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agendapunt  0. Vragenhalfuur 

samenvatting 
besprokene 

Mw. De Ruiter, D66, stelt vragen over her uitplaatsen van mensen uit 
Haemstede en of de gemeente daar invloed op heeft, de oversteek bij de 
Hema en de vuilcontainers op het trottoir nabij Vlieg. 
 
Wethouder Mesu geeft aan dat de gemeente niet ‘over Haemstede en het 
beleid dien aangaande van Magentazorg gaat’, wel informatie heeft gevraagd 
en aangegeven dat de gemeente daar waar mogelijk mee wil werken / denken 
aan oplossingen. 
 
Wethouder Roem geeft aan dat de vuilcontainers op een tijdelijke locatie 
staan, ze een andere plek krijgen, die wel moet voldoen aan wettelijke normen 
over loopafstanden en openbare bereikbaarheid. 
 

 
agendapunt  1. Opening 
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samenvatting 
besprokene 

 
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en geeft de berichten van 
verhindering door. 

 
agendapunt 2. Vaststellen van de agenda 

besluit Agendapunten 10,11 en 12 Bestemmingsplannen functiewijziging MAG 
complex en de daarbij behorende bedrijfsverplaatsingen, zijn door de 
voorzitter op verzoek van het college van de agenda afgevoerd. 
 
De agenda is gewijzigd vastgesteld. 
 

 
agendapunt  3.a. Verslagen raadsvergadering gehouden op 20 en 27 juni 2013, 2 juli 

(voortzetting van 27 juni) en 2 juli 2013 
besluit  

De verslagen zijn ongewijzigd goed gekeurd. 
 

 
 
agendapunt 3. b. Lijst bestuurlijke toezeggingen bijgewerkt tot en met 10 september 

2013 
besluit Toezegging: Zodra de huurovereenkomst Kranenburgh en 

gebruikersovereenkomst Sterkenhuis er zijn, krijgt de raad dit op papier. 

De lijst bestuurlijke toezeggingen is ongewijzigd vastgesteld.  
 

 
agendapunt 3.c. Verzamellijst ingekomen stukken week 32 tot en met week 38 

besluit De raad neemt de lijst met ingekomen stukken voor kennisgeving aan en 
stemt in met de voorgestelde wijze van afdoening. 

 
 
agendapunt 3.d. Beantwoording schriftelijke vragen fractie GroenLinks  inzake 

herinrichtingsplan Schoorl Oost 
besluit Op verzoek van mw. Rasch, GL en mw. Paping, VVD, aanvullende vragen 

stellen over  het herinrichtingsplan Schoorl Oost, m.n. de eigendomskwestie, 
voor de volgende algemene raadscommissie agenderen.  

De raad neemt de beantwoording van de schriftelijke vragen voor 
kennisgeving aan.  

 
 
 

BENOEMINGEN 
 

agendapunt  4.a Burgercommissielid VVD  
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voorgesteld 
besluit 

• op voordracht van de fractie VVD mevrouw J.E. Bruin te benoemen tot 
(burger) commissielid namens de fractie VVD. 

besluit  
Zonder stemming conform besloten 
 

 
 

agendapunt  4.b Burgercommissielid Gemeentebelangen BES  

voorgesteld 
besluit 

• op voordracht van de fractie Gemeentebelangen mevrouw J. Luttik-Swart 
te benoemen tot (burger) commissielid namens de fractie 
Gemeentebelangen. 

besluit  
Zonder stemming conform besloten. 
 

 
 

HAMERSTUKKEN 
 
agendapunt  5. Voorstel betreft in te stemmen met bijgaand voorstel tot wijziging 

van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden 
voorgesteld 
besluit 

in te stemmen met het voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke 
Regeling GGD Hollands Noorden. 

besluit  
Conform besloten. 
 

