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Verslaglegging:  
Notulen vergadering gemeenteraad van de gemeente Bergen gehouden op 

Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van de  
gemeente Bergen gehouden op 20 december 2016 

Deze vergadering kan bekeken en beluisterd worden via de website van de gemeenteraad:  
www.raadbergen-nh.nl 

 

voorzitter 
 

mw. H. Hafkamp 

raadsgriffier 
 

Mw. M.G.J. Veeger 

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) tot 
19.37 uur, dhr. M. Halff (D66), dhr. R. Karels (KL), mw. K. Kindt (PvdA), dhr. 
K. van Leijen (GB), mw. J. Luttik-Swart (KL), dhr. P. Ooijevaar (CDA), mw. F. 
Ouëndag (GL), mw. A. Paping (VVD), dhr. M. Smook (KL), dhr. J. Snijder 
(D66), dhr. S. Swart (KL), dhr. F.D. Zeiler (GB), dhr. D. Zwart (CDA). 

aanwezige 
collegeleden 
 

dhr. J. Mesu, dhr. P. van Huissteden, mw. O. Rasch, dhr. H. Snabilie 

gemeente 
secretaris 
 

M.J. Pothast 

afwezig 
 

dhr. A. van der Leij (PvdA), dhr. M. Wals (D66), dhr. C. Roem (VVD) en      
dhr. J. Houtenbos (VVD) 

 
 

agendapunt  19. Heropening van de vergadering 

samenvatting 
besprokene 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en geeft de berichten van 
verhindering door van dhr. A. van der Leij (PvdA), dhr. M. Wals (D66),      
dhr. C. Roem (VVD) en dhr. J. Houtenbos (VVD).  
De heer Snijder (D66) stelt voor agendapunt 22 af te voeren van de agenda, 
omdat dit onderwerp eerst in de ARC behandeld behoort te worden. Eerst 
dient er een informatieavond georganiseerd te worden en ook de werkgroep 
burgerparticipatie dient aan te haken. Mogelijk wordt aan het eind van de 
vergadering een motie Vreemd aan de orde van de dag ingediend.  
Mevrouw Kindt (PvdA) steunt het agendavoorstel.  
Mevrouw Grooteman (CDA) steunt het agendavoorstel. 
Mevrouw Luttik-Swart (Kies Lokaal) steunt het agendavoorstel.  
De heer Van Leijen (GB) wil het voorstel wel bespreken. Het betreft in feite 
een VNG-verordening. 
Mevrouw Paping (VVD) sluit zich hierbij aan.  
Mevrouw Braak-Van Kasteel (GL) steunt het voorstel van de PvdA en wil 
eerst onderzoek laten doen naar de mogelijkheden van de 
referendumverordening.  
De voorzitter constateert dat de meerderheid van de raad besluit om het 
agendapunt vanavond niet te behandelen en dat het geagendeerd wordt in 
de algemene raadscommissie. Hierover zal verder gesproken worden in het 
presidium. Het wordt daarom van de agenda afgevoerd. 

http://www.raadbergen-nh.nl/
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De heer Van Leijen (GB) kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag 
aan over jeugdcentrum Joeb.  

 

BESPREEKSTUKKEN 
 

agendapunt  20. Voorstel betreft de verordening kwaliteitseisen: 
vergunningverlening Toezicht & Handhaving 

voorgesteld 
besluit 

- De Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving 
omgevingsrecht Bergen NH vast te stellen en in te stemmen met de 
reactie van het college op de ingediende zienswijze van de provincie 
Noord-Holland 

