
 
 

Verslaglegging:  
Concept Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van de  

gemeente Bergen gehouden op 5 maart 2015 
 
Deze vergadering kan bekeken en beluisterd worden via de website van de gemeenteraad:  
www.raadbergen-nh.nl 
 
voorzitter 
 

mw. H. Hafkamp 

raadsgriffier 
 

dhr. A.M. Kooiman 

aanwezige 
raadsleden 
 

mw. I. Braak-van Kasteel (GL), dhr. L. Damink (KL), mw. T. Glas (KL), mw. S. 
Groen-Bruschke (GL), mw. W. Grooteman (CDA), dhr. J.A.M. Haring (GB), 
dhr. M. Halff (D66), dhr. A., Hietbrink (GL), dhr. J. Houtenbos (VVD), mw. K. 
Kindt (PvdA), dhr. A. van der Leij (PvdA), dhr. K. van Leijen (GB), dhr. P. 
Ooijevaar (CDA), mw. A. Paping (VVD), dhr. C. Roem (VVD), dhr. M. Smook 
(KL), dhr. H. Snabilie (KL), dhr. J. Snijder (D66),  dhr. M. Wals (D66), dhr. F.D. 
Zeiler (GB). 

aanwezige 
collegeleden 
 

dhr. J. Mesu (vanaf agendapunt 8), dhr. P. van Huissteden, mw. O. Rasch, 
dhr. R. Zeeman 

gemeente 
secretaris 
 

G. Brouwer 

afwezig 
 

 dhr. R. Karels (KL), mw. J. Luttik-Swart (KL), dhr. D. Zwart (CDA). 

 
agendapunt  0. Vragenhalfuur 

samenvatting 
besprokene 

Er is een vragen halfuur: 
Dhr. Zeiler (GB), voortgang Oude Hof wordt zo mogelijk maandelijks in de 
Nieuwsbrief van het college opgenomen, publicaties over een hotelfunctie 
daar, zijn voorbarig, een procesvoorstel en schets problematiek Oude Hof 
volgt binnenkort.  
Mw. Kindt (PvdA), de gevraagde informatie over onderwijs aan de kinderen 
van asielzoekers in Bergen aan Zee, wordt in de komende Nieuwsbrief van 
het college opgenomen, meerdere kinderen krijgen (nog) geen onderwijs. 
Mw. Braak – van Kasteel, verzoekt via het presidium om een bespreking in de 
commissie bestemmingsplannen over het voorontwerp: Bestemmingsplan 
tweede herziening Egmonden, de voorgestelde correcties zijn zeer ingrijpend. 

 
agendapunt  1. Opening 

samenvatting 
besprokene 

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

 
agendapunt 2. Vaststellen van de agenda 
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samenvatting 
besprokene 

Er worden twee moties vreemd aan de orde ingediend, Dhr. Roem (VVD) over 
het ‘burenakkoord en Dhr. Haring (GB) over ‘standplaatsen’, deze worden aan 
agendapunt 11 toegevoegd. 

besluit De agenda is gewijzigd vastgesteld. 

 
agendapunt  3.a. Besluitenlijst  BUCH raad van 19 januari 2015 en de 

 raadsvergadering gehouden op 29 januari 2015 
besluit De verslagen zijn ongewijzigd vastgesteld. 

 
agendapunt 3.b. Lijst bestuurlijke toezeggingen bijgewerkt tot en met 17 februari 

 2015 
besluit 
 

Toezegging 2014/19 wordt nog niet afgevoerd 
De lijst bestuurlijke toezeggingen is gewijzigd vastgesteld.  

 
agendapunt 3.c. Verzamellijst ingekomen stukken week 5 tot en met week 9 

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 van de fractie 

 Gemeentebelangen BES inzake collectiebeheer gemeentelijke 
 collectie 

samenvatting 
besprokene 
 

De heer Zeiler (GB) geeft aan dat zijn fractie niet tevreden is over de 
beantwoording, via een verzoek via het presidium wordt het voor de Algemene 
Raadscommissie geagendeerd. 

besluit 
 

De beantwoording wordt voor kennisgeving aangenomen 

 
 

HAMERSTUKKEN 
 

agendapunt  4. Voorstel betreft vaststellen postzegelbestemmingsplan Groeneweg 
28a Bergen inclusief de Nota van beantwoording zienswijzen en het 
Beeldkwaliteitsplan Ruimte voor Ruimte 

voorgesteld 
besluit 

− Vaststellen bestemmingsplan ‘Groeneweg 28a, Bergen’ met imrocode 
NL.IMRO.0373.BPG09007groenwg28a-B001, inclusief de ‘Nota van 
beantwoording zienswijzen’ (met de daarin opgenomen voorgestelde 
aanpassingen) op basis van artikel 3.1 en artikel 3.8, lid 1 sub e van de 
Wet ruimtelijke ordening (Wro); 

