste instantie alleen te 
verlenen aan paviljoens nabij de hoofdstrandafgangen. Na evaluatie van 
overlast kan worden bekeken, deze elders ook toe te staan. 

3. Voor de geluidsbelasting vanuit het gebouw gelden de normen gelijk aan die er 
van toepassing zijn in de bebouwde kom van Bergen inclusief het 
terrassenbesluit.  

4. Ligstoelen en windschermen mogen niet vooraf op het strand worden uitgezet, 
waardoor een het strand zichtbaar publiek toegankelijk is. 

 
De inhoud van amendement (F) luidt als volgt: 

Bij beslispunt 4 aangaande “aanvullingen en wijzigingen” de volgende 
toevoegingen op te nemen: 
5. De stranden bestemd voor “zonnen en zwemmen” zijn in de zomer gedurende 

het tijdvak van 1 mei tot 1 oktober tussen 10.00 uur en 19.00 uur verboden 
voor honden en paarden. 

45 

50 

 Toelichting: 
 - De overlast van honden en paarden kan worden gelijkgesteld. 
 - Paarden tot 12.00 uur op genoemde stranden lijkt ons ongewenst. 
 - Deze vereenvoudiging van voorwaarden past in het kader van deregulering 
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De inhoud van Uamendement U (G) luidt als volgt: 
1. Gebouwen van horecabedrijven zijnde paviljoens kunnen een maximaal 

bedrijfsoppervlak van 600 m2 op de eerste bouwlaag krijgen, inclusief 
eventuele nevenactiviteiten.  

2. Gebouwen van horecabedrijven zijnde kiosken kunnen een maximaal 5 
bedrijfsvloeroppervlak van 250 m2 op de eerste bouwlaag krijgen. 

3. Gebouwen voor nevenactiviteiten kunnen losstaand of gekoppeld zijn aan 
kiosken waarbij zij een maximaal bedrijfsoppervlak van 250m2 op de eerste 
bouwlaag krijgen. 

4. Alle bouwwerken kennen een maximale diepte van 20 m. 10 
5. Indien brandwerende maatregelen (in overleg met de brandweer) worden 

getroffen zijn er geen beperkingen t.a.v. de onderlinge afstand van gebouwen. 
6. Functiewijziging van de gebouwen is niet mogelijk, ook indien dit bebouwing 

betreft voor specifieke commerciële activiteiten. Komt er een andere functie is 
een nieuwe aanvraag noodzakelijk. 15 

Toelichting 
• Beperking van het vloeroppervlak is gewenst om te grootschalige paviljoens te 

voorkomen.  
• Een kiosk van 250m2 is ruim voldoende voor een effectieve exploitatie als 

kiosk. Visueel is daarbij een duidelijk onderscheid tussen paviljoen en kiosk 20 
gewaarborgd. Een groei van 20% levert jaarlijks discussie op en valt nauwelijks 
te handhaven. Bovendien is dit onrechtvaardig t.a.v. niet eerder vergrote 
kiosken.  

• Gebouwen voor nevenactiviteiten moeten ruim uit de voeten kunnen, het is 
echter ongewenst om dit als middel te gebruiken om bij sluiting tot een grotere 25 
horecagebouw te komen. Een periode van 3 jaar is voldoende om onderzoeken 
af te kunnen ronden.  

• Voor een optimale benutting van het strand is het gewenst paviljoens te 
concentreren, zonder dat er gaten ontstaan die tot rommelige opslag leiden. 

Beperking van de maximale bouwdiepte is niet alleen gewenst om voorlangs 30 
voldoende ruimte voor bezoekersstroom en reddingsbrigade te hebben. Ook 
voorkomt het te grote gebouwde uitstulpingen vanuit de duinvoet. 

