
 
 

Verslaglegging:  
Notulen vergadering gemeenteraad van de gemeente Bergen gehouden op 

Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van de  
gemeente Bergen gehouden op 10 maart 2016 

Notulen vergadering gemeenteraad van de gemeente Bergen gehouden op 10 maart 2016 
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. J. Houtenbos (VVD), dhr. R. Karels (KL), mw. K. Kindt 
(PvdA), dhr. A. van der Leij (PvdA), dhr. K. van Leijen (GB), mw. J. Luttik-
Swart (KL), dhr. P. Ooijevaar (CDA), mw. F. Ouëndag (GL), 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), dhr. D. Zwart (CDA). 

aanwezige 
collegeleden 
 

dhr. J. Mesu, dhr. P. van Huissteden, mw. O. Rasch, dhr. R. Zeeman 

gemeente 
secretaris 
 

M.J. Pothast 

afwezig 
 

Geen. 

 
agendapunt  0. Vragenhalfuur 

samenvatting 
besprokene 

Er is een vragen halfuur. 
Dhr. Van der Leij, PvdA,  vraagt of er gevolgen zijn voor de ambities van de 
gemeente voor het strand van Hargen / Camperduin, gezien de aangevraagde 
omgevingsvergunningen van de twee beoogde houders van sportpaviljoens. 
Wethouder Rasch geeft aan dat het aanvragen betreft voor beduidend 
kleinere paviljoens dan mogelijk is gemaakt, de onderbouwing voor deze twee 
specifieke paviljoens in de Structuurvisie, verhuizing en mogelijkheden bij de 
lagune, maakt het moeilijk de locaties openbaar aan te besteden.  
 

 
agendapunt  1. Opening 

samenvatting 
besprokene 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom  

 
agendapunt 2. Vaststellen van de agenda 

samenvatting Dhr. Smook, KL kondigt aan dat de beoogde motie 3, gewijzigd zal worden 
ingediend.  
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besprokene 

besluit De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

 
 
agendapunt 3.a. Lijst bestuurlijke toezeggingen bijgewerkt tot en met 2 februari 2016 

besluit 
 

De lijst bestuurlijke toezeggingen is ongewijzigd vastgesteld.  

 
HAMERSTUKKEN 

 
agendapunt  4. Voorstel betreft het vaststellen van het Bestemmingsplan Verlengde 

Zandweg 1 in Egmond aan den Hoef 
voorgesteld 
besluit 

het bestemmingsplan Verlengde Zandweg 1 Egmond aan den Hoef 
(NL.IMRO.0373.BPG09012VerZandw-C001) vast te stellen 

besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  5. Voorstel betreft in te stemmen met de bouwplannen locatie Petrus 

 & Pauluskerk, Dorpsstraat 20 in Bergen 
voorgesteld 
besluit 

− de raad beslist in principe in te stemmen met de bouw van het 
appartementencomplex  aan de Dorpsstraat 20; 

− eveneens in te stemmen met de herinrichting van het kerkterrein; 
− het bouwplan toe te voegen aan de lijst van categorieën van gevallen 

waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen van de raad is vereist als 
bedoeld in de Wabo. 
 

samenvatting 
besprokene 

Dhr. Zeiler GB, legt een stemverklaring af: een goede ruimtelijke ordening 
vergt goede afweging, bij dit onderwerp, bouwen in een steeds voller 
dorpscentrum, ook nog ten koste van monumentaal groen, kunnen de 
belangen onvoldoende worden afgewogen, gezien de het ontbrekende 
financieel inzicht, is ook niet duidelijk voor hoelang deze oplossing stand 
houdt. De fractie wordt geacht tegen gestemd te hebben.  
 

besluit Conform besloten. 

