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agendapunt  1. Opening 

samenvatting 
besprokene 

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

 
 
Agendapunt 2. Vaststellen van de agenda 

Besluit  
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 

 
 

BESPREEKSTUKKEN 
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agendapunt  3. Voorstel betreft het vaststellen van de Perspectiefnota 2015 en de 
daarbij behorende begrotingswijzigingen  

Voorgesteld 
besluit 

 
 

1 De perspectiefnota 2015 inclusief bijlagen, vast te stellen; 

2 De onderstaande autonome ontwikkelingen uit de Perspectiefnota 2015 vast 
te stellen; 

3 Akkoord te gaan met de verlaging van de storting in de algemene reserve 
van € 100.000 naar € 20.000,- in verband met verkoop snippergroen (zie 
mutatie 4.1); 

4 Akkoord te gaan met de verlaging van de jaarlijkse storting aan de reserve 
toerismefonds met € 5.463,- (zie mutatie 6.1); 

5 De wijzigingen in het investeringsplan zoals opgenomen in bijlage 1 vast te 
stellen; 

6 Akkoord te gaan met het wijzigen van de afschrijvingstermijn voor 
waterscooters van 5 naar 7 jaar. (Zie PPN 2015 bijlage 1 actief 2603, 2626 en 
2627 .) 

7 De bij de beslispunten 2 t/m 6 behorende begrotingswijzigingen vast te 
stellen. 

samenvatting 
besprokene 

 
Dhr. Snijder, D66 zegt dat zijn fractie geen kanttekeningen heeft bij de 
Perspectiefnota en het raadsvoorstel wordt dan ook gesteund. 
Dhr. Hietbrink, GL vindt het enerzijds niet erg nuttig om op dit moment de 
Perspectiefnota te bespreken met daarbij de volgende kanttekeningen over de 
zorg en de nabije toekomst. Met de meicirculaire verdampt het aanvankelijke 
verwachte positieve resultaat. Voor de decentralisaties moeten de kosten nog 
worden genomen en naar verwachting zijn de te ontvangen rijksmiddelen niet 
afdoende. Coalitieakkoord: de wensen zijn niet in de Perspectiefnota 
opgenomen. GL wacht dus op de begroting en denkt alvast na over haar eigen 
prioriteiten, zoals burgerparticipatie. Na indiening van het amendement zal GL 
daarop reageren. 
Dhr. Van Leijen, GB BES heeft een amendement opgesteld. De fractie vindt 
het vreemd om een Perspectiefnota vast te stellen terwijl daarmee de 
mogelijkheid tot amenderen vervalt. Hij stelt voor om de tekst: ‘De 
Perspectiefnota 2015 inclusief bijlagen, vast te stellen’ te wijzigen in: ‘Het 
college op te dragen de Perspectiefnota 2015 als uitgangspunt te nemen voor 
het opstellen van de meerjarenbegroting 2015-2018’. Zodoende kunnen 
voorstellen van de coalitie worden verwerkt en kunnen tijdens de 
begrotingsbehandeling ook andere voorstellen nog worden meegenomen.  
 
Toelichting amendement A (GB): Perspectiefnota 2015 als uitgangspunt voor 
de programmabegroting 
Als de raad besluit de PN ‘vast te stellen’ kan de raad geen ‘actuele of 
noodzakelijke’ wijzigingen meer door voeren bij de begroting. 
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Vanaf 2008 tot en met de PN 2012 is er als volgt besloten: 
Altijd: de in de Perspectiefnota xxxx  opgenomen autonome ontwikkelingen 
inclusief de kapitaallasten van de herijking en nieuwe investeringen vast te 
stellen en deze middels bijgevoegde begrotingswijzigingen te verwerken. En 
indien het zich voor doet, akkoord te gaan met de dotaties en onttrekkingen 
aan de reserves.   

Vervolgens: 

Het college op te dragen de Perspectiefnota 20xx als uitgangspunt te nemen 
voor het opstellen van de meerjarenbegroting 20xx-20(x+3);   De PN 2013 is 
niet verschenen, toen zijn de bezuinigingsvoorstellen ‘als kader vastgesteld 
voor de meerjarenbegroting 2013 – 2016. Bij de PN 2014 is voor het eerst 
besloten de PN inclusief paragrafen en bijlagen, vast te stellen;  
én Het college op te dragen de Perspectiefnota 2014 als uitgangspunt te 
nemen voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2014-2017.  
Bij de PN 2015 wordt alleen nog maar besloten de PN inclusief paragrafen en 
bijlagen vast te stellen. Voor meer beleidsruimte voor de raad, keren we terug 
naar de oude besluitvorming. 