 
 
agendapunt  6. Voorstel betreft in te stemmen met het stedenbouwkundig plan De 

 Werf in Egmond aan Zee en de daarbij behorende 
 begrotingswijziging vast te stellen 

voorgesteld 
besluit 

 

1. Instemmen met het stedenbouwkundig plan de Werf e.o., Egmond aan 
Zee, d.d. 3 juni 2013, waarbij: 
• De uitvoering als één project te realiseren in 2014/2015, 
• het restantkrediet van € 484.250 uit de gemeentebegroting 2013 voor 

herinrichting van de Werf door te schuiven naar 2014. 
2. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. 

samenvatting 
besprokene 

Stemverklaringen: 
Mw. Kindt, PvdA, wil dit besluit, wat zo goed besproken is met alle 
betrokkenen en we er raadsbreed positief over zijn, onder de aandacht 
brengen. 
Mw. Rach, GL , sluit zich daarbij aan en vraagt aandacht voor de uitwerking 
van alternatieve plannen voor het stallen van fietsen. 
De heer Ooijevaar, vraagt aandacht voor werken aan consensus bij de 
uitwerking van de plannen voor de reddingsbrigade en de Pinck. 
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agendapunt  7. Voorstel betreft in te stemmen met de beslissing op het 
bezwaarschrift Wvg Karel de Grotelaan 13 te Bergen 

voorgesteld 
besluit 

het bezwaarschrift tegen het besluit van de raad van 18 april 2013, waarbij op 
het perceel Karel de Grotelaan 13 te Bergen, kadastraal bekend als gemeente 
Bergen, sectie C, nummer 875 een voorkeursrecht is gevestigd, ongegrond te 
verklaren en het besluit in stand te laten. 

besluit  
Conform besloten 
 

 
 
agendapunt  8. Voorstel betreft het vaststellen van kaders voor strategie regionale 

 samenwerking regio Alkmaar 
voorgesteld 
besluit 

1. in te stemmen met de beantwoording van de vier kaderstellende vragen, 
die voorafgaan aan de intergemeentelijke strategische samenwerking in 
de regio Alkmaar, zoals weergegeven in  het raadsvoorstel. 

2. de opdracht te geven aan het coördinatieteam regionale samenwerking 
regio Alkmaar, voor het opstellen van een regiobeeld regio Alkmaar 2025. 

3. in te stemmen met de planning gericht op  
a. vaststelling van het regiobeeld regio Alkmaar 2025, tussen oktober 

2013 en maart 2014 
b. overdracht van het regiobeeld aan de nieuwe gemeenteraden in mei 

2014  
c. verdere uitwerking van jaarplan en projecten en de financiële 

gevolgen, na mei 2014. 
4. Het coördinatieteam aanvullend te verzoeken :  

a. om de gemeenteraden te informeren over de manier en termijn 
waarop tussentijdse terugkoppeling naar de gemeenteraden over de 
tot standkoming van regiobeeld plaats zal vinden.  

b. aan te geven hoe de specifieke communicatie met inwoners over het 
regiobeeld plaatsvindt. 

besluit  
Conform besloten. 
 

 
 

BESPREEKSTUKKEN 
 
agendapunt  9. Voorstel betreft gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Bergen aan 

Zee – Dorpskern 
voorgesteld 
besluit 

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Bergen aan Zee - Dorpskern 
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samenvatting 
besprokene 

Mw. Paping, VVD, erkent het andere karakter van Bergen aan Zee: van 
oudsher veel woningen in gebruik als tweede woning, maar vraagt zich af wat 
de juridische consequenties zijn/ de precedentwerking is van het voorgestelde 
besluit. 
 
De her Zeiler, GBB, stelt dat het bijzondere karakter van het dorp niet 
voldoende is uitgewerkt in het vastgestelde bestemmingsplan. Staat dus 
achter de wenselijkheid er wijzigingen in aan te brengen. Wenst de uitspraak 
van de Raad van State inzake de Verspyckweg 7 N verder door te trekken. 
Dient hiervoor amendement A in. 
 