 
 
 
agendapunt  6. Voorstel betreft het vaststellen van de Verordening Adviesraad 

Sociaal Domein gemeente Bergen 
voorgesteld 
besluit 

− De gemeenteraad besluit de verordening adviesraad sociaal domein 
gemeente Bergen vast te stellen. 

besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  7. Voorstel betreft in te stemmen met de 1ste begrotingswijziging 2016 

 van de Gemeenschappelijke Regeling VVI 
voorgesteld 
besluit 

1.  In te stemmen met begrotingswijziging 1 van de begroting 2016 van de 
 gemeenschappelijke regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. 
 (VVI); 
2.  Akkoord te gaan met verzending van de concept-reactiebrief aan de VVI. 

bladzijde 2 van 5 
 



besluit Conform besloten. 
 

 
agendapunt  8. Voorstel betreft het vaststellen van het Beleidsplan Wegen 2016-

2020 
voorgesteld 
besluit 

− Het Beleidsplan Wegen 2016-2020 vast te stellen. 
− De wegen in de centrumgebieden te onderhouden op kwaliteitsniveau 

hoog (R+) 
− Het hoofd- en recreatieve fietspadennetwerk te onderhouden op 

kwaliteitsniveau hoog (R+) 
− De overige wegen en fietspaden te onderhouden op kwaliteitsniveau basis 

(R). 
besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  9. Voorstel betreft het ter visie leggen van het Gemeentelijk 

 Rioleringsplan 2016-2020 
voorgesteld 
besluit 

het voorliggende GRP gedurende 6 weken ter visie leggen 

besluit Conform besloten. 
 

 
agendapunt  10. Voorstel betreft bij de herontwikkeling van het Watertorengebied, 

daarbij woningen te realiseren conform het CPO principe, de 
aanbestedingsprocedure en de daarbij behorende 
begrotingswijziging vast te stellen 

voorgesteld 
besluit 

− De Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure conform het Besluit 
Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten te volgen voor de 
herontwikkeling van het Watertorengebied in Egmond aan Zee; 

− Dat bij de gebiedsontwikkeling rekening wordt gehouden met de invulling 
met 15 grondgebonden koopwoningen in het sociale segment die in eigen 
beheer worden gerealiseerd conform het CPO principe (Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap); 

− Het college opdracht te geven de aanbestedingsprocedure verder vorm te 
geven en uit te werken, conform de uitgangspunten en overwegingen in het 
raadsvoorstel; 

− De begrotingswijziging vast te stellen. 
 

samenvatting 
besprokene 

Mw. Glas, KL, dient Amendement A in, om van de te bouwen woningen een 
substantieel aantal in de vrije huur sector te laten bouwen, daar is vraag naar. 
Zij vraagt aandacht voor de in de nota voor het grondbeleid genoemde prijzen 
voor cat 1. en cat. 2 woningen, deze behoeven wijziging. 
 
Wethouder van Huissteden, onderschrijft het betoog van diverse raadsleden 
dat het druk zet op de opbrengst, terwijl die juist bedoeld is voor de sporthal 
en de landschappelijke inpassing van de herontwikkeling. 
 
Mw. Glas, KL, heeft ook motie 1 ingediend, om de opbrengst van de gronden 
ten behoeve van een goede afronding, in te zetten voor de verfraaiing van de 
openbare ruimte van het te ontwikkelen gebied. 
 
Een vijftal fracties vinden dat de motie vooruitloopt op een mogelijke 
toekomstige ontwikkeling van het Egmondia complex. 
 
Wethouder van Huissteden geeft aan dat grond ten behoeve van de afronding 
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de binnen het te ontwikkelen gebied ligt, ten behoeve van de landschappelijk 
inpassing. 
Toezegging: een schriftelijke reactie op de vraag over de nota voor het 
grondbeleid. 
 
Mw. Glas, KL,  trekt het amendement en de motie in. 
 

tekst ingediende 
stukken 

Zie bijlage bij deze besluitenlijst. 

stemming Het besluit is unaniem (23) aangenomen 

besluit Conform besloten  

 
agendapunt  11. Voorstel betreft het bekrachtigen van de opgelegde 

 vertrouwelijkheid op de aanbesteding exploitatie De Beeck en te 
 besluiten hierover in beslotenheid te vergaderen 

voorgesteld 
besluit 

Het bekrachtigen van de opgelegde vertrouwelijkheid op gunning exploitatie 
De Beeck en te besluiten hierover in beslotenheid te vergaderen 

besluit Conform besloten. 
 