 
 
De heer UGroot U (CDA) brengt in herinnering de aanleiding en het doel van de 35 
strandnota. Het CDA vindt dat de strandnota met name ten aanzien van de ruimte 
veel beperkingen oplegt. Het CDA vindt dat meer ruimte mogelijk moet zijn, zodat 
iedereen de juiste kansen krijgt. Het CDA is van mening dat de 20% regeling uit de 
strandnota geschrapt moet worden. Het doet tekort aan innovatief ondernemen.  
De voorgestelde maten vindt het CDA juist, behalve voor nieuwe ondernemers. 40 
Nieuwe ondernemers kunnen niet uit de voeten met 34m2. Het CDA wil dat 
ondernemers gaan samenwerken om elkaar daarmee te versterken. De gemeente 
moet zich niet willen bemoeien met zaken die des ondernemers zijn. Ondernemers 
moeten ook de kans krijgen om als iets mislukt, te zoeken naar een andere 
formule. Een aantal wijzigingen, die GB voorstelt, ondersteunt het CDA. Het CDA 45 
is vooral voorstander om de invloed van brandweer op veiligheid, goed te regelen. 
Het CDA wil dat het welstandsaspect dominant in de strandnota wordt opgenomen 
met daarbij een keiharde sanctie. Het CDA vindt dat er niet gebouwd mag worden 
voordat een welstandstoets heeft plaatsgevonden.  
 50 
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Reactie college op de eerste termijn. 
 
Reagerend op de motie van de PvdA zegt de heer Mesu dat hij de motie als 
zodanig onderschrijft. Hij stelt voor om het laatste deel van de laatste zin uit de 
motie te schrappen omdat dit juridisch niet uitvoerbaar is. Er kan uitvoering 
gegeven worden aan de motie, op het moment dat een nieuw contract gesloten 
wordt. 

5 

10 

De strandnota is een visienota. Veel zaken moeten nog worden uitgewerkt, zoals 
de APV. In het najaar wordt aan de raad een herziening van de APV voorgelegd. 
 
Reagerend op een interruptie door de heer Roem (VVD), zegt de heer Mesu dat 
het aantal m2 voor paviljoens (750 m2) is vastgesteld op basis van de omvang van 
de huidige paviljoens. Terugbrengen van dit aantal m2 leidt er bij het afsluiten van 
een nieuw contract toe, dat de paviljoens die nu groter zijn, tot dat aantal m2 
teruggebracht moet worden. Daarvan is het college geen voorstander. 15 

20 

Naar aanleiding van de ontstane commotie is de omvang van de kiosken 
teruggebracht naar 400m2. Kiosken mogen 20% in omvang toenemen, tot de 
maximale maat van 400m2. De 400m2 biedt mogelijkheden voor een goede 
exploitatie. 
 
De heer Mesu is van mening dat er het afgelopen jaar een inhaalslag is gepleegd 
als het gaat om handhaving. Er wordt op dit moment behoorlijk gehandhaafd. 
 
De heer Edelschaap (GL) is een andere mening toegedaan. Hij is van mening dat 
er genoeg voorbeelden zijn, die aantonen dat de handhaving niet beter is 
geregeld.  

25 

 
De voorzitter zegt als portefeuillehouder handhaving, dat er dit jaar een behoorlijke 
inhaalslag is en wordt gepleegd als het gaat om handhaving op het strand. Er 
komen steeds vaker klachten, omdat er handhaving is. Perfect is het nog niet, 
maar er wordt hard aan gewerkt. 

30 

 
De heer Mesu vervolgt zijn reactie op de eerste termijn. 
De verenigingsgebouwen met een maximale omvang van 34 m2, is vooral bedoeld 
voor bijvoorbeeld de opslag van hun materialen, c.q. als kleedruimte. 35 

40 

45 

50 

Het college is van mening dat de verenigingen ook de mogelijkheid moeten 
hebben om iets uit te breiden. 
 
In reactie op de motie en amendementen van GB zegt de heer Mesu, dat het 
college bewust gekozen heeft voor een maximale vloeroppervlakte van de 
paviljoens van 750m2. Bij de kiosken gaat GB uit van 250m2. Het college gaat uit 
van maximaal 400m2. De huidige kiosken mogen slechts 20% groeien tot 
maximaal 400m2. 
Het voorstel van GB om de mogelijkheid te bieden om gebouwen voor 
nevenactiviteiten te koppelen aan kiosken, kan uitgroeien tot een bedrijf van 
500m2.  
GB stelt een maximale diepte van 20m2 voor. Er zijn nu al bedrijven die 25 m2. 
diep zijn. Daarom heeft het college gekozen voor een andere formulering ook in 
relatie tot de mogelijkheden voor reddingsdiensten en brandweer. De plek die 
bedrijven op het strand krijgen is afhankelijk van de plek die het 
Hoogheemraadschap daarvoor aanwijst. 
Een afstand van 30 meter tussen de bedrijven is volgens de brandweer niet nodig, 
wanneer er voldoende brandwerende maatregelen zijn genomen. 
Een functiewijziging van bedrijven is niet mogelijk. 
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Uit hygiënische overwegingen is er voor gekozen om in de zomer geen paarden 
op het strand toe te laten. Het college stelt voor het huidige beleid dienaangaande 
te handhaven. 
De provincie heeft duidelijke richtlijnen en zonering aangegeven waar 
jaarrondexploitatie mogelijk is. Het college stelt voor dat te hanteren.  5 

