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Verslaglegging:  
 

Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van de  
gemeente Bergen gehouden op 5 oktober 2017 

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

voorzitter 
 

mw. H. Hafkamp (m.u.v. agendapunt 9) 
mw. I Braak-van Kasteel (agendapunt 9) 

raadsgriffier 
 

dhr. S. Heerdink 

aanwezige 
raadsleden 
 

mw. I. Braak – van Kasteel (GL), mw. T. Glas – de Raadt (KL), mw. S. Groen 
– Bruschke (GL), mw. W. Grooteman (CDA), dhr. H. 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), dhr. C. Roem (VVD), dhr. M. 
Smook (KL), dhr. J. Snijder (D66), dhr. S. Swart (KL), dhr. M. Wals (D66), dhr. 
F.D. Zeiler (GB), dhr. D. Zwart (CDA). 

aanwezige 
collegeleden 
 

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

gemeente 
secretaris 
 

M. Schoor 

afwezig 
 

mw. A. Paping (VVD), dhr. L. Damink (KL) 

 

agendapunt  0. Vragenhalfuur 

samenvatting 
besprokene 

Er is geen vragenhalfuur. 

 

agendapunt  1. Opening 

samenvatting 
besprokene 

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

 

agendapunt 2. Vaststellen van de agenda 

samenvatting 
besprokene 

De raad stemt in met het houden een interpellatie door de fracties van VVD, 
GroenLinks en Gemeentebelangen BES over de e-mail inzake het project 
Mooi Bergen. Hij besluit de interpellatie te agenderen voor het einde van de 
vergadering. 
Toegevoegd ná de interpellatie worden 2 moties vreemd aan de orde van de 
vergadering:  

- behoud buslijn 164 (VVD/CDA) en  

http://www.raadbergen-nh.nl/
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- gebouwen met woonbestemming volgens bestemming gebruiken 
(KL/D66/CDA/PvdA). 

 
 

agendapunt 3.a. Lijst bestuurlijke toezeggingen bijgewerkt tot en met 19 september 
 2017 

besluit 

 

Mw. Luttik-Swart (KL) verzoekt toezegging 2016/04 nog niet af te voeren. 
Conform besloten. 
 
Dhr. Zeiler (GB) informeert naar de notitie over manege de Duinrand. Deze 
was aangekondigd voor het vierde kwartaal van 2017. De voorzitter zegt toe 
dat het college hierop in de eerstvolgende ARC-vergadering zal antwoorden. 

 

agendapunt 3.b. Verzamellijst ingekomen stukken week 27 tot en met week 39 

samenvatting 
besprokene 
 

De heer Zeiler (GB) informeert naar de voortgang inzake de brief van 
verontruste bewoners uit Bergen aan Zee over het gehouden raadsgesprek. 
Ook wil hij weten wanneer de infoavond over het verkeersplan Heiloo wordt 
gehouden en in welke vorm. 
De voorzitter zegt toe dat het college op zijn vragen reageert in de 
eerstvolgende ARC-vergadering 
 
De heer van der Leij (PvdA) verzoekt de brief RECRON (verzoek tot 
handhaving) te bespreken in het presidium. De voorzitter gaat hiermee 
akkoord. 
 
Brief verontruste bewonersgroep Bergen aan zee inzake raadsgesprek is 
door de voorzitter van het raadsgesprek mw. Grooteman besproken met 
briefschrijver en afgedaan. 
Conform besloten. 
 
 

 

agendapunt 3.c. Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie 
 Gemeentebelangen inzake ontwikkelingen Parkhotel Bergen 

samenvatting 
besprokene 
 

De beantwoording schriftelijke vragen GB wordt voor kennisgeving 
aangenomen. 

 

agendapunt 3.d. Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie 
 GroenLinks inzake inloopavond Watertorenterrein 

samenvatting 
besprokene 
 

De beantwoording schriftelijke vragen GL wordt voor kennisgeving 
aangenomen. 