Dhr. Houtenbos, VVD vraagt zich af welke kaders de gemeenteraad het 
college moet meegeven: uit de Perspectiefnota 2015 of de kaders uit het 
coalitieakkoord. In de Perspectiefnota wordt uitgegaan van een verhoging van 
het tarief rioolheffing, in het coalitieakkoord van een gelijk tarief. In de 
Perspectiefnota staan de nodige onzekerheden. De fractie mist de 
consequenties van het buitenonderhoud scholen dat bij de schoolbesturen 
wordt doorgeschoven. Aantal onzekerheden uit Begroting 2014 ontbreekt. De 
VVD zal zich kritisch opstellen t.a.v. de financiële gevolgen van de 
Veiligheidsregio en de financiële gevolgen (en in sommige gevallen risico’s) 
van de Gemeenschappelijke Regelingen. Decentralisaties: de VVD maakt zich 
zorgen over diverse dossiers en de samenwerking tussen de zorgaanbieders. 
Er zijn veel onzekerheden: inhoudelijk, sociaal en op het gebied van 
regelgeving. In de Perspectiefnota staan mogelijkheden om de 
schuldenpositie van de gemeente te verlagen, tot genoegen van de VVD. 
Opties: een gefaseerde en praktische aanpak van diverse projecten. 
Weerstandsvermogen: kijk kritisch naar de verbonden partijen. 
Aandachtspunten belastingen: OZB-opbrengsten worden niet verhoogd. Wordt 
er uitgegaan van de opbrengst 2014 zonder de 2% stijging waarmee rekening 
is gehouden, zonder areaal uitbreiding? Als het rioolrecht gelijk blijft, betekent 
dit een lagere opbrengst. Afvalstoffenheffing: coalitie wil verhoging 
voorkomen. Parkeertarieven: in coalitieakkoord wordt voorgesteld deze in 
2015 gelijk te houden aan die van 2014. Deze zijn landelijk gezien erg hoog. 
VVD vindt het positief dat het college de belastingdruk voor bewoners wil 
verzachten. Alleenstaanden betalen in Bergen het hoogste tarief. Er zal 
invulling moeten worden gegeven aan een aantal in de Perspectiefnota 
opgenomen inkomsten (circa 6-7 ton). VVD wil dat college mogelijkheid voor 
OZB op ondergrondse leidingen onderzoekt. Meeropbrengsten dienen terug te 
vloeien naar burgers. Overige tarieven OZB zouden moeten worden 
gebaseerd op normtarief algemene uitkeringen. Leidt dit tot een verhoging 
voor burgers, dan dient dit te worden gecompenseerd door een verlaging van 
afvalstoffenheffing en rioolrecht. VVD overweegt bij de behandeling van de 
Begroting 2015 amendementen en moties in te dienen. Ook over burger- 
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initiatieven en participatie. VVD overweegt invoering van parkeerkaart en 
toeristenpas en wil minder regels. Perspectiefnota is deels achterhaald. Memo 
meicirculaire: de genoemde € 660.000 lijkt meteen te worden geoormerkt voor 
de decentralisaties. Graag uitleg. Bij a wordt gesproken over claims voor 
uitvoering, bij b over mogelijkheden tot besparing. Verwacht college 
instemming / toestemming van de gemeenteraad?  
Mw. Luttik, Kies Lokaal beschouwt Perspectiefnota als doorkijkje naar 
toekomst. Op basis van de meicirculaire en de verstrekte overzichten is het 
evident dat er opnieuw keuzes moeten worden gemaakt voor de toekomst. Er 
dreigt geldtekort en dus moet er gehandeld worden. Kies Lokaal vindt dat de 
tekorten uit verleden minimaal op inwoners moeten worden afgewenteld. 
Dankzij eenmalige meevallers is er geen begrotingstekort. Aandachtspunten: 
externe inhuur, vastgoed, weerstandsvermogen, samenwerkingsvoordelen 
omliggende gemeenten t.b.v. kostenreductie.  
Is voor een praktische en gefaseerde aanpak van grote projecten die sober en 
doelmatig moeten worden ingericht. 
Dhr. Zwart, CDA noemt de Perspectiefnota een momentopname uit het 
verleden. Zie de nieuwere meicirculaire en het coalitieakkoord met de nieuwe 
beleidskeuzes. De financiële gevolgen hiervan worden duidelijk in de 
Begroting die in oktober wordt behandeld. Afgesproken is dat OZB en 
rioolheffing in 2015 niet zullen stijgen maar daarvoor moeten de middelen 
worden gevonden. CDA stemt in met de 7 beslispunten. De nota bevat 
onvoldoende inzicht om een Begroting voor 2015 uit te werken en verwacht 
van het College meteen na het reces een cijfermatig onderbouwde uitwerking 
van het coalitieakkoord zodat de gemeenteraad een sluitende begroting kan 
vaststellen en daarmee een stortvloed aan amendementen en moties wordt 
voorkomen. 
Dhr. Van der Leij, PvdA ziet de Perspectiefnota als een momentopname. Alle 
creatieve ideeën van gemeenteraad, college en organisatie moeten worden 
gebundeld om te veel amendementen en moties bij de begrotingsbehandeling 
te voorkomen. Hij spoort het college op om snel stappen te ondernemen en 
verwacht dat er een sluitende begroting kan worden vastgesteld. De 
Perspectiefnota kan worden vastgesteld.  
 