− Het beeldkwaliteitsplan d.d. 9 september 2014 vast te stellen en toe te 
voegen aan de Welstandsnota Bergen (2004). 

samenvatting 
besprokene 
 

De heer Zeiler (GB) geeft aan dat zijn fractie tegen zal stemmen, hij kan zich 
in de meeste aandachtspunten niet vinden.  

besluit 
 

 De raad heeft conform besloten, 17 stemmen voor, 3 (GB) tegen. 
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agendapunt  5. Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan 
Herziening Landelijk Gebied Noord 

voorgesteld 
besluit 

Het bestemmingsplan Herziening Landelijk Gebied Noord (bijlage I), inclusief 
de nota van beantwoording zienswijzen (bijlage 2) vast te stellen op basis van 
artikel 3.1 en artikel 3.8, lid 1 sub e van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 

besluit Conform besloten 

 
 
agendapunt  6. Voorstel betreft het vaststellen van het ‘Actieplan voor 

 energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar’ 
voorgesteld 
besluit 

1.   het 'Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio 
Alkmaar' vast te stellen; 

2.   wethouder Odile Rasch te machtigen om toe te treden tot het 
 Burgemeestersconvenant. 

besluit Conform besloten 

 
 

BESPREEKSTUKKEN 
 
agendapunt  7. Voorstel betreft het vaststellen van de tweede wijziging 

Legesverordening 2015 
voorgesteld 
besluit 

De raad besluit de “Tweede wijziging Legesverordening 2015” vast te stellen. 

samenvatting 
besprokene 

De heer Zeiler (GB) dient amendement A in: vrijstelling opnemen inzake 
bebouwing op het strand. 
 

tekst ingediende 
stukken 

Zie bijlage bij deze besluitenlijst. 

stemming Amendement A: Voor GB (3), VVD (3), GL (3); tegen PvdA (2), CDA (2), KL 
(4), D66 (3). 
Het amendement is met 9 stemmen voor en 11 tegen, verworpen 
 

besluit De raad heeft conform besloten. 

 
agendapunt  8. Voorstel betreft het vaststellen van de gewijzigde concept Nota 

 ‘Strand voor iedereen’ en de Nota van inspraak 
voorgesteld 
besluit 

− De nota van inspraak “Strand voor iedereen” vast te stellen. 
− Met uitzondering van het onderdeel “Overnachten op het strand” de nota 

“Strand voor iedereen” vast te stellen. 
− Kaders en randvoorwaarden voor overnachten op het strand nader uit te 

werken als onderdeel van  de Lokaal Toeristische Visie. 
samenvatting 
besprokene 

Dhr. Damink (GB): goede nota, het maakt het strand inderdaad voor iedereen. 
Mw. Groen – Bruschke (GL); de fractie zal tegen stemmen omdat het slapen 
op het strand niet definitief wordt afgewezen.  
Dhr. Van der Leij (PvdA): dient amendement B in: opslag containers bij 
voorkeur, niet verplichtend, koppelen aan strandpaviljoens. 
Dhr. P. Ooijevaar (CDA): de fractie staat, net als de PvdA , open in de 
discussie over het slapen op het strand. 
Dhr. Van Leijen (GB) dient amendement C in. Voorwaarden in het kader van 
veiligheid, stellen bij vergunningen voor evenementen op het strand. 
Dhr. Roem (VVD) dient motie 4 in. Aandacht voor het realiseren van openbare 
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toiletvoorzieningen op het strand 
Mw. Rasch (college) geeft aan dat het slapen op het strand nader wordt 
onderzocht, wat uiteindelijk besloten wordt niet vaststaat.  
 
Dhr. Van Leijen (GB) wijst er op dat de voorwaarden uit zijn amendement (C ) 
niet zijn opgenomen in de huidige evenementen verordening. 
Dhr. Roem (VVD) houdt zijn motie (4) aan, wellicht zijn er andere 
mogelijkheden voor openbare toiletvoorzieningen op het strand. 
 

tekst ingediende 
stukken 

Zie bijlage bij deze besluitenlijst 

stemming Amendement B: Voor PvdA (2), CDA (2), KL (4),VVD (3), D66(3); tegen GB 
(3), GL (3). Het amendement is met 14 stemmen voor en 6 tegen 
aangenomen. 
 