10 

 De geluidsbelasting is geregeld in de milieuwetten. 
Het college vindt dat verhuurbedrijven de mogelijkheid moeten hebben om zich 
voor te bereiden op de komst van bezoekers van het strand, wanneer het een 
drukke dag lijkt te worden. 

 
Als een bouwvergunning wordt aangevraagd,. moet bekeken worden aan welke 
voorwaarden voldaan moet worden. 

 
Tweede termijn. 
 15 

20 

De heer Edelschaap (GL) wil duidelijkheid over de verenigingsgebouwen. In de 
praktijk blijkt dat er in verenigingsgebouwen drank wordt geschonken.  
Wanneer vergunning wordt verleend voor een nieuw innovatief bedrijf op 
bijvoorbeeld het strand in Egmond, betekent dat, dat er op een ander strand 
eenzelfde bedrijf ontwikkeld mag worden? Er zijn gegunde en “gepakte” m2. Is 
daarom bewust het aantal m2 voor een bedrijf ruim opgesteld? 
Reagerend op een interruptie door de heer Korver (PvdA), zegt de heer 
Edelschaap (GL) dat GL meer duidelijkheid wil. 
 
De heer Roem (VVD) zegt bij interruptie dat het initiatiefvoorstel van de VVD over 
innovatief ondernemen, criteria aangeeft, op basis waarvan een bedrijf een plek 
gegund wordt op het strand. 

25 

 
Dit biedt de heer Edelschaap niet voldoende duidelijkheid. 
 30 
In reactie op de vragen van GL zegt de heer Mesu, dat er in verenigingsgebouwen 
alleen voor de leden geschonken mag worden. Daarvoor hebben zij toestemming. 
Voor de vestiging van een nieuw bedrijf moet toestemming gevraagd worden. 
Daarvoor wordt niet automatisch toestemming verleend. 
In 2007 is de omvang van de aanwezige paviljoens en kiosken opgemeten. Dat is 
uitgangspunt. De omvang in m2 is vastgelegd in de strandnota. De omvang wordt 
vastgelegd in de af te sluiten contracten en daaraan wordt een ieder gehouden. 

35 

 
De heer V.d. Leij (PvdA) heeft begrepen dat de mogelijkheid om 20% uit te breiden 
een eenmalige mogelijkheid is. Daarmee kan de PvdA instemmen.  40 
GB heeft in het amendement een omvang van 250 m2 aangegeven voor 
commerciële activiteiten. Daarbij worden geen begrenzing van het aantal 
genoemd. De heer Bijl (GB) verwacht niet dat dit leidt tot problemen. GB is van 
mening dat het strand gebaat is bij een voorziening die dienstverlenend is voor de 
bezoekers. GB steunt de gedachte van de VVD ten aanzien van innovatief 
ondernemer. GB wil een verdringingsmarkt voorkomen. 

45 

 
In reactie op een vraag van de heer V.d. Leij (PvdA) zegt de heer Bijl (GB) dat GB 
uitgaat van de oude omschrijving van de het begrip paviljoen en kiosk. Een kiosk is 
naar de mening van GB een uitgiftepunt. 50 
 
De heer Mesu geeft aan dat het college in de strandnota voorstelt, om de kiosken 
de gelegenheid te bieden om uit te groeien tot een horecagelegenheid. Dat biedt 
een oplossing voor het huidige verschil.  
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De heer Bijl (GB) licht in reactie op eerdere sprekers nogmaals toe, wat de 
achtergrond is van de ingediende amendementen en de motie. 
 