samenvatting 
besprokene 

Mevrouw Luttik-Swart (Kies Lokaal) wil weten aan welke kwaliteitscriteria 
men dient te voldoen, dit in het kader van de geconstateerde afwijkingen. Er 
is overigens bijna geen enkele gemeente die er wel aan kan voldoen. Kan de 
wethouder voor 1 juli een overzicht geven van de criteria waaraan met niet 
kan voldoen en welke acties worden genomen om dit doel wel te bereiken? 
Wanneer men gaat samenwerken met BUCH, op welke criteria kan men dan 
beter scoren?  
De heer Haring (GB) verlaat de vergadering uit protest tegen het niet 
bespreken van het referendumvoorstel. 
Portefeuillehouder Snabilie antwoordt dat de kwaliteit wordt 
gemonitord. Hij zegt toe in het tweede kwartaal een overzicht aan te 
bieden van de criteria waaraan men op dat moment nog niet voldoet en 
in het vierde kwartaal te rapporteren over de voortgang van de acties 
om hieraan wel te kunnen voldoen. De door Kies Lokaal gevraagde lijst 
maakt hier onderdeel vanuit. 
Mevrouw Luttik-Swart (Kies Lokaal) is tevreden met de beantwoording.   
 

stemming Unaniem.  

besluit De raad heeft conform besloten.   

 

agendapunt  21. Voorstel betreft het definitieve besluit over de fusielocatie voor de 
drie Egmondse voetbalclubs en het vaststellen van de 
bijbehorende begrotingswijziging 

voorgesteld 
besluit 

1. Het gebied ten zuiden van de Egmonderstraatweg in Egmond aan 
den Hoef aan te wijzen als de fusielocatie voor de drie Egmondse 
voetbalclubs; 

2. Het nieuwe voetbalcomplex in te richten met het gewijzigde 
programma conform het definitieve model van 
landschapsarchitectenbureau LA4SALE; 

3. Het college opdracht te geven de hiervoor noodzakelijke 
bestemmingsplanherziening te laten opstellen en in procedure te 
brengen wat impliceert dat in het als ontwerp ter inzage te leggen 
bestemmingsplan de bestemming van:  

a) het gebied ten zuiden van de Egmonderstraatweg in Egmond 
aan den Hoef van 'agrarische doeleinden' wordt gewijzigd in 
‘sport’; 

b) het voetbalcomplex van v.v. Egmondia aan de Sportlaan in 
Egmond aan Zee van ‘sport’ wordt gewijzigd in 'natuur'; 

c) het voetbalcomplex van v.v. Zeevogels aan de Hogedijk in 
Egmond aan den Hoef van ‘sport’ wordt gewijzigd in 
'agrarische doeleinden';     

d) een gedeelte ter grootte van 1 hectare van het 
voetbalcomplex van v.v. Sint-Adelbert aan het Luilaantje in 
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Egmond-Binnen wordt gewijzigd van ‘sport’ in 'agrarische 
doeleinden' en het college voor het overige gedeelte van het 
perceel in overleg treedt met de eigenaar van het perceel 
zijnde de provincie Noord-Holland; 

4. Het besluit tot aankoop van de gronden kadastraal bekend sectie B 
nummers 1084, 168, 1314, 769 en 857 tegelijk te nemen met het 
besluit over de vaststelling van het in procedure te brengen 
bestemmingsplan, wat impliceert dat aan de huidige eigenaren over 
het jaar 2017 een reserveringsvergoeding wordt betaald; 

5. De reserveringsvergoeding van maximaal € 55.284 ten laste te 
brengen van het begrotingssaldo; 

6. Tot maximaal 10 jaar na vaststelling van de herziening van het 
bestemmingsplan te garanderen, dat op het perceel aan de Hogedijk 
in Egmond aan den Hoef (circa 7,2 hectare) werkzaamheden worden 
uitgevoerd voor het optimaliseren van de bollengronden zoals 
beschreven in het Stivas rapport van 24 oktober 2016; 

7. De onder beslispunt 6 genoemde werkzaamheden niet eerder te laten 
uitvoeren dan nadat door het college een koopovereenkomst is 
gesloten met een agrarisch bedrijf, waarin is bepaald dat de grond 
voor een marktconforme waarde wordt verkocht; 

