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College Bergen wil opheldering van Hotel 
Zuiderduin 
 
Het college van Bergen is verbaasd over het besluit van de eigenaren van Hotel Zuiderduin om 
geen zwembad te realiseren in Egmond aan Zee. Verantwoordelijk wethouder Hietbrink: "De heer 
Groot verwijt ons besluiteloosheid, maar het kan hem toch niet ontgaan zijn dat er net een besluit 
genomen is om miljoenen te investeren in een sportcomplex in de Egmonden. Besluitvorming over 
het zwembad is daar een onderdeel van." Dat er al een half jaar geen contact is geweest betitelt 
Hietbrink als "onzin". Het college wil graag opheldering van de directie van het hotel en heeft de 
heer Groot uitgenodigd voor een overleg met het college. 
 
De gemeente Bergen is al langere tijd in gesprek met de eigenaren van Hotel Zuiderduin om te 
onderzoeken of daar voor eigen rekening en risico een nieuw zwembad kan worden gerealiseerd. 
Wethouder Hietbrink: “Zuiderduin wil graag een zwembad en de gemeente juicht de komst van een 
openbaar zwembad in de Egmonden toe.” In juni 2012 heeft het college aan de realisatie van een 
dergelijk zwembad voorwaarden gesteld. Hietbrink: “Wij willen garanties over het openbare 
karakter van het zwembad en zijn niet bereid om het Torensduin te verkopen. Het Torensduin heeft 
namelijk grote landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarde en is daarom een 
gemeentelijk monument.” Sinds vorig jaar is er overleg over deze voorwaarden en de invulling ervan. 
 
Of en op welke manier een openbaar zwembad kan worden gerealiseerd in Egmond aan Zee is 
onderdeel van een onderzoek naar de toekomstige invulling van het Watertorenterrein. De 
eigenaren van Zuiderduin zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de klankbordgroep die het 
afgelopen jaar overleg heeft gevoerd over dit dossier. Hietbrink: "Vanzelfsprekend hebben we hen 
uitgenodigd om deel uit te maken van de klankbordgroep Dorp en Duin. Dat hebben ze echter 
geweigerd. Misschien zijn ze daarom niet goed op de hoogte. Maar het kan toch ook de heer Groot 
niet ontgaan zijn dat er vorige maand een besluit over dit onderwerp is genomen.” Het college is 
verbaasd over het verwijt van besluiteloosheid aan haar adres. Hietbrink: “In maart heeft de heer 
Groot aangegeven dat de bouw van een nieuw zwembad in Hotel Zuiderduin niet voor 2016 aan de 
orde zou zijn. Waarom er nu opeens zo’n haast zou zijn, is voor ons een raadsel.” 
 
Het college is niet bereid de grond van het Torensduin te verkopen aan Zuiderduin en heeft daarom 
een gespecialiseerd bureau ingehuurd om te zoeken naar een werkbare erfpachtconstructie. "Dit 
bureau heeft eind augustus nog contact gehad met Hotel Zuiderduin over diverse inhoudelijke 
aspecten van die erfpachtconstructie. Het verhaal dat er al een half jaar geen contact met de 
gemeente is geweest, klopt gewoon niet." 
 



De raad neemt op 7 november een besluit over de randvoorwaarden waaronder bouw van een 
nieuw zwembad in Zuiderduin mogelijk is. Voor die tijd wil het college opheldering van de heer 
Groot. Hietbrink: "Het college heeft niet eens een brief van de eigenaren ontvangen. Onfatsoenlijk, 
vind ik dat. Als Zuiderduin de middelen niet heeft om de investering te doen of niet uit de voeten 
kan met onze voorwaarden hebben wij daar natuurlijk begrip voor. Maar dat hoor ik dan graag. En 
liever niet via de pers, maar gewoon in een gesprek." 
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