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Verslaglegging:  
Notulen vergadering gemeenteraad van de gemeente Bergen gehouden op 

Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van de  
gemeente Bergen gehouden op 9 november 2017 

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

 

voorzitter 
 

mw. H. Hafkamp 

raadsgriffier 
 

dhr. S. Heerdink 

aanwezige 
raadsleden 
 

mw. I. Braak-van Kasteel (GL), dhr. L. Damink (KL), mw. T. Glas (KL), mw. S. 
Groen-Bruschke (GL), 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), mw. A. Paping (VVD), dhr. C. Roem 
(VVD), dhr. M. Smook (KL), dhr. J. Snijder (D66), dhr. S. Swart (KL), dhr. F.D. 
Zeiler (GB) en dhr. D. Zwart (CDA). 

aanwezige 
collegeleden 
 

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

gemeente 
secretaris 
 

M. Schoor 

afwezig 
 

mw. W. Grooteman (CDA en dhr. M. Wals (D66) 

 

agendapunt  0. Vragenhalfuur 

samenvatting 
besprokene 

Er heeft zich niemand gemeld voor het vragenhalfuur.  

 

agendapunt  1. Opening 

samenvatting 
besprokene 

De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. Bericht van 
verhindering is ontvangen van mevrouw Grooteman (CDA) en de heer Wals 
(D66).  

 

agendapunt 2. Vaststellen van de agenda 

samenvatting 
besprokene 

GL dient een ordevoorstel in betreffende agendapunt 10, bestemmingsplan 
de Zeven Dorpelingen. Het verzoek is of de beraadslaging in eerste termijn 
zonder interrupties plaats kan vinden. De voorzitter stelt voor dit verzoek te 
honoreren en de leden van de raad stemmen hiermee in.  
 
GB kondigt een motie vreemd aan de orde van de vergadering aan 
betreffende de sporthal Egmond aan Zee. De voorzitter meldt dat deze motie 
aan het eind van de agenda wordt behandeld.  

http://www.raadbergen-nh.nl/
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De VVD dient een ordevoorstel in betreffende agendapunt 10, 
bestemmingsplan de Zeven Dorpelingen. De fractie vraagt hoofdelijke 
stemming aan. De voorzitter honoreert dit verzoek.  
 
Met inbegrip van bovenstaande wijzigingen wordt de agenda vastgesteld. 

 
 

agendapunt 3.a. Lijst bestuurlijke toezeggingen bijgewerkt tot en met 25 oktober 
 2017 

besluit 

 

2016/04 23-06-2016 Aanrijtijden brandweer gemeente Bergen:  
GL merkt op dat niet duidelijk is of deze toezegging blijft staan of wordt 
afgevoerd. De voorzitter antwoordt dat dit punt afgevoerd kan worden. Er 
komt binnenkort een informatieavond vanuit de Veiligheidsregio.  
 
De leden van de raad stellen de lijst bestuurlijke toezeggingen bijgewerkt tot 
en met 25 oktober 2017 vast.  

 

agendapunt 3.b. Verzamellijst ingekomen stukken week 40 tot en met week 44 

samenvatting 
besprokene 
 

De leden van de raad stellen de verzamellijst ingekomen stukken week 40 tot 
en met 44 zonder opmerkingen vast.  

 

agendapunt 3.c. Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie CDA inzake 
verdwijnen busverbinding Egmond-Binnen 

samenvatting 
besprokene 
 

De leden van de raad stellen de beantwoording schriftelijke vragen van de 
fractie CDA inzake verdwijnen busverbinding Egmond-Binnen zonder 
opmerkingen vast.  

 

agendapunt 3.d. Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie 
Gemeentebelangen inzake ruimen van graven 

samenvatting 
besprokene 
 

GB spreekt haar waardering uit voor de wijze waarop dit is opgepakt, het 
gaat om incidenten en er zal voor een protocol worden gezorgd.  
 
De leden van de raad stellen de beantwoording schriftelijke vragen van de 
fractie Gemeentebelangen inzake ruimen van graven vast.  

 
 

HAMERSTUKKEN 
 

agendapunt  4. Voorstel betreft een tekstuele wijziging voor de 
controleverordening gemeente Bergen 2017 

voorgesteld 
besluit 

Tekstuele wijziging Controleverordening gemeente Bergen 2017 

besluit Zonder discussie stellen de leden van de raad de tekstuele wijziging 
Controleverordening gemeente Bergen 2017 vast.  