 
 

BENOEMINGEN 
 

agendapunt  4. Burgercommissielid D66 

voorgesteld 
besluit 
 

Op voordracht van de fractie D66 dhr. A. van Tuil te benoemen tot (burger) 
commissielid namens D66. 

besluit Zonder stemming conform besloten. 
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HAMERSTUKKEN 
 

agendapunt  5. Voorstel betreft het bestemmingsplan “partiele herziening Kernen 
Egmond Slempad 1” vast te stellen 

voorgesteld 
besluit 

Het bestemmingsplan "Partiele herziening Kernen Egmond Slempad 1 - 
Egmond a/d Hoef" ongewijzigd vast te stellen op basis van artikel 3.8, eerste 
lid, sub e van de Wet ruimtelijke ordening. 

besluit De raad stelt het bestemmingsplan unaniem vast. 

 

agendapunt  6. Voorstel betreft het bestemmingsplan Delverspad 2a inclusief nota 
 van beantwoording vast te stellen en geen exploitatieplan vast te 
 stellen 

voorgesteld 
besluit 

- De Nota van beantwoording zienswijzen en het bestemmingsplan 
Delverspad 2a in Egmond a/d Hoef vast te stellen; 

- Geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

tekst ingediende 
stukken 

Amendement A:  
Het raadsbesluit als volgt te wijzigen: 
“Aan het eerste beslispunt toe te voegen: “…, met dien verstande dat de 
grens tussen de bestemming ‘Wonen’ (W-2) en ‘Groen’ (AW-LW) komt te 
liggen langs de eigendomsgrens, en de plankaart overeenkomstig 
aangepast” 

stemming Amendement A: Voor KL (5), PvdA (2), D66 (3), VVD (2), GL (3), GB (3);  
tegen CDA (3).  
 
Het amendement is met 18 stemmen voor en 3 tegen aangenomen. 

besluit De raad stelt het gewijzigde bestemmingsplan unaniem vast. 

 

agendapunt  7. Voorstel betreft het bestemmingsplan Hargerweg-Hogenweg vast 
 te stellen 

voorgesteld 
besluit 

het bestemmingsplan Fietspad Hargerweg-Hogenweg in Groet vast te stellen 
 

besluit De raad stelt het bestemmingsplan unaniem vast 

 

agendapunt  8. Voorstel betreft het vaststellen van de verordening gemeentelijke 
 onderscheidingen 2017 

voorgesteld 
besluit 

vast te stellen de Verordening gemeentelijke onderscheidingen 2017 

besluit De raad stelt de verordening unaniem, vast. 
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BESPREEKSTUKKEN 
 

agendapunt  9. Voorstel betreft extra financiën beschikbaar te stellen voor het 
uitvoeren van een inventarisatie en handhaving van de bewoning 
van de recreatiewoningen binnen de gemeente Bergen en het 
vaststellen van de daarbij behorende begrotingswijziging 

voorgesteld 
besluit 

1. Voor 2017 naast het reeds beschikbaar gestelde bedrag ad € 
50.000,-, nogmaals  
€ 41.000,- beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van een 
inventarisatie van de bewoning van de recreatiewoningen binnen de 
gemeente Bergen. 

 
2. Voor 2018 en 2019, naast het reeds beschikbaar gestelde bedrag ad 

€ 50.000,-, nogmaals € 100.000,- per jaar beschikbaar te stellen voor 
de handhaving van onrechtmatige permanente bewoning van 
recreatiewoningen, zodat de doelstelling, dat per 1 januari 2020 alle 
primaire handhavingsbesluiten en/of legalisatietrajecten zijn 
opgestart, wordt gehaald. 

 
3. Genoemde bedragen te storten in een in te stellen 

bestemmingsreserve handhaving recreatiewoningen voor de periode 
2017-2019 en het college te mandateren tot het doen van uitnamen 
uit deze reserve. 

 
4. In te stemmen met bijgaande begrotingswijziging. 

 

samenvatting 
besprokene 

Het woord wordt gevoerd door dhr. Houtenbos (VVD), dhr. Van Leijen (GB), 
mw. Groen (GL), dhr. Van der Leij (PvdA), dhr. Zwart (CDA) en Mw. Glas – 
de Raadt (KL). 
 
Burgemeester Hafkamp zegt toe de raad dit jaar nog nader te informeren 
over de ‘dwangsom’ en dit te betrekken bij een nieuwe beleidslijn 
 
De fracties dienen verschillende moties en amendementen in (zie bijlage). 
 