In reactie op amendement F van GB, geeft de heer Mesu aan dat de formulering in 
de strandnota over de toegankelijkheid van het strand voor honden en paarden, 
aangepast moet worden, om te voorkomen dat paarden in de periode 1 mei tot 1 
oktober tot 12.00 uur op het strand toegelaten moeten worden. 

5 

 
De heer De Jong (VVD) is van mening dat de individuele eisen van verschillende 
partijen, ondervangen kunnen worden door de motie die de PvdA heeft ingediend. 
De motie streeft naar flexibiliteit per locatie en een convenant per locatie. De 
verantwoordelijkheid wordt neergelegd bij de ondernemers. Er kan sociale controle 
ontstaan en een betere handhaving. 

10 

15  
De heer De Jong (VVD) verzoekt om schorsing van de vergadering voor overleg. 
 
Hierna wordt de vergadering geschorst. 
 
Na heropening deelt de heer Korver (PvdA) mede dat wijziging van de motie van 
de PvdA en wijziging van het amendement van GB. De raad verzoekt voor eind 
november, in ieder geval in het najaar om terugkoppeling in de commissie. 

20 

25 

30 

 
De inhoud van de gewijzigde motie van de PvdA (8) luidt als volgt. 
Bij de uitwerking van de strandnota niet alleen per exploitatie eenheid een 
gebruiksovereenkomst af te sluiten maar in deze gebruiksovereenkomst een 
artikel op te nemen welke verwijst naar een overkoepelende (samenhangende) 
gebruiksovereenkomst. 
 
GB dient naar aanleiding van de discussie en het overleg tijdens de schorsing, een 
gewijzigd amendement G in. De inhoud van het gewijzigde amendement luidt als 
volgt. 
 
1. Gebouwen van horecabedrijven zijnde paviljoens kunnen een maximaal 

bedrijfsoppervlak van 750 m2 op de eerste bouwlaag krijgen, inclusief 
eventuele nevenactiviteiten. Bestaande paviljoens kennen een eenmalige groei 
van 20%. 

35 

40 

45 

50 

2. Gebouwen van horecabedrijven zijnde kiosken kunnen een maximaal 
bedrijfsvloeroppervlak van 250 m2 op de eerste bouwlaag krijgen. 

3. Gebouwen voor nevenactiviteiten niet zijnde horeca en onderscheidend kunnen 
losstaand of gekoppeld zijn aan kiosken waarbij zij een maximaal 
bedrijfsoppervlak van 250m2 op de eerste bouwlaag krijgen. 

4. Alle bouwwerken kennen een maximale diepte van 25 m. 
5. Indien brandwerende maatregelen (in overleg met de brandweer) worden 

getroffen zijn er geen beperkingen ten aanzien van de onderlinge afstand van 
gebouwen. 

6. Functiewijziging van de gebouwen is niet mogelijk, ook indien dit bebouwing 
betreft voor specifieke commerciële activiteiten. Komt er een andere functie is 
een nieuwe aanvraag noodzakelijk. 

7. Voor het afgeven van de bouwvergunning vindt een welstandstoets plaats. 
 
Hierna wordt overgegaan tot stemming bij handopsteking. 
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Stemming. 
 
- Stemming over amendement F van GB: met 12 stemmen voor en 6 stemmen 

tegen, is het amendement aanvaard. 
- Stemming over gewijzigd amendement G: met 16 stemmen voor en 2 stemmen 

tegen, is het gewijzigde amendement aanvaard. 
5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 
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45 

 
Met inachtneming van de aangenomen amendementen, besluit de raad met 16 
stemmen voor 2 stemmen tegen: 
Vast te stellen de strandnota gemeente Bergen, 17 december 2007, waarbij 
expliciet wordt besloten: 