Toelichting amendement A (GBB): wijziging formulering 
(a)  Veel ‘tweede woningen’ in Bergen aan Zee, met name ook die welke vóór 
de oorlog al bestonden, zijn eigendom van families en worden door deze vaak 
al generaties lang gebruikt. Handhaving van de voorgestelde formulering zou 
het onmogelijk maken, om familieleden met hun eigen gezin in de betreffende 
huizen te laten verblijven, waardoor leegstand zou worden bevorderd. 
(b)  Deze woorden komen in de andere omschrijvingen ook voor en zijn 
kennelijk vergeten. 
(c)  Deze toevoeging is mede gezien de onder (a) beschreven redenen 
overbodig. Bovendien gaat het in veel gevallen om volwaardige woningen, 
waar men ook buiten het hoogseizoen kan verblijven.  
(d)  Hiermee wordt de in het ontwerp-bestemmingsplan gebezigde aanduiding 
hersteld. Dit is noodzakelijk gezien de omstandigheid, dat volgens de 
planregels per bouwperceel ten hoogste één recreatiewoning is toegestaan, 
en deze schakelbungalows met zijn allen op één perceel liggen. Bovendien 
worden sommige jaarrond bewoond. Mits zij voldoen aan de eisen die in de 
bouwverordening worden gesteld, moet dit worden geaccepteerd. Het 
complex is in dat opzicht te vergelijken met de appartementen in de 
Alexanderflat en de bij deze herziening gelegaliseerde permanente bewoning 
van Verspyckweg 7 N. 
In dit verband merken wij op, dat bij Gemeentebelangen nog altijd de wens 
leeft, volwaardige woningen in Bergen aan Zee ook als zodanig te 
bestemmen. 
 
De heer van Huissteden, PvdA heeft hier moeite mee, oneigenlijk gebruik van 
een tweede woning, gaat in tegen bestaand beleid, elders kan men hier dan 
een beroep op doen. 
 
De heer Zeiler, GBB, weerlegt dat, het gaat in het amendement over een 
specifieke situatie. 
 
De heer van Huisteden, PvdA, geeft aan dat de woningen in het Engelse Veld 
juist als permanente woningen zijn gebouwd, maar erkent het bijzondere 
karakter van Bergen aan Zee. Als we geen handhavingsbeleid voor Bergen 
aan Zee kunnen  / gaan ontwikkelen, wat betekent dat voor de rest van de 
gemeente Bergen, ook daar tendensen woningen die verkocht worden als 
tweede woning, hoe dat dan te handhaven. Wat betekent deze niet -  
handhavingskwestie voor het handhaven van het oneigenlijk gebruik van de 
tweede woning als recreatiewoning. Bepleit methodiek Veere, gebruik als 
tweede woning regelen via een huisvestingsverordening en niet via het 
bestemmingsplan. 

bladzijde 5 van 13 

 



 
Mw. De Ruiter, D66, ziet nog twee obstakels voordat zij akkoord kan gaan. 
De door de PvdA aangekaarte handhavingkwestie en een precedentwerking 
richting andere kernen. 
 
De heer Zwart, CDA, door het besluit komt de toekomst van Bergen aan Zee 
niet in gevaar, ja, niet zo veel geld besteden aan de handhaving van de 
huidige situatie. Ziet geen precedentwerking, Bergen aan Zee heeft een ander 
karakter, de bestemming wordt per perceel vastgelegd, als men elders anders 
wil , moet men een  bestemmingsplanwijziging aanvragen. Staan achter dit 
besluit. 
 
Mw. Rasch, GL, ziet ook niet, net als CDA, de precedentwerking. Deze 
bestemmingsplanwijziging is niet alleen vanwege de Raad van State 
uitspraak, of het niet kunnen handhaven, maar juist omdat velen uit het dorp 
daar om gevraagd hebben. 
 
Schorsing. 
 