Wethouder Zeeman bevestigt dat in de Perspectiefnota niet actueel is. Het 
college waardeert de uitgestoken hand om gezamenlijk de moeilijke dossiers 
op te pakken. VVD: OZB op leidingen wordt onderzocht. OZB: in 
coalitieakkoord is afgesproken dat de 2% stijging niet doorgaat, wel wordt de 
areaaluitbreiding meegenomen. OZB maximaliseren en meerbedrag 
teruggeven via rioolheffing: interessante optie. Samenwerking BUCH-verband: 
alle mogelijkheden om financiële voordelen te behalen worden meegenomen 
maar samenwerking levert zelden geld op. Meicirculaire en tussenrapportage: 
zullen nog met de gemeenteraad worden besproken. Begroting 2015 wordt 
conform coalitieakkoord sluitend. Amendement GB , de wethouder ziet weinig 
toegevoegde waarde maar zal motie niet ontraden.  
 
Dhr. van Leijen, GB  als Perspectiefnota wordt vastgesteld betekent dit dat de 
2% OZB-verhoging doorgaat terwijl de wethouder aangaf dat in het 
coalitieakkoord staat dat dit geen doorgang vindt. Technisch gezien is de 
wethouder niet goed bezig. Met het amendement wil GB die ruimte creëren.  
Wethouder Zeeman herhaalt dat hij de motie niet ontraadt. 
 
2e termijn 
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Dhr. Houtenbos, VVD is niet voor hoge belastingen maar leidingen betreffen 
onroerend goed en mogelijk is Bergen vergeten deze aan te slaan zoals 
gebeurt met woonhuizen. 

tekst ingediende 
stukken 

Tekst amendement A (GB): Perspectiefnota 2015 als uitgangspunt voor de 
programmabegroting 
Ondergetekende stelt het volgende amendement voor  

Oorspronkelijke tekst punt 1 

1. De perspectiefnota 2015 inclusief bijlagen, vast te stellen;  

Te wijzigen in: 

Het college op te dragen de Perspectiefnota 2015 als uitgangspunt te nemen 
voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2015-2018; 
 

Stemming Amendement A: voor GB (3), VVD (3), GL (3), D66 (3), KL (5), PvdA (2); tegen 
CDA (3). Het amendement is met 19 stemmen voor en 3 tegen aangenomen. 
Het geamendeerde besluit is unaniem (22) aangenomen. 

Besluit  
De raad heeft gewijzigd besloten. 
 