 

agendapunt  5. Voorstel betreft het visiedocument gemeentelijke begraafplaatsen 
 BUCH-gemeenten vast te stellen en de beheerverordening 
 gemeentelijke begraafplaatsen Bergen 2018 vast te stellen 

voorgesteld 
besluit 

Het Visiedocument gemeentelijke begraafplaatsen BUCH-gemeenten vast te 
stellen. 
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besluit Zonder discussie stellen de leden van de raad het Visiedocument 
gemeentelijke begraafplaatsen BUCH-gemeenten vast.  

 

agendapunt  6. Voorgesteld wordt in te stemmen met de nota van bevindingen 
 grondexploitaties BUCH gemeenten van de rekenkamercommissie 

voorgesteld 
besluit 

- De nota van bevindingen grondexploitaties BUCH-gemeenten van de 
Rekenkamercommissie BUCH voor kennisgeving aan te nemen. 

- In te stemmen met de genoemde aanbevelingen uit de nota 

besluit Zonder discussie stemmen de leden van de raad in met de nota bevindingen 
grondexploitaties BUCH gemeenten van de rekenkamercommissie.  

 

agendapunt  7. Voorstel betreft het vaststellen van de Algemene Plaatselijke 
 Verordening gemeente Bergen 2017 inclusief de toelichting daarop 

voorgesteld 
besluit 

De Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bergen 2017, inclusief de 
toelichting daarop, vast te stellen 

besluit Stemverklaring: 
KL had een amendement voorbereid om in de APV op te nemen dat het 
venten binnen de gemeente vergunningsplichtig zou zijn met voorwaarden. 
Dit om te voorkomen dat er te veel van hetzelfde zou komen ter bescherming 
van de ondernemers. Dit is echter technisch niet mogelijk vanwege het 
concurrentiebeding. KL hoopt dat in een later stadium, mochten er 
problemen ontstaan, er een andere manier wordt gevonden om dit op te 
lossen.  
 
Zonder discussie stellen de leden van de raad de Algemene Plaatselijke 
Verordening gemeente Bergen 2017 vast.  

 

BESPREEKSTUKKEN 
 

agendapunt  8. Voorstel betreft het niet opheffen van de geheimhouding 
grondexploitatie Mooi Bergen 2.0 

voorgesteld 
besluit 

Op grond van artikel 25 lid 4 Gemeentewet in te stemmen met het 
voortduren van de geheimhouding op de Grondexploitatie Mooi Bergen 2.0 

samenvatting 
besprokene 

Eerste termijn: 
GL merkt op dat het stuk reeds geheim is verklaard door de raad en vraagt 
waarom dit niet standaard zo blijft.  
 
Beantwoording college: 
Wethouder Rasch legt uit dat bij een WOB verzoek de raad zich opnieuw 
dient uit te spreken over de geheimhouding. Het college stelt voor de 
geheimhouding op het stuk te houden.   

tekst ingediende 
stukken 

Niet van toepassing.  

stemming De leden van de raad stemmen unaniem in.  

besluit Het voorstel betreft het niet opheffen van de geheimhouding grondexploitatie 
Mooi Bergen 2.0 is unaniem door de leden van de raad aangenomen. 

 

agendapunt  9. Voorstel betreft het bekrachtigen van de geheimhouding op de 
 definitieve anterieure overeenkomst 

voorgesteld 
besluit 

Het besluit van het college van 7 november 2017 te bekrachtigen waarbij 
geheimhouding is opgelegd. 
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samenvatting 
besprokene 

Eerste termijn: 
GL merkt op dat de ‘niet openbaarheid’ maakt dat de mogelijkheden om in 
bezwaar te gaan tegen besluiten van de gemeente te ingewikkeld worden. 
GB stelt voor anterieure overeenkomsten in het vervolg te knippen, het 
financiële deel onder geheimhouding en het andere deel openbaar zodat er 
openlijk over gesproken kan worden.  
 
Beantwoording college: 
Wethouder Rasch legt uit dat er vele zaken besloten zijn in een anterieure 
overeenkomst, zoals planschade. Delen van de overeenkomst bevatten 
gevoelige informatie en om die reden ligt er een geheimhouding op. De 
gemeente is voor zoveel mogelijk transparantie en zo min mogelijk 
geheimhouding, echter op een anterieure overeenkomst is dit rechtvaardig.  
 