8. In te stemmen met het geactualiseerde overzicht waaruit blijkt dat de 
kosten voor aanleg van het voetbalcomplex zijn berekend op € 
2.544.000; 

9. Het besluit om alle benodigde budgetten voor de aanleg van het 
sportcomplex en de bijbehorende kosten in de begroting te 
verwerken, tegelijk te nemen met het besluit over de vaststelling van 
de herziening van het bestemmingsplan;  

10. de begrote plankosten 2017 ad € 48.000 ten laste te brengen van het 
begrotingssaldo;  

11. de bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. 

samenvatting 
besprokene 

Eerste termijn 
De heer Karels (Kies Lokaal) constateert dat een fusie een absolute vereiste 
is en ten gunste van de leefbaarheid van de kernen moet gekozen worden 
voor een centrale locatie. KL licht de standpunten van de voor- en 
tegenstanders toe. Het college heeft alle belangen goed afgewogen. Het 
voorstel wordt ondersteund. 
Mevrouw Groen-Bruschke (GL) meldt dat de grondeigenaar en potentiële 
kopers de agrarische bestemming van de betreffende gronden wilden 
wijzigen en dat was onmogelijk met uitzondering van de bestemming 
voetballen. Zij vraagt naar de mening van KL over het eventueel volledig 
afsluiten van het terrein vanwege bijvoorbeeld vandalisme. 
De heer Karels (Kies Lokaal) meldt dat verplaatsing van de bollengronden 
wel de mogelijkheid biedt tot uitbreiding. Die mogelijk was er anders nooit 
geweest.  Een compleet open complex is een bijzondere kans die benut 
moet worden. Overigens wordt niet uitgesloten dat er op termijn toch hekken 
omheen geplaatst moeten worden. 
Mevrouw Ouëndag (GL) vraagt naar de mening van Kies Lokaal in het kader 
van soberheid en doelmatigheid over het bedrag van 5,7 miljoen euro dat ter 
beschikking wordt gesteld van de fusie.  
De heer Karels (Kies Lokaal) meent dat naast soberheid en doelmatigheid, 
de leefbaarheid van de kernen een grote prioriteit is. Daarvoor is een 
centrale locatie essentieel.  
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Mevrouw Paping (VVD) constateert een halsstarrige houding bij het college 
en die leidt tot woede en onbegrip bij de inwoners. Dit staat haaks op het 
voornemen een participerende overheid te zijn. Mevrouw Paping trekt zich 
daarom terug uit de commissie Cultuur en Participatie. De VVD is opnieuw in 
gesprek gegaan met de direct omwonenden, want zij voelen zich niet serieus 
genomen. Het negatieve advies van Landelijk Gebied na overleg met 
vertegenwoordigers van PWN en LTO ontbreekt in de stukken. Burgers 
ervaren niet dat de gemeenteraad voor hun belangen opkomt. 
De heer Snijder (D66) refereert aan de eerder uitgesproken steun van de 
VVD voor het voorstel en de geboden vrijheid aan het college om deze 
plannen uit te voeren.  
Mevrouw Paping (VVD) heeft het initiatief genomen om goed te luisteren 
naar de omwonenden, want dat is tijdens het gehele proces niet gebeurd. 
Daarom stemt de VVD tegen, mede omdat het bedrag van 5 miljoen euro te 
veel is voor een project dat elders goedkoper gerealiseerd kan worden. Ook 
is nog niet duidelijk of de provincie hiermee akkoord gaat.  
De heer Halff (D66) vraagt naar de mening van mevrouw Paping over het 