Reactie wethouder Hietbrink. 
De Raad van State heeft niet om een wijziging gevraagd, maar vraagt een 
betere onderbouwing hoe het verbod op tweede woning te handhaven is, 
anders wel heroverwegen. 
Het verbod speelt geen rol in het al dan niet spookdorp worden, er is niet 
gehandhaafd en toch nauwelijks een toename van tweede woningen de 
afgelopen decennia. Denkt dat er geen precedentwerking is, er is volkdoende 
onderbouwing waarom het verbod in Bergen aan Zee wordt geschrapt. Er is 
apart beleid voor de recreatiewoningen, geen permanente bewoning, dat is 
wezenlijk anders dan het beleid voor tweede woningen. Het is niet bekend 
hoeveel tweede woningen er in de rest van de gemeente Bergen zijn, is ook 
niet te extrapoleren uit de forensenbelasting. De huisvestingsverordening is te 
gebruiken, voor ook een verbod op het gebruik als tweede woning, maar dat 
verbod wil het college juist niet. 
Het amendement wordt ontraden; bestemmingen zijn opgenomen op huidig 
gebruik ( schakelbungalows recreatiewoningen) en bestaande rechten (d) 
(ondermeer uit vergunningen gebleken zoals Verspyckweg 7, ) verder zijn het 
technische wijzigingen die niets toevoegen en het soms complexer maken 
(wat is familie). 
 
Tweede termijn. 
 
Mw. Paping, VVD, kan gezien de beantwoording door de wethouder, achter 
het besluit staan. 
 
De heer Zeiler, GBB, trekt alleen punt d van het amendement in. 
 
De heer van Huissteden, PvdA,  hoe te handhaven -tweede woning als 
recreatie woning? Is nodig een beleid “handhaving” op te zetten, dit op orde te 
krijgen. Blijft bij zijn angst voor precedentwerking 
Zal niet instemmen met raadsbesluit en amendement. 
 
Mw. De Ruiter, D66 wilt dat we toch echt eens goed moeten praten over het 
handhaven, houdt haar zorgen over de precedentwerking, stemt in met 
besluit, niet met het amendement. 
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Wethouder Hietbrink kan geen garantie geven over het uitblijven van 
precedentwerking, geeft aan dat de gemeente een sterk verhaal heeft. 
Vanavond nemen we geen besluit over de handhaving. 
Blijft het amendement ontraden ook na het schrapen van punt d. 
 
De heer van Huissteden, PvdA, vraagt om de instrumenten voor het 
collegebeleid wat wil voorkomen dat permanente woningen tweede woningen 
worden en die weer recreatiewoningen.  
 
Wethouder Hietbrink, oneigenlijk gebruik van tweede woningen als 
recreatiewoningen is ongewenst, maar dat te handhaven heeft geen prioriteit. 
Als u dat een hogere prioriteit wil geven, moet de raad daartoe ter gelegener 
tijd besluiten. 
 
De heer Zeiler, GBB  trekt het gehele amendement in. 
 

tekst ingediende 
stukken 

Tekst amendement A (GBB): wijziging formulering 

Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 
De formulering op de volgende punten te wijzigen: 
(a)  de aanduiding m.b.t. het gebruik als tweede woning (vijfmaal) te wijzigen 
in ‘de eigenaar en zijn familie’; 
(b) bij punt e van de bestemmingsomschrijving ‘Wonen-Duinen’ achter het 
woord ‘recreatiewoning’ toe te voegen ‘per bouwperceel’; 
(c) in artikel 1.73 van de bestemmingsplanregels de woorden ‘en zodoende 
een deel van het jaar leeg staat’ te laten vervallen. 

(d) bij punt B c de aanduiding ‘recreatiewoning’ te vervangen door ‘W – 1’. 

stemming Amendement A: geen stemming, ingetrokken. 
 
Raadsbesluit: GBB (6), D66 (3), GL (3), VVD (5), CDA (2) voor; PvdA (2) 
tegen. Het raadsbesluit is met 19 stemmen voor en 2 tegen aangenomen. 
 

besluit De raad heeft conform besloten. 

 
agendapunt  13. Voorstel betreft kennis te nemen van de tussentijdse rapportage 

 2013 en het vaststellen van de financiële mutaties 
Voorgesteld 
besluit 

kennis nemen van de tussentijdse rapportage 2013 en het vaststellen van de 
financiële mutaties 

besluit  
Doorgeschoven naar de voorzetting van de raadsvergadering op 1 oktober 
2013. 

 
agendapunt  14. Voorstel betreft in te stemmen met de toekomst toeristische 

 informatievoorziening en de daarbij behorende  
 begrotingswijziging vast te stellen 

voorgesteld 
besluit 

1. dat de gemeente zich vanaf heden richt op digitalisering van de 
toeristische informatievoorziening 
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1.a  in dit kader de mogelijkheden te onderzoeken van allround internet-
bereikbaarheid in de gemeente 