Korte schorsing op verzoek van GL 
 
GL merkt op in de schorsing te hebben overlegd over de stemming.  

tekst ingediende 
stukken 

Niet van toepassing.  

stemming Voor het voorstel betreffende het bekrachtigen van de geheimhouding op de 
definitieve anterieure overeenkomst: 
D66 (2), PvdA, CDA(2) en KL 
 
Tegen het voorstel betreffende het bekrachtigen van de geheimhouding op 
de definitieve anterieure overeenkomst: 
GL, VVD en GB 

besluit Het voorstel betreffende het bekrachtigen van de geheimhouding op de 
definitieve anterieure overeenkomst is aangenomen.  

 

agendapunt  10. Voorstel betreft het bestemmingsplan de Zeven Dorpelingen 
 inclusief de nota zienswijzen, ambtshalve wijzigingen en het 
 beeldkwaliteitsplan Harmonie Mooi Bergen vast te stellen 

samenvatting 
besprokene 

- het bestemmingsplan "de Zeven Dorpelingen" inclusief de nota 
zienswijzen en ambtshalve wijzigingen vast te stellen; 

- het beeldkwaliteitsplan "Harmonie Mooi Bergen" vast te stellen en toe te 
voegen aan de welstandsnota Bergen (2004). 

 
Eerste termijn: 
KL is verheugd dat het besluit voorligt en staat er volledig achter. Voor de 
PvdA is het vertrekpunt het besluit van vorig jaar. Op basis hiervan heeft de 
PvdA een oordeel gevormd over het voorstel. Dit oordeel is positief, naar 
mening van de PvdA is de juiste route gevolgd. GL is er van overtuigd dat 
met dit plan de doelstellingen van het bestemmingsplan niet worden gehaald. 
GL wil samenwerken en verbinden en pleit er nadrukkelijk voor nog een keer 
met alle betrokkenen om tafel te gaan en een plan te maken waar iedereen 
blij mee is, zowel nu als in de toekomst. Het CDA is van mening dat de 
discussie te weinig op inhoud en te veel op beeldspraak heeft 
plaatsgevonden. Het CDA kiest voor de Zeven Dorpelingen en gelooft in het 
plan. De VVD is nadrukkelijk van mening dat het college niet kijkt naar wat 
goed is voor de toekomst en naar wat de inwoners van de gemeente Bergen 
willen en zal derhalve niet instemmen met het voorstel. GB vindt het plan 
verkeerd, het omvat planologische onduidelijkheden. GB heeft tevens 
beleidsmatige bezwaren en zal derhalve niet instemmen met het voorstel.  
D66 is verheugd dat de ontwikkeling in gang wordt gezet en kan met volle 
overtuiging instemmen met het voorstel.  
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Korte schorsing op verzoek van het college 
Beantwoording college: 
De vragen gesteld in eerste termijn worden door wethouder Rasch 
beantwoord.  
 
Tweede termijn: 
GL merkt op dat de behoefte aan een extra supermarkt niet zo groot is als 
wordt gesteld, de feiten geven dit aan. KL ontkracht dat er sprake is van 
bouwen voor leegstand. De VVD brengt het aantal taxateurs ter sprake en de 
prealabele vraag aan de Europese Commissie. GB vindt de beantwoording 
van het college op de gestelde vragen onbevredigend. GL vraagt waar de 
cijfers waar de wethouder op doelde terug te vinden zijn.  
 
Korte schorsing op verzoek van het college 
.  
Beantwoording college: 
Wethouder Rasch geeft een toelichting op de cijfers en de toegepaste 
residuele grondwaardesystematiek en meldt dat de Europese Commissie 
zaken doet die handelsbelemmeringen of conflicten kunnen veroorzaken 
tussen lidstaten en geen kleine zaken. De overige vragen gesteld in tweede 
termijn worden door wethouder Rasch beantwoord en zij zegt toe de vragen 
van GB schriftelijk te beantwoorden.  

tekst ingediende 
stukken 

Niet van toepassing.  
  

stemming Stemverklaringen: 
De VVD is het niet eens met het antwoord van de wethouder betreffende het 
stellen van een prealabele vraag aan de Europese Commissie. De VVD zal 
blijven strijden voor een leefbaar Bergen en zich blijvend tegen het plan 
verzetten binnen de wettelijke kaders. GL is niet blij met de beantwoording 
van de wethouder, onder andere betreffende de cijfers. Deze zijn niet actueel 
en stammen uit 2016. Dit is voor GL een extra reden om niet in te stemmen. 
De PvdA gaat uit van het democratische besluit uit 2016, dit is het 
vertrekpunt van de PvdA. GB vindt dat het plan gebaseerd is op drijfzand en 
zal derhalve tegen stemmen.  
 