 
 
agendapunt   

4.  Drie moties vreemd aan de orde van de vergadering  

samenvatting 
besprokene 

motie 1 (GB): museumdepots Berkenlaan 2 en Herenweg 72 
Dhr. Zeiler, GB BES memoreert het verzoek van de Museumcommissie 
Sterkenhuis bij de overdracht aan Kranenburg voor een goed depot. De 
huidige voorzieningen voldoen volstrekt niet. De vrijwilligers zijn overvallen 
door het besluit van de gemeente van Berkenlaan 2 snel moet worden 
ontruimd en GB verzoekt het besluit te heroverwegen. Dat er nog geen depot 
is valt Kranenburg niet aan te rekenen. De gemeente is gehouden aan het 
convenant met de familie Sterken. GB vreest dat de registratie van Het 
Sterkenhuis vervalt door een verslechterende kwaliteit van het depot en dat de 
nieuwe museale status van Kranenburg uitblijft. Hierop dient GB haar motie in 

Toelichting motie 1 (GB): museumdepots Berkenlaan 2 en Herenweg 72 

Overwegende dat: 

1.  er sprake is van problemen rond de locatie Herenweg 72, w.o. brand- en 
inbraakonveiligheid, vandalisme, slechte toegankelijkheid voor de 
museummedewerkers en gebrek aan goede faciliteiten; 

2.  er een ambtelijke aanzegging aan Kranenburgh is gedaan om het depot 
Berkenlaan 2 per 1 september a.s. te ontruimen; 

3.  de vrijwilligers van het Sterkenhuis door een dergelijke ontruiming ook hun 
werkruimte verliezen, die nodig is om de activiteiten tot instandhouding van 
het museum (zoals vastgelegd in het convenant van 1918) uit te voeren; 

bladzijde 5 van 10 

 



4.  er juridische en planologische problemen zijn waardoor de verkoop van het 
pand Berkenlaan wordt bemoeilijkt;  

5.  op een verzoek van de aanwonenden om een gesprek over een voor allen 
aanvaardbare oplossing voor de onder 4 genoemde problemen al bijna een 
half jaar ieder antwoord is uitgebleven; 
 