1.b de gemeentelijke website als portal te laten fungeren als ontsluiting naar 
informatieve sites van derden  

1.c de ontwikkelingen van dergelijke sites en apps te stimuleren en/of in te 
 kopen 

1.d komende drie jaren tijdens de overgang naar volledige digitalisering, drie 
VVV- agentschappen in de kernen te continueren (Schoorl) danwel te 
initiëren (Bergen en Egmond) 

1.e gezien punt 1.d geen VVV-vestigingen meer in Bergen en Egmond aan 
Zee te subsidiëren  

1.f  gezien punt 1.d de VVV een agentschap in Bergen te helpen realiseren 
en het agentschap per jaar te financieren 

1.g  gezien punt 1.d de VVV een agentschap in Egmond aan Zee te helpen 
realiseren en het agentschap per jaar te financieren 

2. de marketing en promotie van de gemeente grotendeels over te laten 
aan de markt 

3.  de ingezette koers jaarlijks te evalueren  
4. de bij beslispunten 1.e t/m 1.g behorende begrotingswijziging vast te 

 stellen 
besluit  

Doorgeschoven naar de voorzetting van de raadsvergadering op 1 oktober 
2013. 

 
agendapunt  15. Voorstel betreft in te stemmen met de voorbereiding voor het 

 realiseren van de nieuwe brandweerkazerne in de kern Bergen en 
 de daarbij behorende begrotingswijziging vast te stellen 

voorgesteld 
besluit 

1. Het college opdracht te geven de voorbereiding op te starten voor het 
realiseren van de nieuwe brandweerkazerne op de locatie Elkshove 
binnen het bestaande bestemmingsplan. 

2. Een begrotingswijziging vaststellen, waardoor € 70.000,- van het (in de 
begroting opgenomen) krediet voor 2014 naar 2013 gehaald wordt  voor 
het laten opstellen van een technisch pve, schetsontwerp en een 
kostenraming 
 

samenvatting 
besprokene 

De heer Ooijevaar, CDA, blij dat het besluit een nieuwe brandweerkazerne op 
Elkshove vanavond genomen wordt, wil ook zicht hebben op het gebruik van 
het omliggende terrein, voorkomen dat milieu eisen stedenbouwkundige 
mogelijkheden blokkeren. 
 
De heer Bijl, GBB, blijft achter de locatiekeuze Elkshove staan. Dient motie (1) 
in om ook uit te spreken wat we met het omliggende terrein gaan / kunnen 
doen. Alleen binnen het bestemmingsplan werken is te belemmerend, er dient 
zowel binnen als buiten het bestemmingsplan uitgewerkt te kunnen worden. 
 
Toelichting motie 1 (GBB): nieuwbouw brandweergarage 
Overwegende: 
1. Dat de ruimtebehoefte voor een brandweergarage op Elkshove slechts 

een derde deel van het terrein beslaat; 
2. Dat ontwikkeling van de resterende ruimte voor woningbouw niet 

gefrustreerd mag worden door milieueisen van een kazerne; 
3. Dat integratie van de kazerne met een woningblok betekent dat er 
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duurzaam wordt omgegaan met het grondbeslag; 
4. Dat integratie van woningbouw met een brandweergarage kan betekenen 

dat de stichtingskosten van woningbouw dermate omlaag kunnen, dat 
sociale woningbouw hier mogelijk is. 

 
Mw. Paping VVD, de locatie Elkshove is na de locatie politie bureau de 
second best optie, die alleen nog is overgebleven, dus doen. 
 
De heer van Huisteden, PvdA, er gaat nu echt een nieuwe brandweerkazerne 
komen en wel op Elkshove, hoopt dat realisatie zonder tijdelijke locatie 
mogelijk is. Vraagt uitleg tekst over milieueisen in de motie. 
De heer Bijl, GBB geeft aan dat bedoeld wordt dat de (oefen) activiteiten die 
belemmerd kunnen werken op de ontwikkeling van het omliggende gebied,  
elders dienen plaats te vinden. 
 