Hoofdelijke stemming: 
Voor het voorstel het bestemmingsplan de Zeven Dorpelingen inclusief de 
nota zienswijzen, ambtshalve wijzigingen en het beeldkwaliteitsplan 
Harmonie Mooi Bergen vast te stellen: 
dhr. M. Halff (D66), dhr. A. van der Leij (PvdA), mw. K. Kindt (PvdA), mw. J. 
Luttik-Swart (KL), mw. T. Glas (KL), dhr. S. Swart (KL), dhr. L. Damink (KL), 
dhr. R. Karels (KL), dhr. M. Smook (KL), dhr. P. Ooijevaar (CDA), dhr. J. 
Snijder (D66) en dhr. D. Zwart (CDA). 
 
Tegen het voorstel het bestemmingsplan de Zeven Dorpelingen inclusief de 
nota zienswijzen, ambtshalve wijzigingen en het beeldkwaliteitsplan 
Harmonie Mooi Bergen vast te stellen: 
mw. I. Braak-van Kasteel (GL), mw. F. Ouëndag (GL), mw. S. Groen-
Bruschke (GL), dhr. C. Roem (VVD), mw. A. Paping (VVD), dhr. J. 
Houtenbos (VVD), dhr. F.D. Zeiler (GB), dhr. H. Haring (GB) en dhr. K. van 
Leijen (GB).  

besluit Het voorstel het bestemmingsplan de Zeven Dorpelingen inclusief de nota 
zienswijzen, ambtshalve wijzigingen en het beeldkwaliteitsplan Harmonie 
Mooi Bergen vast te stellen is met 12 stemmen voor en 9 stemmen tegen 
aangenomen.  
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agendapunt  11. Voorstel betreft het Alexanderlaantje te onttrekken aan het 
 openbaar verkeer en als opschortende voorwaarde te stellen dat 
 dit pas plaatsvindt wanneer het bestemmingsplan de Zeven 
 Dorpelingen in werking treedt 

samenvatting 
besprokene 

 Op basis van artikel 9 lid 1 van de Wegenverkeerswet de doorgang van 
de Karel de Grotelaan naar het Plein (“het Alexanderlaantje”) te 
onttrekken aan het openbaar verkeer, zoals aangegeven op de bij dit 
besluit behorende kaart.  

 Als opschortende voorwaarde te stellen dat de onttrekking aan het 
openbaar verkeer pas plaatsvindt op het moment dat het 
bestemmingsplan ‘De Zeven Dorpelingen’ formele rechtskracht heeft, 
dan wel onherroepelijk is.  

 
GB is niet overtuigd van de noodzaak en zal tegen stemmen. GL is tegen de 
voorgestelde ontwikkeling op deze locatie en zal derhalve tegen dit voorstel 
stemmen.  

tekst ingediende 
stukken 

Niet van toepassing.  

stemming Voor het voorstel betreffende het Alexanderlaantje te onttrekken aan het 
openbaar verkeer en als opschortende voorwaarde te stellen dat  dit pas 
plaatsvindt wanneer het bestemmingsplan de Zeven Dorpelingen in werking 
treedt: 
D66(2), PvdA, CDA(2) en KL 
 
Tegen het voorstel betreffende het Alexanderlaantje te onttrekken aan het 
openbaar verkeer en als opschortende voorwaarde te stellen dat  dit pas 
plaatsvindt wanneer het bestemmingsplan de Zeven Dorpelingen in werking 
treedt: 
VVD, GL en GB 

besluit Het voorstel betreffende het Alexanderlaantje te onttrekken aan het 
openbaar verkeer en als opschortende voorwaarde te stellen dat  dit pas 
plaatsvindt wanneer het bestemmingsplan de Zeven Dorpelingen in werking 
treedt is aangenomen.  

 
Motie vreemd aan de orde van de dag, Sporthal Egmond aan Zee, GB (zie bijlage): 
GB geeft een toelichting op de motie. Wethouder Van Huissteden verzoekt GB de memo die 
aanstaande woensdag verwacht kan worden over dit onderwerp af te wachten. Hierop geeft GB 
aan de motie aan te zullen houden en indien nodig in een later stadium alsnog in stemming te 
brengen.  
 

agendapunt  12. Sluiting 
 

samenvatting 
besprokene 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering onder 
dankzegging voor inbreng en aanwezigheid om 21.35 uur.  

 

Bergen,  13 november 2017 

 
 