standpunt van de heer Roem die hij op eerdere momenten uitgesproken 
heeft, zoals geciteerd door de heer Snijder. 
Mevrouw Paping (VVD) vindt dit een kwestie van voortschrijdend inzicht. Zij 
hebben met veel mensen gesproken en zijn onder andere op basis daarvan 
tot de huidige conclusie gekomen. Deze wijkt inderdaad af van die de VVD 
een half jaar geleden heeft geuit. 
Mevrouw Kindt (PvdA) meldt dat de heer Roem ook in de RCA van 
november nog heeft aangegeven het voorstel te ondersteunen. 
Mevrouw Luttik-Swart (Kies Lokaal) meent dat voor het wijzigen van een 
standpunt er nieuwe feiten en omstandigheden moeten zijn. Dan is sprake 
van voortschrijdend inzicht en tot en met november jl. hebben de heren 
Roem en Houtenbos aangegeven dat zij het voorstel ondersteunden.  
Mevrouw Paping (VVD) was verbaasd over het feit dat voor de 
inspraakavonden de omwonenden niet waren uitgenodigd. Toen is de VVD 
met de gesprekken gestart met de huidige negatieve conclusie als resultaat. 
De heer Zeiler (GB) meldt dat ook GB aarzelingen heeft, net als de VVD, 
vanwege de planvoorbereiding, de samenhangende kosten en e groeiende 
maatschappelijke weerstand. Een aantal antwoorden van het college kon 
deze aarzelingen niet wegnemen. Er lijkt toegeredeneerd te zijn naar het 
huidige plan. Hiervoor wordt een aantal voorbeelden genoemd, zoals de 
verkeerssituatie en het kappen van bomen. Het voorstel is niet rijp voor 
besluitvorming. Er wordt een amendement ingediend om een pas op de 
plaats te maken. 
Mevrouw Kindt (PvdA) constateert dat in april 2016 het principebesluit is 
genomen om te starten met onderzoek naar de inrichting van de locatie. Ook 
toen was al bekend dat de omwonenden niet enthousiast waren, maar er zijn 
ook voorstanders van de plannen. Er is goed nagedacht over hoe 
omwonenden de minste last zullen ondervinden van het complex. Het 
voorstel wordt ondersteund.  
Mevrouw Groen-Bruschke (GL) constateert dat alle partijen een fusie 
ondersteunen, maar die steun geldt niet voor de beoogde locatie. Zij citeert 
een aantal zinsneden uit verslagen van gesprekken van de wethouder met 
de drie clubs. Het plan was eind 2014 al klaar. Helaas is nergens in de 
gesprekverslagen te lezen dat het college rekening heeft gehouden met de 
natuur, het landschap, omwonenden of agrariërs. Het grote bedrag rijmt niet 
met het feit dat er elders voor veel minder geld voetbalvelden kunnen worden 
aangelegd. 
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De heer Zwart (CDA) constateert dat de omwonenden geen inspraak hebben 
gehad en zij zijn niet betrokken geweest bij het proces. Niettemin wordt het 
voorstel ondersteund om de dorpen aantrekkelijk te houden voor jonge 
gezinnen en voorzieningen in stand te houden. Een sportvoorziening is daar 
onderdeel van. Het CDA stemt met gemengde gevoelens, maar wel uit volle 
overtuiging in met het voorstel in het belang van de leefbaarheid van de drie 
gemeenschappen. 
De heer Halff (D66) geeft complimenten aan GL voor hun consistentie in 
meningsvorming. De motivatie van D66 om volmondig voor het voorstel te 
zijn, wordt toegelicht.  
De heer Karels (KL) dient een motie in over compensatie van de 
bollengronden.  
 