Amendement C: Voor GB (3); tegen PvdA (2), CDA (2), KL (4), VVD (3), GL 
(3), D66 (3). Het amendement is met 3 stemmen voor en 17 tegen verworpen. 
 
Geamendeerde besluit: Voor PvdA (2), CDA (2), KL (4),GB (3), VVD (3), D66 
(3); tegen GL (3). Het geamendeerde besluit is met 17 stemmen voor en 3 
tegen aangenomen. 
 

besluit De raad heeft gewijzigd besloten. 

 
agendapunt  9. Voorstel betreft het vaststellen van de gewijzigde Structuurvisie 

 Camperduin en de Nota van Inspraak 
voorgesteld 
besluit 

1. De Nota van Inspraak op de structuurvisie Camperduin vast te stellen. 
2. De volgende wijzigingen vast te stellen. 

a. 1. De maximale oppervlakte voor een sportactiviteitenpaviljoen wordt 
vastgesteld op 250 m2 (hoofdstuk 6.3); 
2.Aan een sportactiviteitenpaviljoen mag ten behoeve van (semi) 
publieke voorzieningen zijnde openbare toiletten, - doucheruimtes, - 
kleedruimtes en – lockerruimtes maximaal 250 m2 worden gebouwd  
(hoofdstuk 6.3); 
3. Op een sportactiviteitenpaviljoen mag ten behoeve van de 
toezichtfunctie (een ondergeschikt bouwdeel) een toezichttoren 
worden geplaatst.  

b. Na de zomer van 2017 op basis van een evaluatie van de 
bezoekersaantallen te oordelen over a) een eventuele uitbreiding van 
de horeca voorziening op het strand en b) de wijze waarop dit gebeurt 
door uitbreiding van de bestaande strand-/ sportactiviteitenpaviljoens 
of een nieuw paviljoen. (hoofdstuk 6.4) 

c. Dat er in Hargen aan Zee ruimte is voor één sportactiviteitenpaviljoen 
en dat de uitbreidingsmogelijkheden zijn gekoppeld aan de locatie van 
het bestaande activiteitenpaviljoen; (hoofdstuk 6.3) 
In de uitvoeringsparagraaf toevoegen: 

d. Dat bij de uitgifte van de locaties voor een sportactiviteitenpaviljoen 
voorwaarden en voorschriften in de overeenkomst worden opgenomen 
om horeca-activiteiten uit te sluiten versterkt met boetebedingen en 
ontbindende voorwaarden, uitvoeringsjaar 2015. 

e. Overleg te voeren met de gemeente Schagen, RWS / ANWB over 
verbetering van de bewegwijzering via Petten naar Camperduin, 
uitvoeringsjaar 2015. 

3. De structuurvisie Camperduin november 2014 
(NL.IMRO.0373.SVCamperduin) met inachtneming van het gestelde onder 
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2. vast te stellen 
samenvatting 
besprokene 

Dhr. Snijder (D66) dient amendement D vergroten sportactiviteitencentrum tot 
maximaal 500m2  in plaats van 250m2, met GB amendement F 
gelijkschakeling horeca mogelijkheden sportactiviteiten centra Hargen en 
Camperduin, met GB en KL amendement H geen uitgifte van de locatie 
sportactiviteiten centrum, maar het bestaande centrum verplaatsen naar het 
strand ( motie 5), horecamogelijkheden voor een kiosk nabij de lagune (motie 
6) 
Dhr. Van Leijen (GB) dient amendement G in om de termijn voor het verbod 
op snelheidssporten te verkorten. Tevens dient hij motie 7 in voor een 
jaarlijkse evaluatie van de ontwikkelingen in Camperduin, met de inwoners en 
betrokkenen. 
Dhr. Van Leijen (PvdA) dient amendement E in over het maximeren van het 
aantal camperovernachtingplaatsen tot 15. 
Dhr. Roem (VVD) dient motie 8 in om de werkweg als alternatieve ontsluiting 
mogelijk te maken. 
 
Raadsbrede waardering dat de structuurvisie er nu ligt. 
Mw. Groen – Bruschke (GL) uit nog haar bezorgdheid over de toekomstige  
verkeersafwikkeling. Deze wordt meegenomen in de jaarlijkse evaluatie op 
basis van tellingen. 
 
Mw. Rasch (college) vraagt om nu niet alles te willen regelen, wacht de 
ontwikkelingen en evaluaties af, voordat oppervlaktes, horecamogelijkheden, 
aantal camperplekken,wijze van verkeersafwikkeling etc. worden vastgelegd. 
Zaken kunnen ook nog via het bestemmingsplan Duingebied geregeld 
worden. De jaarlijkse evaluatie is prima, de noodzaak van een verplaatsing 
van DJUS is duidelijk.  
 