 1. Uit te gaan van de volgende visie: 
  a. Uitgangspunten: 
   - het strand is voor iedereen’ 
   - bezoekdoel = het strand; 
   - ruimte en vrijheid; 
   - innovatie en dynamiek; 
   - heldere regels en handhaving. 
  b. Zones: functieprofiel: km. paal: 
   - ruim en rustig 
    Egmond Binnen rust/natuur 39.0 – 42.9 
   - bruisend en gezellig 
    Egmond aan Zee druk/voorzieningen 37.0 – 39.0 
   - rustige Wimmenummer- 
    duinen rust/natuur 34.0 – 37.0 
   - gezellig en eigenzinnig 
    Bergen een Zee druk/voorzieningen 32.5 – 34.0 
   - ruimte en rust rond 
    Schoorl rust/natuur 28.0 – 32.5 
   - sportief en natuurlijk 
    Camperduin en Hargen druk/voorzieningen 26.0 – 27.5 
   - Hondsbossche Zeewering rust/natuur 20.5 – 26.0 
  c. Jaarrond exploitatie horeca, ja mits zones: 
   - Bergen een Zee  32.6 – 33.6 
   - Egmond aan Zee  37.2 – 38.6 
   - Schoorl   28.5 – 29.5 
   - Camperduin en Hargen  26.3 – 27.5 
  d. Gebruiksprofielen (zie tabel 3, bladzijde 21 van het raadsbesluit). 
 2. Paragraaf 5.1 bebouwing op het strand, als richtlijn voor beleid te hanteren. 
 3. Paragraaf 5.2 gebruik van het strand, als richtlijn voor beleid te hanteren. 
 4. De strandnota met gebruik van bijlage 3 “aanvullingen/wijzigingen naar 

aanleiding van de inspraak op de strandnota” te wijzigen. 
 
- Stemming over gewijzigde motie 6 van de PvdA: met 16 stemmen voor en 2 

stemmen tegen, is de motie aanvaard. 
- Stemming over motie 7 van GB: met 4 stemmen voor en 14 stemmen tegen is 

de motie verworpen. 
 
19. Beleidsnotitie masten voor telecommunicatie gemeente Bergen. 
 50 

Mevrouw Kindt (PvdA) dient na een korte toelichting, namens GL, PvdA en GB 
een motie in.  

 
 De inhoud van de motie luidt als volgt. 
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Is van mening dat de uitvoering van de beleidsnotitie “Masten voor Mobiele 
telecommunicatie gemeente Bergen” in  hoofdstuk5 : plaatsingscriteria, 
aangescherpt moet worden. 
Roept het college daarom op: 
1. Bij iedere nieuwe aanvraag voor het plaatsen van een antennedrager bij 

voorkeur te zoeken naar een locatie die zich bevindt: 
5 

10 

a. op tenminste 300 meter van de bebouwde kom (zoals bedoeld in de Wegen-  
Verkeerswet) en  

 b. op of nabij grijze functies zoals bedrijventerreinen, sportterreinen, 
parkeerterreinen, belangrijke doorgaande wegen en/of nabij reeds 
bestaande horizonvervuilend elementen zoals lichtmasten e.d.  

2. Indien geen locatie wordt gevonden die aan deze eisen voldoet hierover de 
raadscommissie te informeren. 

 
De heer Hietbrink (GL) hoopt dat de intentie van de motie duidelijker overkomt en 
dat deze uitvoerbaar is. Hij verzoekt de wethouder aan te geven of wat nu ter 
besluitvorming voorligt, wel uitvoerbaar is.  

15 

 
Mevrouw Luttik (GB) is blij dat er consensus is bereikt.  
 20 
De heer Zwart (CDA) wil weten of wat voorligt uitvoerbaar is. Het CDA wil weten of 
de in de motie opgenomen 300 meter voldoende duidelijkheid geeft. 
 
De heer Roem (VVD) is blij dat een en ander “gerepareerd” is. De VVD steunt de 
motie. 25 
 
Reactie college. 
 
De heer Plomp merkt op dat de motie uitvoerbaar is. Hij verzet zich niet tegen de 
motie. 30 
 
Stemming. 
 
De heer Bijl (GB) zegt dat hij er van overtuigd is dat het eerder door de raad 
genomen besluit, wettig is genomen. De heer Bijl stemt daarom nu tegen wat ter 
besluitvorming voorligt. Hij is voor handhaving van het eerder door de raad 
genomen besluit inclusief amendement. 