De voorzitter schorst de vergadering.  
 
Reactie college  
Portefeuillehouder Van Huissteden refereert aan het project dorp en duinen, 
ook dat was een ingewikkeld proces. Na veel participatiemogelijkheden liep 
het uit op een drama, want hetgeen beoogd was, kwam niet van de grond. Er 
is nu een lang traject doorlopen samen met de voetbalverenigingen, om een 
goede locatie te vinden. De voorgenomen locatie is op 28 oktober aan de 
omwonenden voorgelegd, maar de betrokkenen hadden heel veel moeite 
met de plannen. Hij beschrijft het proces van burgerparticipatie dat hierna 
gevolgd is. In december heeft de raad in meerderheid met uitzondering van 
GL, besloten om de mogelijkheid van de voorgelegde locatie te onderzoeken 
terwijl de raad toen al op de hoogte was van de bestaande bezwaren. In april 
dit jaar is dit besluit door de raad herbevestigd.  
De heer Zeiler (GB) heeft ingestemd met het doen van nader onderzoek, 
maar dat is negatief uitgevallen.  
Portefeuillehouder Van Huissteden constateert dat GB in het verleden deze 
locatie wel heeft ondersteund. 
Mevrouw Paping (VVD) constateert dat de wethouder in een telefonisch 
gesprek van een paar weken geleden heeft gesteld dat het niet anders kan. 
Hij gaf toe dat de omwonenden het gevoel hebben onvoldoende te zijn 
gehoord. Dit werd als zeer teleurstellend ervaren en daarom kan de VVD, 
mede vanwege de hoge kosten, niet akkoord gaan. 
Portefeuillehouder Van Huissteden heeft telefonisch contact opgenomen om 
de vragen uit de commissie te beantwoorden. Er wordt een scheidingsgebied 
tussen een bollengebied en een ander gebied van 150 m aangehouden. 
Volgens onderzoek is op dit moment 7 m voldoende als spuitzone. De motie 
van Kies Lokaal ziet hier ook op. RIVM onderzoekt momenteel de relatie 
tussen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de gezondheid van 
omwonenden. Eind 2018 wordt het resultaat verwacht. Overigens is de 
provincie geen voorstander van bouwen buiten bestaand bebouwd gebied, 
maar het is een mooie woningbouwlocatie. Hij ondersteunt de motie. Het 
amendement van GB wordt niet ondersteund, want er is een zorgvuldig 
proces doorlopen.  
 
Tweede termijn 
De heer Zeiler (GB) komt tot de conclusie dat de Egmonderstraatweg niet de 
juiste locatie is in vergelijking met de Hogedijk locatie. Die vergelijking is niet 
evenwichtig en in dat opzicht voelt men zich niet serieus genomen.  
Mevrouw Braak-Van Kasteel (GL) verzoekt na de tweede een schorsing 
omdat de oppositie overweegt een motie in te dienen. 
Mevrouw Paping (VVD) vraagt waarom het negatieve advies van het overleg 
Landelijk Gebied in de stukken ontbreekt.  
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Mevrouw Groen-Bruschke (GL) is niet tegen het doen van onderzoeken, 
maar wel tegen een besluit nemen alvorens het onderzoek is uitgevoerd. 
Mevrouw Luttik-Swart (Kies Lokaal) vindt het jammer dat de gang van zaken 
leidt tot polarisatie.  
De heer Zwart (CDA) meent dat de raad het nooit goed kan doen bij 
ontwikkelingen in het openbare of privégebied. Niet iedereen kan keuzes van 
de raad ondersteunen, maar deze zijn wel genomen met het oog op het 
algemeen belang.   
De heer Zeiler (GB) constateert dat mensen naar de rechter gaan, dus 
kennelijk gaat er toch iets fout. Hij wil voorkomen dat er nog meer rechterlijke 
procedures worden gestart. Het dilemma ziet op de grote investering in een 
controversieel plan zoals dat door een deel van de bevolking wordt ervaren. 
Dat geldt dus niet voor de gehele bevolking.  
Mevrouw Groen-Bruschke (GL) vindt dat alle inwoners betrokken hadden 
moeten worden bij de plannen. Daardoor was transparantie ontstaan en nu 
bestaat het idee dat er al besluiten genomen waren voordat de plannen 
openbaar werden gemaakt.  
De heer Zwart (CDA) vindt het logisch dat eerst met de clubs is gesproken. 
Portefeuillehouder Van Huissteden vindt het jammer dat GB zich tekort 
gedaan voelt door de vergelijking met de Hogedijk. De voorkeurslocatie was 
al in beeld, maar op verzoek van de provincie is de Hogedijk locatie als 
alternatief onderzocht. Al in het memo van 5 februari 2015 zijn de 
samenhangende kosten toegelicht en dat is gedurende het proces 
telkenmale gebeurd. Op verzoek van de OGB zijn de onderzoeksresultaten 
toegestuurd aan de belangenverenigingen, maar er is geen eensluidend 
advies gekomen. Niettemin heeft een aantal partijen hun mening kenbaar 
gemaakt. De clubs hebben een overeenkomst getekend waaraan zij 
gebonden zijn.  
 