Dhr. Roem (VVD) wijzigt motie 8, werkweg als alternatief op basis evaluaties 
en verkeerstellingen 

tekst ingediende 
stukken 

Zie bijlage bij deze besluitenlijst. 

stemming Amendementen: 
D: voor KL (4), GB (3), VVD (3), D66 (3); tegen PvdA (2), CDA (2), GL (3) 
Aangenomen met 13 stemmen voor en 7 tegen. 
E:  is ingetrokken 
F: Voor: PvdA (2), CDA (2), KL (4), GB (3), GL (3), D66 (3); tegen VVD (3). 
Aangenomen met 17 stemmen voor en 3 tegen. 
G: Voor: GB (3); tegen PvdA (2), CDA (2), KL (4), VVD (3), GL (3), D66 (3). 
Verworpen met 3 stemmen voor en 17 tegen. 
H: unaniem (20) aangenomen. 
 
Geamendeerd besluit:  
PvdA (2), CDA (2), KL (4), GB (3), VVD (3), D66 (3); tegen GL (3). 
Aangenomen met 17 stemmen voor en 3 tegen 
 
Moties: 
5: unaniem (20) aangenomen. 
6: geen stemming, aangehouden 
7: unaniem (20) aangenomen. 
8: unaniem (20) aangenomen. 
 

besluit Het besluit is gewijzigd aangenomen 
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VREEMD AAN DE ORDE VAN DE VERGADERING 
 
agendapunt  10. Moties vreemd aan de orde van de vergadering.   

tekst ingediende 
stukken 

1. Herstemming motie 29-01-2015 over standplaatshouders 
Zie bijlage bij deze besluitenlijst 

samenvatting 
besprokene 

Op verzoek van de indieners tegen stemmen ten faveure van de hedenavond 
ingediende motie 3 over standplaatsenbeleid. 

stemming Unaniem (20) verworpen. 

tekst ingediende 
stukken 

2. Burenakkoord (Mw. Paping VVD) 
Zie bijlage bij deze besluitenlijst 

samenvatting 
besprokene 

Dhr. Zeeman (college) stelt dat de intentie moet zijn dat iedereen wel zijn 
rechten behoud, wil graag uitzoeken hoe e.e.a. uitpakt. 
 
Mw. Braak – van Kasteel(GL) wil eerst informatie avond over de 
consequenties en verzoekt de motie aan te houden, anders stemt GL tegen. 
Mw. Kindt (PvdA) voelt zich door de motie overrompelt en kan de 
consequenties (nog) niet over zien, vraagt om de motie aan te houden 
Mw. Glas (KL) is groot voorstander van vereenvoudigen en burgers eigen 
verantwoordelijkheid laten dragen, waar dat mogelijk is. Als dit daadwerkelijk 
beleid wordt, goed communiceren over dit experiment. 
Dhr. Snijder (D66) vindt 1-7-2015 te snel. 
 
Dhr. Zeeman (college) zegt toe alles op een rij te zetten, nog wat meer 
informatie erover te halen bij andere gemeenten, in Buch verband dit nader uit 
te werken, het streven is voor de zomer. Over de consequenties een 
informatie avond te beleggen.  
 
Mw. Paping (VVD) wil de motie in stemming brengen. 
 
De voorzitter geeft aan dat voor de motie stemmen niet betekent dat er ook 
voor de nota gestemd moet worden, dat blijft een andere afweging. 
 

stemming PvdA (2), CDA (2), KL (4), GB (3), VVD (3), D66 (3); tegen GL (3). 
De motie is met 17 stemmen voor en 3 tegen aangenomen. 

tekst ingediende 
stukken 

3. Beleid standplaatsen ( Dhr. Haring (GB) 
 

samenvatting 
besprokene 

Dhr. Zeeman (college) geeft aan dat over de motie overlegt is geweest en dat 
de motie instemming heeft. 

stemming Unaniem (20) aangenomen 

 
 
 
 
agendapunt  12. Sluiting 

 
samenvatting 
besprokene 

Er wordt afscheid genomen van Dhr. Hietbrinlk (GL) met speeches van en het 
overhandigen van boeken door Dhr. Roem (VVD), Mw. Braak – van Kasteel, 
(GL) en afsluitende woorden door de voorzitter en bloemen van raad en 
college. 
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Verder niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 
 
 

BESLOTEN DEEL 
 
agendapunt  11. Vaststellen besluitenlijst van 29 januari 2015 

besluit Het verslag is ongewijzigd vastgesteld. 

 
 
Bergen, 10 maart 2015. 
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