35 

 
Er wordt bij handopsteking gestemd over het collegevoorstel.  
De heer Korver (PvdA) is niet aanwezig bij de stemming. 40 

45 

50 

 
Met 14 stemmen voor en 3 stemmen tegen, besluit de raad:  

 1. Het raadsbesluit van 5 maart 2008, inzake de beleidsnotitie masten voor 
mobiele telecommunicatie gemeente Bergen en de daarbij behorende nota van 
beantwoording inspraakreacties, in te trekken. 

 2. De beleidsnotitie masten voor mobiele telecommunicatie gemeente Bergen en 
de daarbij behorende nota van beantwoording inspraakreacties vast te stellen. 

 
 Stemming over motie 8 van PvdA, GL en GB: de motie wordt unaniem aanvaard. 
 
20. Handhavingbeleid permanente bewoning recreatiewoningen in de 

gemeenten. 
Dit agendapunt is van de agenda afgevoerd. 
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21. 1. Vaststellen Nota van Uitgangspunten Egmond aan Zee, centrum en 
boulevard. 

  Zonder discussie wordt overgegaan tot stemming bij handopsteking. 
De heren Korver (PvdA), Roem (VVD) en de Jong (VVD) zijn niet bij de 
stemming aanwezig.  5 

10 

 
De raad besluit unaniem:   
Vast te stellen de Nota van Uitgangspunten Egmond aan Zee, centrum en 
boulevard de dato 22 april 2008 (bijlage I behorende bij het raadsbesluit) met 
inbegrip van de aanpassingen zoals voorgesteld in bijlage II behorende bij dit 
raadsbesluit. 

 
 2. Vaststellen Nota van Uitgangspunten Bergen aan Zee, dorpskern. 
  Zonder discussie wordt overgegaan tot stemming bij handopsteking. 

De heer Korver (PvdA), is niet bij de stemming aanwezig.  15 

20 

 
De raad besluit unaniem: 
Vast te stellen de Nota van Uitgangspunten Bergen aan Zee, dorpskern, de 
dato 22 april 2008 (bijlage I behorende bij het raadsbesluit) met inbegrip van de 
aanpassingen zoals voorgesteld in bijlage II behorende bij dit raadsbesluit. 

 
INITIATIEFVOORSTEL. 
 
22. Energiebox voor minima Bergen Noord-holland. 
 25 

30 

35 

40 

45 

 De inhoud van het initiatiefvoorstel van de PvdA luidt als volgt: 
 
 Constateert: 
 - dat de raad de noodzaak onderkent van verlaging van woonlasten voor mensen 

met een laag inkomen; 
 - dat de energiebeperkende maatregelen een structurele verlaging van de 

woonlasten genereren; 
 - dat een energiebox zich al in één jaar terugverdient; 
 - dat de gemeente een actieve bijdrage wil leveren aan een duurzame 

gemeenschap in het algemeen en het terugdringen van CO2 uitstoot in het 
bijzonder. 

 Overweegt: 
 - dat in het kader van minimabeleid en duurzaamheid een extra impuls gegeven 

kan worden aan de doelgroep minima; 
 - dat de actie een energiebesparing, woonlastenbesparing, lagere milieubelasting 

en gedegen communicatie over energieverbruik en –besparing oplevert. 
 Voorgesteld besluit: 
 1. Het college te verzoeken om de inwoners van de gemeente Bergen met een 

inkomen tot 120% van het bijstandsniveau en met een vermogen dat de grens 
gesteld in de Wet Werk en Bijstand (WWB) niet overschrijdt, eenmalig een 
energiebox te verstrekken. 

 2. De met dit voorstel samenhangende kosten € 24.000 ten laste te brengen van 
de begrotingspost onvoorzien. 

 
De heer Van Huissteden (PvdA) geeft een nadere toelichting op het 
initiatiefvoorstel en overhandigt aan de voorzitter een energiebox.  

50 
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De heer Roem (VVD) doet een beroep op het college om na te gaan of de 
bestaande energieleveranciers een financiële bijdrage willen leveren aan het 
initiatief.  
 
Reagerend op mevrouw De Ruiter (D66), zegt de heer Van Huissteden (PvdA) dat 
de bij de gemeente bekende groep de energiebox bij de gemeente kan ophalen. 