 
 

HEROPENEN VAN DE OPENBARE VERGADERING 
 
 
agendapunt  12. Voorstel betreft het vaststellen van de begrotingswijziging 

exploitatie De Beeck 
voorgesteld 
besluit 

Vaststellen van de begrotingswijziging exploitatie de Beeck 

samenvatting 
besprokene 

Er worden twee moties ingediend over de exploitatie van de Beeck. 
 
Dhr. Van Leijen, GB, dient motie 2 in, om in overleg met de exploitant te 
bezien wat de beste mogelijkheden zijn voor de exploitatie, zo mogelijk te 
bezien in het licht van een eventuele (her)vesting van de raad, teneinde de 
gemeentelijke bijdrage aan de Beeck op termijn af te kunnen bouwen. 
Zo krijgt de uitbater meer kansen om inkomsten te genereren en laat daar de 
keuze voor de activiteiten en functies. Juist niet gaan concurreren of andere 
accommodaties leeg trekken 
 
Dhr. Smook, KL, dient motie 3.1 in om versneld ( uitwerking 
accommodatiebeleid)  functies en activiteiten in de Beeck te concentreren, 
zodat het een multifunctionele locatie voor de kern Bergen wordt. Zo mogelijk 
kunnen daardoor vrij komende locaties afgestoten worden en kan de 
exploitatie van de Beeck beter sluitend worden. 
Zo wordt de begrotingswijziging geen bijdrage exploitatie maar een 
investering. 
 
Dhr. Van der Leij, PvdA, wil een betere aansluiting op het ingezette 
accommodatiebeleid, nu niet inzetten op één locatie; in gesprek gaan met de 
uitbater lijkt hem een automatisme.  
 
Dhr. Roem, VVD, constateert dat beide moties meer inkomsten willen 
genereren, dat draagt bij aan het VVD uitgangspunt van het open houden van 
het zwembad.  
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Mw. Braak – van Kasteel, GL, vraagt zich af waarom de gekozen insteek van 
de moties niet wordt meegenomen bij de uitvoering van het 
accommodatiebeleid. 
 
Dhr. Snijder, D66, kan zich in de kern van de moties vinden, maar geen twee 
zaken, zwembad en vergaderlocatie raad, door elkaar halen. 
 
Dhr. Zwart, CDA, wil aansluiten bij het accommodatiebeleid, daarbij uitgaan  
van de behoefte van de inwoners. 
 
Dhr. Smook, KL, geeft aan dat de aanpassingen in de motie aan een en ander 
tegemoet komt. 
 
Reactie wethouder van Huissteden: 
Een break – even situatie zal nooit voorkomen bij een zwembad, er is al bij de 
gunning aangegeven hoe meer mensen te trekken naar de Beeck, indien de 
raadszaal vrijkomt,wordt de uitbater natuurlijk betrokken bij mogelijkheden die 
dat biedt, het accommodatiebeleid is in feite een voorzieningenbeleid, daarbij 
kunnen accommodaties leeg komen en die worden afgestoten, maar daarop 
wordt niet gestuurd. 
 

tekst ingediende 
stukken 

Zie bijlage bij deze besluitenlijst. 

stemming Het besluit is unaniem (23) aangenomen 
 
Motie 2: 
Voor GB (2); tegen PvdA (2), CDA (3), KL (6), VVD (3), GL (3), D66 (3). DE 
motie is met 3 stemmen voor en 20 tegen verworpen. 
 
Motie 3.1:  Voor, PvdA (2), CDA (3), KL (6), GB (3), VVD (3), GL (3), 
De motie is unaniem (23) aangenomen. 
 

besluit Conform besloten. 

 
agendapunt  10. Sluiting 

 
samenvatting 
besprokene 

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

 
Bergen, 16 maart 2016 
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