Mw. Glas-de Raadt (KL) legt een stemverklaring af: Ze geeft aan tegen het 
voorstel te stemmen, omdat ze deels niet achter het beleid te staat. Ze is van 
mening dat de wettelijke bepalingen aangepast zouden moeten worden. 
   

tekst ingediende 
stukken 

Zie bijlage bij deze besluitenlijst. 

stemming Amendement B: voor VVD (2), GB (3); tegen KL (5), CDA (3), PvdA (2), D66 
(3), GL (3). Het amendement is met 5 stemmen voor en 16 tegen verworpen. 
Amendement C: voor VVD (2), GB (3); tegen KL (5), CDA (3), PvdA (2), D66 
(3), GL (3). Het amendement is met 5 stemmen voor en 16 tegen verworpen. 
Amendement D: Geen stemming, ingetrokken. 
Amendement E: voor GB (3); tegen VVD (2), KL (5), CDA (3), PvdA (2), D66 
(3), GL (3). Het amendement is met 3 stemmen voor en 18 tegen verworpen. 
Amendement F: Geen stemming, ingetrokken. 
Motie 3: Geen stemming, aangehouden. 
Motie 4: Geen stemming, aangehouden. 
Motie 5: Geen stemming, aangehouden. 
Motie 6: Geen stemming, aangehouden. 
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besluit De raad heeft gewijzigd besloten. Tegen het voorstel stemmen de 
raadsleden Haring (GB) en Glas – de Raadt (KL); Voor het voorstel stemmen 
de overige raadsleden 

 

agendapunt  10. Voorstel betreft de pilot (tijdelijke) permanente bewoning van 
 recreatiewoningen 

voorgesteld 
besluit 

1. kennis te nemen van het advies van Houthoff Buruma inzake het 
(tijdelijk) permanent bewonen van recreatiewoningen; 

2. op basis van dit advies te concluderen dat het niet mogelijk is 
vergunningen te verlenen voor het (tijdelijk) permanent bewonen van 
recreatiewoningen op grond van artikel 4 bijlage 2 Bor 
(kruimelgevallen); 

3. op basis van dit advies te concluderen dat (tijdelijk) permanent 
bewonen van recreatiewoningen alleen via het instrument 
bestemmingsplan dan wel het instrument uitgebreide 
omgevingsvergunning geregeld kan worden; 

4. het (tijdelijk) permanent bewonen van recreatiewoningen mogelijk te 
maken middels het instrument van de uitgebreide 
omgevingsvergunning; 

5. het college de opdracht te geven de "planologische visie 
recreatiewoningen op particuliere erven met een woonbestemming" 
aan te passen zodat (tijdelijke) permanente bewoning op grond van 
het ruimtelijk beleid mogelijk wordt en de gewijzigde planologische 
visie ter vaststelling aan de raad aan te bieden; 

6. kennis te nemen van de notitie "Relatie handhaving onrechtmatige 
bewoning recreatiewoningen en Pilot bewonen recreatiewoningen". 

 

samenvatting 
besprokene 

Het woord wordt gevoerd door Dhr. Karels (KL), mw. Groen (GL), dhr. 
Houtenbos (VVD) en dhr. Van der Leij (PvdA). 
 
Dhr. Karels (KL) dient een amendement (G) in, medeondertekend door de 
fracties van CDA, PvdA, D66 en GB 

tekst ingediende 
stukken 

Amendement G: 
Het raadsbesluit als volgt te wijzigen: 
- Beslispunt 2 te laten vervallen; 
- Aan beslispunt 4 toe te voegen: ‘…in de gehele gemeente Bergen’ en 

‘en het instrument ‘bestemmingsplan’ niet uit te sluiten’;  
- Aan beslispunt 5 toe te voegen: ‘…uiterlijk in januari 2018’; 
- Aan beslispunt 6 toe te voegen: ‘…en deze notitie direct aan te passen 

na vaststelling van gewijzigde “planologische visie recreatiewoningen op 
particuliere erven met een woonbestemming”…  

- Een beslispunt toe te voegen, dat luidt: ‘Na vaststelling van gewijzigde 
“planologische visie recreatiewoningen particuliere erven met een 
woonbestemming” de notitie te actualiseren’; 

- Een beslispunt 7 toe te voegen: ‘met (tijdelijk) permanent wordt bedoeld 
dat er een vergunning met een ‘tijdelijk’ karakter wordt afgegeven om 
afwijkend van de bestemming te mogen wonen in een recreatiewoning’. 

stemming Amendement G: voor KL (5), PvdA (2), D66 (3), VVD (2), GL (3), GB (3); 
CDA (3). Het amendement is unaniem (21) aangenomen. 
  

besluit De raad stemt unaniem in met het gewijzigde besluit. 