5 

De mensen wel binnen de doelgroep vallen, maar die niet bekend zijn bij de 
gemeente, kunnen een energiebox aanvragen. De omvang van deze groep is ca. 
200 mensen.  
Mevrouw De Ruiter (D66) stelt voor om iedereen uit te nodigen om de energiebox 
op te halen. Mensen zijn dan wellicht gemotiveerder om de inhoud van de box te 
gebruiken. De heer 

10 

Van Huissteden (PvdA) is van mening dat dit een drempel 
opwerpt. Het initiatiefvoorstel voorziet in de mogelijkheid om de energiebox tegen 
kostprijs ook ter beschikking te stellen van alle inwoners van de gemeente.  
 15 
De heer Van Huissteden (PvdA) stemt in met het voorstel van GL om de zinsnede 
in het initiatiefvoorstel over een bepaalde bevolkingsgroep, uit de tekst te 
schrappen. 
 
Reactie college. 20 
De heer Plomp neemt de suggestie van de VVD om externe sponsors te werven, 
in overweging. Er moet wel voor gewaakt worden dat de gemeente zich met het 
betrekken van externe sponsors in dit project, committeert. De inhoud van de box 
is van hogere waarde dan de kostprijs. Dat is in feite al sponsoring. 
 25 

30 

35 

 Hierna wordt overgegaan tot stemming bij handopsteking. 
 De heer Korver (PvdA), is niet bij de stemming aanwezig.  
 
 De raad besluit unaniem: 
 1. Het college te verzoeken om de inwoners van de gemeente Bergen met een 

inkomen tot 120% van het bijstandsniveau en met een vermogen dat de grens 
gesteld in de Wet Werk en Bijstand (WWB) niet overschrijdt, eenmalig een 
energiebox te verstrekken. 

 2. De met dit voorstel samenhangende kosten € 24.000 ten laste te brengen van 
de begrotingspost onvoorzien. 

 
Motie GB over veiligheid en groenbehoud rondom bouw Nieuwe Bergense 
School. 
 
De motie is ingediend op 24 juni. De behandeling is aangehouden in afwachting van 
het overleg dat heden zou plaatsvinden met alle betrokkenen bij de Nieuwe Bergense 
School. 

40 

 
De heer Stam deelt mede dat hedenmiddag overleg heeft plaatsgevonden met 
vertegenwoordigers van: M. Wiegmanschool; de wijkvereniging; direct omwonenden; 
de aannemer; Kennemer Wonen; gemeentelijke organisatie; intermediair. 

45 

50 

Een door de wijkvereniging in samenspraak met de omwonenden opgesteld alternatief 
bouwplan, is besproken. Dit bouwplan doet recht aan de in de motie geformuleerde 
uitgangspunten en wordt door alle bij het gesprek aanwezigen, ondersteund. 
De aannemer maakt een nieuwe bouwplaatstekening. Er moet nog een technische 
controle plaatsvinden en de brandweer moet nog akkoord gaan. 
De noodzaak voor de motie is hiermee naar de mening van de heer Stam weggevallen. 
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In reactie op een vraag van mevrouw Luttik (GB), verwoordt de voorzitter, dat de heer 
Stam heeft aangegeven dat aan de voorwaarden in de motie wordt voldaan en dat 
hieraan uitvoering wordt gegeven. 
 
De motie behoeft niet in stemming te worden gebracht. 5 
 
23. Sluiting. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter onder dankzegging de 
vergadering. Ze wenst een ieder een goed zomerreces. 

 10 
 
 
Noot van de notuliste: 
Omdat er geen vertrouwelijke zaken zijn besproken en de vertrouwelijkheid op de 
geagendeerde punten direct is opgeheven, is de inhoud van de besloten vergadering in 
deze notulen opgenomen. 

15 

20 

25 

30 

 
Aansluitend aan de openbare vergadering vindt een besloten vergadering plaats. De 
agenda betreft de notulen van de besloten vergaderingen gehouden op 22 april en 27 
mei 2008. De notulen worden met inachtneming van een kleine tekstuele correctie, 
vastgesteld. De vertrouwelijkheid wordt er af gehaald. De notulen worden daarmee 
openbaar. 
 
 
 
 
Aldus gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld in  
de vergadering van de gemeenteraad van  
 
de griffier,   de voorzitter
 
 
 