Mw. Rasch, GL, fijn dat het nu eindelijk gaat gebeuren. Het lijkt moeilijk de in 
de motie gevraagde visie te ontwikkelen. 
 
De heer Snijder, D66 kan zich in het onderzoek van de motie vinden. 
 
Reactie portefeuillehouder Hafkamp. 
(Oefen)activiteiten zullen niet plaatsvinden bij de kazerne op Elkhove, maar 
blijven bij de werf. De toezegging aan de raadscommissie gaat in feite verder 
dan de motie, de resultaten van de studie en stedenbouwkundige schets 
worden in februari aan u voorgelegd. Vanavond gaat het over het besluit de 
kazerne op ELKSHOVE nader uit te werken.  
De heer Bijl,l, GBB, de motie gaat erom eerst de mogelijkheden te 
onderzoeken,  voor de nadere uitwerking, opstellen technisch plan van eisen 
e.a, van de kazerne, dus dan pas go - no go besluit voor de kazerne 
Mw. Hafkamp: Het lukt gewoon niet een dergelijk onderzoek naar voren te 
halen. 
 
Tweede termijn.  
 
De heer Snijder,D66, niet onderzoeken als dat vertraging oplevert, dus geen 
behoefte aan de motie. 
 
De heer van Huisteden, PvdA, wenst ook geen uitstel meer. 
 
Mw. Rasch, GL, niet vertragen 
 
Schorsing. 
 
De heer Ooijevaar, CDA, wil uitleg van het go – no go verhaal van GBB. 
 
De heer Bijl, GBB, nu ja (go) voor kazerne op Elkshove, het gaat om de vorm. 
Een plan van eisen ziet er ander uit bij bijvoorbeeld woningbouw op de 
kazerne.   
 
Portefeuillehouder Mw Hafkamp, vanavond echt het besluit voor een kazerne 
op Elkshove. Verschillende schetsen van een architect, de opmerkingen in de 
raadscommissie en van deze raad worden daarin meegenomen, te 
presenteren in februari. 
De heer Zwart, CDA, de raad wil over de mogelijkheden voor woningbouw , al 
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dan niet op de kazerne, meebeslissen. 
Mw. Hafkamp, u krijgt verschillende schetsen voorgelegd en u krijgt alle ruimte  
Om zich daarover te buigen. 
 
De heer Bijl, GBB, dient een mondeling amendement om alle mogelijkheden 
open te houden, dus niet alleen binnen het bestaande bestemmingsplan: 
Bij beslispunt 1,  onderzoeken zowel binnen als buiten het bestaande 
bestemmingsplan.. 
 
Portefeuillehouder Mw. Hafkamp , planvorming buiten het bestemmingsplan 
kan vertraging opleveren bij de nadere uitwerking. 
Wat u geschetst krijgt in februari zijn de mogelijkheden van zowel binnen als 
buiten  het bestaande bestemmingsplan met de daarbij behorende 
consequenties, het amendement past daar in. 
 

tekst ingediende 
stukken 

Mondeling amendement (B):  
Beslispunt 1 aanvullen tot : zowel binnen als buiten het bestaande 
bestemmingsplan 
 
Tekst motie 1 (GBB): nieuwbouw brandweergarage 
Draagt het college op 

• Bij het stedenbouwkundig onderzoek de mogelijkheden van ontwikkeling 
van het overige terrein mee te nemen, alsmede te onderzoeken of 
integratie van de kazerne met woningbouw mogelijk is 

• Deze studie aan de raad voor te leggen voorafgaande aan het opstellen 
van het technische pve; 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 

stemming Amendement B: unaniem (21) aangenomen. 
 
Gewijzigd raadsbesluit: unaniem (21) aangenomen. 
 
Motie 1: GBB (6), VVD (5), CDA (2) voor; GL (3), D66 (3), PvdA (2) tegen. 
Motie is met 13 stemmen voor en 8 tegen aangenomen. 
 

besluit  
De raad heeft conform besloten. 
 

