
 Amendement A 
AGENDAPUNT    Amendement 24/06/2008 

Onderwerp  verkoop Watertorenterrein 

Aanhef De raad van Bergen in vergadering bijeen op 24 juni 2008 

Inhoud 

8 voor-11 tegen 

19 voor 

 

5 voor – 14tegen  

 

15 voor-4 tegen 

De volgende beslispunten als volgt te wijzigen: 
 
1. In te stemmen met de verkoopprocedure variant l. 
 
3.  Het onderzoek naar de invulling en locatie van de behoefte, invulling en   
     haalbaarheid van een natte en droge voorziening in de Egmonden zo spoedig  
     mogelijk op te starten en de uitkomst hiervan uiterlijk 1 januari 2009 voor te leggen 
     aan de raad.     
 
4. Het zwembadgedeelte van de watertoren per 1 september te sluiten. 
 
6. De sporthal met horeca van de watertoren open te houden tot; 

A. er een adequate sportvoorziening is gerealiseerd die overeenkomstig is aan 
de uitvoering zoals de raad deze vanuit het onderzoek heeft gekozen. 

B. de afgegeven bouwvergunning onherroepelijk is geworden. 
 

Toelichting 

 

 

• Voor een optimale opbrengst en minimale belasting aan het ambtelijk apparaat is 
het niet gewenst de voorgestelde aanbestedingsvariant te bewandelen.   

• De raad heeft 25 maart al een amendement aangenomen waarin de opdracht is 
gegeven om een gefundeerd onderzoek te doen naar de behoefte van een droge 
en natte voorziening;  in de beslispunten wordt deze opdracht herhaald. 

• Toerisme biedt een grote positieve bijdrage aan de economie in de gemeente 
Bergen. In juli en augustus heeft Bergen de meeste toerisme.  In dit opzicht zou het 
openhouden van de watertoren tot 1 september, als “slecht-weer-voorziening”,  
zeer gewenst zijn. 

• Indien het onderzoek uitwijst in welke omvang een vervangende droge 
sportvoorziening nodig is, kan gezocht worden naar een locatie. Mocht die niet 
tijdig beschikbaar zijn kan de raad afwegen er tijdelijke voorzieningen te treffen, 
dan wel de sporthal open te houden en de aannemer een vergoeding te geven 
voor latere beschikbaarheid. 

Naam  Gemeentebelangen BES, Janina Luttik-Swart 
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