Mw. Trap, Kies Lokaal memoreert de afspraak dat de medewerkers van Het 
Sterkenhuis een werkruimte zouden krijgen in Kranenburgh. Dat is kennelijk 
niet gebeurd. Zij vraagt deze mogelijkheid te onderzoeken en tevens na te 
gaan of het Regionaal Archief kan worden gebruikt ook om renovatiekosten 
voor Herenweg 72 te voorkomen. Kies Lokaal steunt de motie.  
Mw. Kindt, PvdA verwijst naar het besluit van de gemeenteraad om de 
Berkenlaan te gaan verkopen, uitstel moet worden voorkomen. Het geld van 
de Berkenlaan zou worden besteed aan Kranenburgh 
Dhr. Roem, VVD wijst erop dat de verkoop Berkenlaan is gekoppeld aan de 
financiering van Kranenburgh. Pand had al verkocht moeten zijn. Provincie 
heeft daarom Bergen gekort op subsidie. 
Dhr. Hietbrink, GL meent dat de motie niet bepleit dat moet worden afgezien 
van een spoedige verkoop Berkenlaan maar het vinden van een alternatieve 
plek voor de medewerkers van Het Sterkenhuis voor september.  
Dhr. Zeiler, GB zegt dat deze duiding correct is.  
Wethouder Rasch deelt de zorg zoals verwoord in de motie t.a.v. de 
medewerkers van Het Sterkenhuis. De verantwoordelijk voor een goede 
werkruimte en een goede depotfunctie ligt bij Kranenburgh, err lopen 
contacten over mogelijke oplossingen.. Depot Herenweg voldoet aan de 
normen. Berkenlaan: streven is gericht op overdracht per 1 september maar 
datum kan gezien de zomerperiode worden verlengd tot 1 oktober. Gemeente 
houdt Sterkenhuis in stand conform convenant uit 1918.  
Kranenburgh ontvangt al € 500.000 subsidie en door het uitblijven van een 
oplossing vloeit er nog meer geld naar dit museum wat de gemeenteraad noch 
de coalitie wenst. Een aantal opties is afgewezen. Zij ontraadt de motie en 
zegt toe de druk op Kranenburgh op te zullen voeren. De gemeente zal 
eventuele mogelijkheden aandragen. 
Dhr. Van Leijen, GB vraagt uitleg over de afgewezen oplossingen. 
Wethouder Rasch: Kranenburgh ziet niets in het Regionaal Archief, in lege 
schoollokalen t.b.v. de werkruimte (er zijn geen lokalen), Vastgoed heeft 
gezocht naar alternatieven in gemeentelijk bezit maar nog niets gevonden. 
Kranenburg heeft zelf tevergeefs Cinebergen geprobeerd. 
Dhr. Hietbrink, GL vraagt waarom de wethouder de motie ontraadt.  
Wethouder Rasch antwoordt vanwege het eerste deel van de motie en tevens 
is de koppeling aan de Oude Prinsweg ongewenst. Datum kan naar 1 oktober 
maar college kan dit ook mondeling toezeggen waardoor aanpassing motie 
niet nodig is.  
Mw. Trap, Kies Lokaal wil Kranenburg aan oorspronkelijke afspraak houden 
maar gaat ervan uit dat als er per 1 oktober geen oplossing is, medewerkers 
niet op straat worden gezet. De fractie ondersteunt de motie niet.  
Dhr. Zeiler, GB is blij met de toezegging van de wethouder waar het de 
zoektocht naar werkruimte betreft. Herenweg 72 voldoet niet aan de eisen 
voor een goed depot, de Berkenlaan wel. Een nieuwe accreditatie voor 
Kranenburg wordt streng beoordeeld en als e.e.a. niet tijdig is opgelost zal een 
museale status niet worden toegekend. Mogelijk kan oude archiefruimte aan 
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de Hertog Aalbrechtweg worden gehuurd. Oude Prinsweg is gekoppeld en 
problemen moeten dus meteen worden meegenomen. 
Dhr. Halff, D66 wil uitsluitsel over de museale status van Kranenburgh.  
Wethouder Rasch zegt toe dat zij deze status zal nagaan. De 
verantwoordelijkheid om de kwaliteit van het depot Herenweg te beoordelen 
ligt bij Kranenburgh. 
Dhr. Smook, Kies Lokaal vraagt door wie de aangedragen alternatieven zijn 
afgewezen. 
Wethouder Rasch antwoordt door Kranenburgh (in overleg met Het 
Sterkenhuis). Zij zal de optie Hertog Aalbrechtweg aandragen. Omdat 
Kranenburgh verantwoordelijk is, kan zij voorstellen afwijzen die niet voldoen. 
Dhr. Smook, Kies Lokaal vraagt op het Scoutinggebouw Oude Hof is bekeken. 
Wethouder Rasch weet niet of dit als werkruimte is meegenomen. Zij verzoekt 
de gemeenteraad mee te denken over alternatieven en aan haar door te 
geven.  
Dhr. Zeiler, GB is blij dat het aangedragen complexe probleem serieus wordt 
genomen en blij met de gedane toezeggingen. Hij verzoekt de wethouder om 
niet strak vast te houden aan 1 oktober als datum voor ontruiming maar vindt 
wel dat de druk moet worden opgevoerd op Kranenburgh en dat er intensief 
moet worden overlegd. Er is verschil van inzicht over het risico dat Kranenburg 
de museale status kan verliezen. GB is bereid in afwachting van nadere 
informatie en te zetten stappen de motie aan te houden tot een volgende 
vergadering zodat er dan een wijzer besluit kan worden genomen.  
Wethouder Rasch zegt dat er al een afspraak voor overleg met de directeur 
van Kranenburgh staat voor de zomer en zegt toe meteen na het reces de 
gemeenteraad te zullen informeren. Zij is vooralsnog niet bereid de datum van 
1 oktober op te rekken.  
Dhr. Zeiler, GB BES besluit de motie aan te houden. 

motie 2 (KL) Afwikkeling verkeer naar de kust 

Mw. Luttik, CDA leest de motie voor.  
 
Toelichting motie 2 (KL) Afwikkeling verkeer naar de kust 
Overwegende dat 

• in maart 2014 de Raad van de Heiloo een motie heeft aangenomen 
met de volgende opdracht aan het college “ Een plan op te stellen voor 
de noodzakelijke maatregelen voor een adequate afwikkeling van het 
verkeer van en naar de nieuwe afslag, inclusief een goede oost-west 
verbinding met een spoortunnel en inclusief een regionaal gedragen 
visie op de afwikkeling van het kustverkeer”  

• in het kader van de BUCH samenwerking boven-genoemde motie 
gezamenlijk opgepakt kan worden 

• Een deel van de Vennewatersweg en grootste gedeelte van de 
Herenweg  in Egmond-Binnen 30 km zone gebied is geworden.  30 km 
zones volgens de verkeers wet, geen gebieds-ontsluitingsweg zijn.  