De voorzitter schorst de vergadering op verzoek van GL.  
 
Mevrouw Groen-Bruschke (GL) geeft een gele kaart aan de 
portefeuillehouder. Zij verzoekt om voortaan bij grote projecten vooraf af te 
spreken welke participatietrajecten worden doorlopen en hoe omwonenden 
worden betrokken.  
De heer Halff (D66) vraagt of er in de afgelopen periode bepaalde feiten zijn 
gewijzigd waardoor de oppositie nu een grote draai maakt, net als de VVD. 
De heer Van Leijen (GB) meldt dat in november in de commissie de 
voorgenomen draai al is aangekondigd. 
Mevrouw Paping (VVD) bevestigt namens de gehele VVD-fractie te hebben 
gesproken. 
De heer Snijder (D66) verzoekt om een schorsing.  
 
De voorzitter schorst de vergadering. 
 
De heer Snijder (D66) verklaart dat de oppositie en coalitie zoveel mogelijk 
dienen samen te werken en hij benadrukt dat de coalitie daartoe nadrukkelijk 
bereid is. De coalitie constateert dat de raad veelal in saamhorigheid 
besluiten neemt, gezien het grote aantal hamerstukken dat in het afgelopen 
jaar is langsgekomen. De raad streeft in 2017 nadrukkelijk samenwerking na, 
waardoor de bewoners vertrouwen blijven houden in de democratische 
besluitvorming.  
De heer Karels (Kies Lokaal) trekt de motie in na de toezegging van de 
wethouder.  
De heer Zwart (CDA) benadrukt dat de toezegging alleen ziet op het 
onderzoeken van woningbouwmogelijkheden en niet op compensatie van de 
bollengrond.  
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De voorzitter bevestigt dat de wethouder de motie heeft overgenomen.  
 

tekst ingediende 
stukken 

 

stemming De motie van Kies Lokaal wordt ingetrokken.  
Het amendement wordt verworpen met stemmen tegen van D66, 1 lid van de 
PvdA, CDA en KL en stemmen voor van 2 leden van GB, 1 lid van de VVD 
en GL. 
Het voorstel wordt aangenomen met stemmen voor van KL, CDA, 1 lid van 
de PvdA, 2 leden D66 en stemmen tegen van GL, 1 lid van de VVD en 2 
leden van GB.  

besluit De raad heeft conform besloten.   

 
 

Initiatiefvoorstel 

agendapunt  22. Initiatiefvoorstel van de fractie Gemeentebelangen inzake het 
vaststellen van de referendumverordening gemeente Bergen 2016  

voorgesteld 
besluit 

- Het vaststellen van de concept-referendumverordening gemeente 
Bergen NH 2016 

besluit Het onderwerp wordt van de agenda gehaald.  

 

agendapunt  23. Motie vreemd aan de orde van de vergadering inzake jeugdcentrum 
Joeb  

besluit De heer Zeiler (GB) dient een motie Vreemd aan de orde van de vergadering 
in om de portefeuillehouder te helpen problemen te voorkomen bij de 
verplaatsing herbouw jeugdcentrum Joeb bij het dorpshuis De Schulp in 
Egmond-Binnen. Na reactie van de portefeuillehouder wordt de motie 
aangehouden.  

 
 

Bergen, 20 december 2016 

 