 
 
agendapunt  16. Voorstel betreft in te stemmen met het haalbaarheidsonderzoek 

 multifunctionele accommodatie De Marke en de daarbij behorende 
 begrotingswijziging vast te stellen 

voorgesteld 
besluit 

1. In te stemmen met het haalbaarheidsonderzoek MFA De Marke, d.d. 13 
maart 2013 en met de daarin beschreven condities voor gemeentelijke 
participatie in de MFA. 

2. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. 
 

samenvatting 
besprokene 

Gezien de inhoudelijke samenhang van de agendapunten 16 en 17, wordt 
hierover een gezamenlijk debat gevoerd, de besluitvorming geschiedt wel 
apart. 
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De heer Haring, GBB, de verbouw worden toegejuicht, echter de bijdrage is te 
hoog, onnodige huur van 600 m2, strijdig met accommodatiebeleid en gezien 
de leegstand van scholen,, een eenmalige bijdrage van 220.000 en 
sloopkosten Binnenhof en T&O gebouw, met een risico dat de Marke failliet 
gaat of verdwijnt. Tegen dit besluit. 
 
De heer Haarsma, VVD,  het is een zaak van de Marke, de gemeente huurt 
alleen maar 600m2, die naar TNO en Stichting Welzijn gaan. Binnenhof en 
TNO dienen wel goed hergebruikt of gesloopt te worden. Dit 
concentratiebeleid van functies geef synergie. Welke consequenties heeft het 
moeten lenen door de Marke tegen en hogere rente dan de gebruikte 
rekenrente, dit mag niet voor rekening van de gemeente komen, bijvoorbeeld 
door een hogere huur. 
 
Mw. De Ruiter, D66, zijn er nog risico’s bij onze rechten, bijvoorbeeld een 
claim van de Marke op ruimte na 10 jaar. 
Voor het gebruik van het terrein van de TNO dient D66 een motie in, mede 
gezien de maatschappelijke functie die er op ligt. 
 
Toelichting motie 2 (D66): huisvesting door middel van Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap (CPO) 
Overwegende: 
Dat bij motie van 1 november 2012 is het college opgeroepen: 
a) Initiatieven m.b.t. CPO te ondersteunen en hiermee een bijdrage te leveren 
aan het realiseren van goede en betaalbare woningen voor starters in de 
gemeente Bergen. 
b) Voorwaarden te scheppen om  te komen tot het 
planologisch mogelijk maken en het beschikbaar stellen van betaalbare 
bouwlocaties (sociale koop) binnen de gemeente Bergen, waardoor Bergense 
jongeren, c.q. jonge gezinnen de mogelijkheid krijgen hun eigen huis te 
bouwen. 
Het College de Raad voorstelt op 26 september te besluiten: 
(2e beslispunt) In te stemmen met de sloop van het T&O gebouw na integratie 
van de activiteiten in MFA De Marke. 
In het raadsvoorstel wordt vastgesteld, dat de locatie van het T&O gebouw 
(gelet op de ligging) zich leent voor woningbouw en de grond in het bezit is 
van de gemeente. Sloop van het gebouw is gepland in 2015. 
Gronden ten behoeve van CPO in beperkte mate voorhanden zijn of komen. 
Geïnteresseerden in CPO een reëel perspectief moet worden geboden op 
realisering van bouwplan(nen). 
 
Mw. Rasch,GL, blij met een centrum zoals hoe dit gerealiseerd wordt. 
 
De heer Ooijevaar, CDA,  tevreden met ook de stedenbouwkundige inpassing 
van de Marke en de motie van D66 inzake het CPO, het is provinciaal beleid. 
Het is goed dat er nu daadwerkelijk iets gedaan wordt voor de starters op de 
woningmarkt, CPO moet ook elders kunnen in onze gemeente, er is grond 
‘zat’. De huurprijs van de huidige gebruikers van T&O dient gelijk te blijven. 
Akkoord met het voorstel. 
 
De heer van Huissteden, PvdA,, akkoord, inrichten woon – service – zone als 
prima voorbeeld voor andere plekken in de gemeente. Goede motie. 
 