• Onduidelijkheid en ongerustheid van de inwoners van Egmond-Binnen 
en Malevoort  weggenomen kan worden  door met concrete afspraken 
cq uitvoeringsvoorstellen te komen en deze voor te leggen aan de 
gemeenteraden van Bergen en Heiloo. 

• Dat op dit ogenblik verkeer, vanuit Heiloo, met bestemming Egmond 
aan Zee/ aan den Hoef onnodig, vanwege onder andere de ongunstige 
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bewegwijzering van de ANWB borden, door Egmond-Binnen rijdt met 
alle risico’s en onveilige situaties van dien. 

• Het voor de inwoners van Egmond-Binnen zeer gewenst is dat er 
afspraken worden gemaakt om het dorp niet te belasten met verkeer 
met onder andere bestemming kust. Niet alleen als gevolg van de 
aanleg afsplitsing A9 maar ook vanwege het verkeer dat nu al onnodig 
doorgeleid wordt via Egmond-Binnen met de bestemming Egmond aan 
den Hoef /Egmond aan Zee. 

Constateert dat:   
de gemeente Bergen met de gemeente Heiloo nog geen duidelijke afspraken 
heeft gemaakt over de consequenties van de afsplitsing van de A9, voor de 
afwikkeling van het verkeer met name richting de kust. 
 
Dhr. Roem, VVD is blij dat Kies Lokaal impliciet de noodzaak tot bestuurlijke 
fusie onderschrijft en steunt de motie. 
Dhr. Zeiler, GB : de motie is in lijn met de visie van GB en PvdA tijdens de 
vergadering van 6 maart. De ondertunneling van de Vennewatersweg werd 
toen voorgelegd aan de wethouder die dit zou bespreken met zijn collega in 
Heiloo. De tunnel staat in het coalitieakkoord van Heiloo. GB roept op tot snel 
overleg met Heiloo over de gevolgen van de aftakking. De fractie steunt de 
motie.  
Dhr. Hietbrink, GL ondersteunt de motie en is benieuwd naar concrete 
afspraken na het overleg. 
Wethouder Van Huissteden steunt de motie die ook in het coalitieakkoord is 
opgenomen. Overleg met Heiloo is geen voorbode voor een bestuurlijke fusie. 
Er staat een afspraak voor een gesprek met de wethouder in Heiloo.   
Dhr. Van der Leij, PvdA verzoekt een persbericht te wijden aan de motie. 
De voorzitter stelt dat de indienende partijen dit zelf kunnen regelen. 

 
motie 3 (CDA): verplaatsing 22 strandpaviljoens voor duin aangroei 
 
Dhr. Zwart, CDA vraagt meer aandacht voor de gevolgen van de 
verplaatsingen op last van de Provincie en leest de motie voor 
 
Toelichting motie 3 (CDA): verplaatsing 22 strandpaviljoens voor duin 
aangroei 
Overwegende, 
 
Dat de gemeenteraad kennis heeft genomen van de beslissing van het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier om 22 strandpaviljoens 
gedwongen tientallen meters te verplaatsen. 
Dat meerdere van deze strandpaviljoens binnen onze gemeente liggen. 
Dat onze gemeente voor een groot deel van haar economie afhankelijk is van 
de toerisme. 
Dat wij ons als Raad verantwoordelijk voelen voor een gunstig 
ondernemersklimaat. 
Dat door de nu nog 5-jarige vergunningsperiode de ondernemers geen 
rekening hebben kunnen houden met de verplaatsing binnen hun 
exploitatiebeleid.  
Dat de provincie een ruim budget heeft op gesteld met als doel het 
aantrekkelijker maken van de Noord-Hollandse kust. Te weten 9,7 miljoen 
euro. Als onderdeel van een totaal budget van 30 miljoen euro.  
Dat van dit budget nog voldoende middelen over zijn. 
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Dat gebruik van deze middelen ons inziens in lijn is met de gedachten achter 
deze subsidieregeling. Zo moet altijd een koppeling zijn met een kust-of 
dijkversterking langs een van de Noord-Hollandse kusten. Ook moet een 
project van toegevoegde waarde zijn voor natuur en landschap, de regionale 
economie, toerisme en recreatie.    
Dat de kust één van grootste trekpleisters is van de provincie en van groot 
belang voor de Noord-Hollandse economie.  
Dat boven het Noordzeekanaal de kust de derde belangrijkste inkomstenbron 
voor Noord-Holland is.  
Dat uit onderzoek blijkt dat er jaarlijks meer dan 6 miljoen overnachtingen zijn. 
De totale besteding door toeristen in dit gebied 2 miljard euro bedraagt. 
Dat de gemeente zelf niet de financiële middelen heeft om de verplaatsingen 
te bekostigen. 
Dat deze eenmalige investering  overeenkomt is met de gedachten uit het 
‘’uitvoeringsprogramma kust’’. 
 
