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Onderwerp : Beantwoording schriftelijke vragen over ontwikkelingen in Bergen aan Zee 
 
 
Geachte heer Wals, 
 
Namens de raadsfractie D66 stelde u op 20 april 2017 schriftelijke vragen ingevolge artikel 
40 van het Reglement van Orde. De vragen betreffen ontwikkelingen in Bergen aan Zee. 
Hieronder volgen puntsgewijs uw vragen direct gevolgd door onze beantwoording. 
 
1. Per brief van 3 april 2018 (wordt bedoeld 2017) maakt mevrouw Aronds namens een 

aantal inwoners kenbaar dat het proces niet geheel duidelijk is. Er worden vragen gesteld 
die ook wij interessant vinden. Kunnen wij er van uitgaan dat het college de 
beantwoording op zich neemt en de raad van een afschrift voorziet? 

 
Antwoord: 
Ons college heeft geen besluit genomen op het principeverzoek van de initiatiefnemers van 
hotel Nassau. Initiatiefnemers hebben recentelijk per mail aangegeven dat al het door hen 
gevoerde overleg met diverse verenigingen en personen er toe heeft geleid dat men eerst 
nog eens zelf kritisch naar de voorstellen wil kijken voordat het college het principeverzoek 
inhoudelijk in behandeling neemt. Ons college wacht dat af. Uw raad kan ervan uitgaan dat 
ons college de beantwoording op de brief van 3 april voor zich neemt en de raad van een 
afschrift voorziet. 
 
2. Op welke wijze neemt het college de regie hierin en hoe betrekt u de inwoners? 
 
Antwoord: 
De drie genoemde projecten worden integraal beoordeeld. In samenspraak met de 
gebiedsregisseur voor Bergen aan Zee wordt een proces opgetuigd waarbij de Dorpsraad 
Bergen aan Zee, Stichting Bergen aan Zee en de Groep Verontruste inwoners Bergen aan 
Zee betrokken worden. Indien deze plannen op een later moment leiden tot concrete 
bouwprojecten zal ons college regie houden op de uitvoering van de werkzaamheden. 
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Tot slot 
Ons college biedt excuses aan voor de late beantwoording van uw vragen. De reden 
hiervoor is dat we de beantwoording gelijktijdig met de vragen van de raadsfractie van 
Gemeentebelangen BES over dit onderwerp wilden laten plaatsvinden. 
 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Stefan Lopez Noordeloos, teamleider van 
het team Plannen en Projecten via telefoonnummer (072) 888 03 08. Wilt u bij 
correspondentie het kenmerk 17uit02413 vermelden? 
 

Met vriendelijke groet, 
college van Bergen, 
  

M.J. Pothast drs. H. Hafkamp 
secretaris burgemeester 
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Schriftelijke vragen   

ingevolge artikel 40 van het Reglement van Orde  
 

 
Fractie         :  D66 
 

Verzoek Aan de voorzitter van de raad, 

Datum 20 april 2017 

Onderwerp Bergen aan Zee 

Toelichting Op diverse locaties in Bergen aan Zee worden er projecten 
geïnitieerd. Als de planvorming voorspoedig verloopt staat Bergen 
aan Zee over niet al te lange tijd in de steigers. Veel mensen in 
Bergen aan Zee zijn opgetogen daarover, want her en der mag 
Bergen aan Zee wat meer ‘bij de tijd’ gebracht worden stellen zij. 
Tegelijkertijd rijzen er ook vragen. 

Vragen D66 heeft een tweetal vragen voor het college: 
 

1) Per brief van 3 april 2018 maakt mevrouw Aronds namens 
een aantal inwoners kenbaar dat het proces niet geheel 
duidelijk is. Er worden vragen geteld die ook wij interessant 
vinden. Kunnen wij er van uitgaan dat het college de 
beantwoording op zich neemt en de raad van een afschrift 
voorziet? 
 

De diverse projecten betreffen Hotel Nassau, Monsmarum, Hotel 
Maurits en de realisatie van woningen aan de Verspyckweg. Voor 
Bergen aan Zee begrippen een behoorlijke hoeveelheid. Een 
aantal inwoners is bezorgd over de impact die dit zou kunnen 
hebben op zaken die zich in de openbare ruimte afspelen, zoals 
bijvoorbeeld parkeren en verkeer. 
 

2) Op welke wijze neemt het college de regie hierin en hoe 
betrekt u de inwoners? 

 
Motivatie: 
D66 hecht aan duidelijkheid en transparantie en daarnaast zal een 
soepel proces bijdragen aan een snelle verwezenlijking van de 
door velen zo gewenste impuls voor Bergen aan Zee.   

Naam en ondertekening 
 
Melvin Wals 
Fractie D66 
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