Schorsing. 
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Reactie wethouder Hekker. 
Inderdaad, er ligt een heel mooi plan. Aantal m2 de Marke is lager dan het 
huidige gebruik Binnenhof en T&O en de vraag zal toenemen, zorg, gezien de 
woon – service – zone. Gezien de financiering voor 30 jaar, geen fluctuaties in 
de rente. Na 10 jaar in overleg herzien ruimtegebruik. Huurprijs gebruikers 
blijven gelijk. E.e.a. zal nog nader uitgewerkt worden in overeenkomsten, als 
de raad instemt met de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek. De motie 
is uitvoerbaar. 
 
De heer Haring, GBB, vraagt naar  de gevolgen voor verhuur van de zalen van 
Kranenburgh en Ruïnekerk. 
De heer Zeiler, GBB, vindt de planologische / stedenbouwkundige uitwerking 
te uitbundige, te veel hoogte, te veel groen gaat teloor door geplande 
woontorentjes. Koppeling plannen aan sloop T&O te prematuur. 
 
Reactie wethouder Hekker. 
De aard van het MFA, maatschappelijke activiteiten, is geheel anders dan 
Kranenburgh en de Ruïnekerk, namelijk cultuur. 
 
Reactie wethouder Hietbrink. 
Het stedenbouwkundig plan is gericht op het creëren van een nieuwe 
leefomgeving, er is veel aandacht besteed aan een steviger groene 
omzoming. Sloop T&O gebouw is logisch gevolg van de plannen. 
 
Schorsing. 
 

stemming   
Raadsvoorstel: D66 (3), VVD (5), GL (3), CDA (2), PvdA (2) voor; GBB (6) 
tegen. Het voorstel is met 15 stemmen voor en 6 tegen aangenomen. 
 

besluit De raad heeft conform besloten. 
 

 
 
agendapunt  17. Voorstel betreft in te stemmen met de stedenbouwkundige 

 uitwerking De Marke en de daarbij behorende begrotingswijziging 
 vast te stellen 

voorgesteld 
besluit 

1. In te stemmen met het stedenbouwkundig plan De Marke, d.d. 20 december 
2012. 

2. In te stemmen met de sloop van het T&O-gebouw na integratie van de 
activiteiten in MFA De Marke. 

3. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. 
samenvatting 
besprokene 

 

Inhoudelijke inbreng bij verslag agendapunt 16. 
 
Stemverklaring: 
De heer zeiler, GBB, de motie is te prematuur, op een later tijdstip zou met de 
motie ingestemd kunnen worden. 
 

tekst ingediende 
stukken 

Verzoekt het college: 

Nader onderzoek te verrichten m.b.t. de mogelijkheid de locatie van het T&O 
gebouw te bestemmen voor woningbouw t.b.v. Collectief Particulier 

bladzijde 12 van 13 

 



Opdrachtgeverschap. De uitkomsten van het onderzoek voor 1 januari 2014 
aan de raad te rapporteren. 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 

stemming Raadsvoorstel: D66 (3), VVD (5), GL (3), CDA (2), PvdA (2) voor; GBB (6) 
tegen. Het voorstel is met 15 stemmen voor en 6 tegen aangenomen. 
 
Motie 2: D66 (3), VVD (5), GL (3), CDA (2), PvdA (2) voor; GBB (6) tegen. De 
motie is met 15 stemmen voor en 6 tegen aangenomen. 
 

besluit De raad heef conform besloten. 
 

 
 
 
agendapunt  18. Voorstel betreft het vaststellen van het projectplan "Huisvesting 

 JL4" (inclusief het deelproject "Herinrichten publiekshal) en de 
 daarbij behorende begrotingswijziging  

voorgesteld 
besluit 

1. het projectplan "Huisvesting JL4" inclusief het deelproject "Herinrichten 
 publiekshal" vast te stellen en het benodigde budget beschikbaar te stellen;  
2.  de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. 

samenvatting 
besprokene 

 

besluit  
Doorgeschoven naar de voorzetting van de raadsvergadering op 1 oktober 
2013. 
 

 
 
agendapunt  19. Sluiting 

 
samenvatting 
besprokene 

 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 

 
 
Bergen,  5 november maand 2013 
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