Dhr. Hietbrink, GL steunt de sympathieke motie en meldt dat 30 juni bekend 
werd dat Noord-Holland toegang krijgt tot specifieke Europese subsidiegelden 
(een pot met € 250 miljoen). Hij adviseert om hierop eventueel een beroep te 
doen. 
Dhr. Van Leijen, GB vindt de motie sympathiek maar een aantal 
paviljoenhouders in Schoorl aan Zee heeft recentelijk geen financiële 
ondersteuning gekregen toen men gedwongen werd verplaatst. Kunnen zij 
alsnog worden gecompenseerd?  
Dhr. Halff, D66 vindt de suggestie van GL waardevol. De motie wordt 
gesteund maar is wel beladen met argumenten. Is er overleg geweest met het 
Hoogheemraadschap over de ‘rode lijn’? Welke ruimte is er om de echte 
noodzaak boven water te halen? 
Dhr. Zwart, CDA hoopt dat het college de motie overneemt en daarop nagaat 
of de strandpaviljoens in Schoorl nog compensatie kunnen krijgen. 
Wethouder Rasch is vooral blij met het 2de deel van de motie. Er is veel 
overlegd met het Hoogheemraadschap en er staat een plenaire bijeenkomst 
met de paviljoenhouders, Hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat gepland 
waarop zij zal nagaan hoeveel ruimte er is. De termijn van 5 jaar staat in het 
contract alleen wil men overtuigd zijn van nut en noodzaak. De wethouder 
gaat na of er middelen van de Provincie beschikbaar kunnen komen en zal 
tevens nagaan of de Europese gelden kunnen worden aangevraagd. De 
wethouder ontraadt de motie niet maar tempert de verwachtingen. 
 

tekst ingediende 
stukken 

Tekst motie 1 (GB): museumdepots Berkenlaan 2 en Herenweg 72 

Draagt het college op 

- om op korte termijn maatregelen te nemen voor verbetering van de situatie in 
en rond het depot Herenweg 72 

- de aanzegging tot ontruiming van het depot Berkenlaan 2 op te schorten, 
totdat er een alternatieve ruimte voor de medewerkers van het Sterkenhuis is 
gevonden, en er overeenstemming is bereikt met de aanwonenden van  
De Oude Prinsweg 11,15 en 17 
En gaat over tot de orde van de dag.  
 
Tekst motie 2 (KL) Afwikkeling verkeer naar de kust 
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Verzoekt het college  
om zo spoedig mogelijk in gesprek te gaan met het college van de gemeente 
Heiloo om concrete afspraken te maken en/of uitvoeringsvoorstellen te komen 
over de verkeersafwikkeling van het verkeer vanuit Heiloo richting kust.  
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Tekst motie 3 (CDA): verplaatsing 22 strandpaviljoens voor duin aangroei 
draagt het college op: 
 
De Provincie Noord-Holland te bewegen om een deel van het resterende 
bedrag vanuit het ‘’uitvoeringsprogramma kust’’ in te zetten om de 
verplaatsing van de strandpaviljoens langs de Noord-Hollandse kust te 
bekostigen en hierdoor de kust de impuls te geven die zij verdient. In overleg 
te treden met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier over de 
noodzaak van het benodigd aantal meters dat de paviljoens van de duinvoet 
moeten komen te staan. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

Stemming Motie 1: geen stemming wordt aangehouden. 
Motie 2: unaniem (22) aangenomen. 
Motie 3: unaniem (22) aangenomen. 

 
 
agendapunt   

5. Sluiting 
 

samenvatting 
besprokene 

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

 
 
Bergen, 4 juli 2014 
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