 

agendapunt  11. Interpellatie 
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samenvatting 
besprokene 

Wethouder Rasch legt een korte verklaring af. Dhr. Zeiler stelt namens de 
interpellanten de ingediende vragen. Deze richten zich op het 
maatschappelijk draagvlak, het terughalen van de e-mails en de taak van de 
wethouder. 
Wethouder Rasch reageert op de vragen een geeft aan actie te hebben 
ondernomen zodat WOB-verzoeken in de toekomst beter kunnen worden 
afgehandeld. Zo beschikt de organisatie inmiddels over een WOB-
deskundige. 
 
Na de beraadslaging wordt er een motie van afkeuring ingediend door dhr. 
Roem (VVD) medeondertekend door GL en GB. 
Ook de heer Snijder (D66) dient een motie in, medeondertekend door de 
fracties van KL, CDA en PvdA 

tekst ingediende 
stukken 

Motie (7) van afkeuring: 
De raad van de gemeente Bergen constateert dat het proces rond de 
verdwenen e-mails in zijn informatievoorziening naar de raad niet volledig en 
zorgvuldig is geweest. Alsook aan het besluitvormingstraject richting 15 
december 2016 jl. open einden als bijvoorbeeld het in kaart brengen van 
maatschappelijk draagvlak onvoldoende tot niet is meegewogen. 
 
Motie 8: 
De raad van de gemeente Bergen concludeert dat het college van B&W het 
volle vertrouwen heeft en dit vertrouwen voor 2017/ tot maart 2018 wordt 
herbevestigd 

stemming Motie (7) van afkeuring: voor GL (3), VVD (2), GB (3); tegen KL (5), PvdA 
(2), CDA (3), D66 (3). De motie is met 8 stemmen voor en 13 tegen 
verworpen. 
 
Motie 8: voor KL (5), CDA (3), PvdA (2), D66 (3); tegen GL (3), VVD (2), GB 
(3). De motie is met 12 stemmen voor en 8 tegen aangenomen. 

 
 

agendapunt  11. Motie vreemd aan de orde van de vergadering 

samenvatting 
besprokene 

Er wordt een motie (1) ingediend door dhr. Houtenbos (VVD), 
medeondertekend door de fractie van het CDA. 

tekst ingediende 
stukken 

De raad van de gemeente Bergen verzoekt het college: 
- protest aan te tekenen bij de provincie Noord-Holland tegen de opheffing 
van buslijn 164 tussen Castricum en Egmond per 9 december 2017 in de 
nieuwe OV-concessie Noord-Holland Noord 2018-2028; 
- deze motie toe te sturen aan de raad van de gemeente Castricum 

stemming De motie wordt gezien het late tijdstip niet behandeld en opnieuw ingediend 
bij de raadsvergadering van 2 november 2017.  

 

agendapunt  12. Motie vreemd aan de orde van de vergadering 

samenvatting 
besprokene 

Er wordt een motie (2) ingediend door mw. Luttik-Swart (KL), 
medeondertekend door de fracties van D66, CDA en PvdA. 

tekst ingediende 
stukken 

De raad van de gemeente Bergen verzoekt het college: 
- te onderzoeken op welke wijze kan worden voorkomen dat (koop)woningen 
niet volgens de bestemming worden gebruikt en daardoor worden onttrokken 
aan de woningvoorraad; 
- een notitie hierover uiterlijk januari 2018 voor te leggen aan de Raad 
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stemming De motie wordt gezien het late tijdstip niet behandeld en opnieuw ingediend 
bij de raadsvergadering van 2 november 2017.  

 

agendapunt  13. Sluiting 
 

samenvatting 
besprokene 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 00:30 
uur (6 oktober 2017). 

 

Bergen, 10 oktober 2017 

 


