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Verslaglegging:  
Notulen vergadering gemeenteraad van de gemeente Bergen gehouden op 

Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van de  
gemeente Bergen gehouden op 5 juli 2018 

Notulen vergadering gemeenteraad van de gemeente Bergen gehouden op 5 juli 2018 
Deze vergadering kan bekeken en beluisterd worden via de website van de gemeenteraad:  
www.raadbergen-nh.nl 

 

voorzitter 
 

mw. H. Hafkamp 

raadsgriffier 
 

dhr. A. Idema 

aanwezige 
raadsleden 
 

mw. A. Anema (GB), dhr. A.J. van den Beld (VVD), mw. A. Born (VVD), dhr. K. 
Bruin (BBB), mw. T. Glas (KL), mw. S. Groen-Bruschke (GL), mw. W. 
Grooteman (CDA), dhr. J.A.M. Haring (GB), dhr. P. van Huissteden (PvdA), 
dhr. R. Karels (KL), mw. F. Krijtenburg (GL), dhr. K. van Leijen (GB), dhr. R. 
Oudeboon (KL), mw. F. Ouëndag (GL), mw. A. Otto (D66), mw. O. Rasch 
(D66), dhr. M. Smook (KL), mw. J. Swart (KL), dhr. K. Valkering (CDA) 

aanwezige 
collegeleden 
 

dhr. J.J.A.S. Houtenbos, dhr. F. Westerkamp 

gemeente 
secretaris 
 

Dhr. M. Schoor 

afwezig 
 

mw. I. Braak-van Kasteel (GL), dhr. C. Roem (aanwezig agendapunt 15 VVD), 
dhr. M. van den Busken, mw. Y. Koster 

 

agendapunt  0. Vragenhalfuur 

samenvatting 
besprokene 

Geen aanmeldingen voor het vragen halfuur 

 

agendapunt  1. Opening 

samenvatting 
besprokene 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. 

 

agendapunt 2. Vaststellen van de agenda 

besluit Het CDA dient een motie vreemd aan de orde van de vergadering in. 

 
 

agendapunt 3.a. Lijst bestuurlijke toezeggingen bijgewerkt tot en met 19 juni 2018 

 

http://www.raadbergen-nh.nl/
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agendapunt 3.b. Verzamellijst ingekomen stukken week 22 tot en met week 26 

besluit 
 

KL vraagt of het college iets heeft gedaan met de brief van SVNK-
woningcorporaties. Portefeuillehouder Westerkamp geeft aan dat het college 
gaat kijken wat zij aan het onbedoelde neveneffect kunnen doen. 
Verder deelt portefeuillehouder Hafkamp naar aanleiding van een vraag van 
KL mee dat na het zomerreces een info-avond volgt waarbij o.a. 
ondermijning aan de orde komt. 

 

agendapunt 3.c. Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie CDA inzake 
verdwijnen busverbinding 155 

besluit 
 

De beantwoording schriftelijke vragen wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

agendapunt 3.d. Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie CDA inzake 
stand van zaken ontwikkelingen winkelhart en Dorpsplein 

besluit 
 

De beantwoording schriftelijke vragen wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

agendapunt 3.e. Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie 
Gemeentebelangen inzake T&O gebouw kern Bergen 

besluit 
 

De beantwoording schriftelijke vragen wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

agendapunt 3.f. Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie Behoorlijk 
Bestuur Bergen inzake aanhechting betonnen balkons hoofdgebouw 
Altamiracomplex in Schoorl 

besluit 
 

De beantwoording schriftelijke vragen wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 
 

HAMERSTUKKEN 
 

agendapunt  4. Voorstel betreft in te stemmen met de principeverzoeken voor de 
bouw van een woning op de percelen naast Buerweg 26, 36 en 48 in 
Westdorp 

(Voorgesteld wordt naar aanleiding van het advies van de commissie 
Bestemmingsplannen van 12 juni 2018 het voorstel van de agenda af te 
voeren) 

voorgesteld 
besluit 

In te stemmen met het onder ruimtelijke voorwaarden medewerking verlenen 
aan de principeverzoeken voor de bouw van een woning op de percelen 
naast Buerweg 26, 36 en 48 in Westdorp  

besluit De raad besluit het voorstel van de agenda af te voeren. 

 

agendapunt  5. Voorstel betreft in te stemmen met de nota zienswijzen en 
ambtshalve wijzigingen en het vaststellen van het bestemmingsplan 
Joost Ivanghlaan 2 

voorgesteld 
besluit 

1. in te stemmen met de nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen 
bestemmingsplan Joost Ivanghlaan 2 (bijlage 1)  
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2. het bestemmingsplan Joost Ivanghlaan 2 gewijzigd vast te stellen (bijlage 
2).  

besluit Conform besloten. 

 

agendapunt  6. Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan 
‘Verplaatsing dierenverblijf Parnassiapark’ in Bergen aan Zee    

voorgesteld 
besluit 

 het bestemmingsplan 'Verplaatsing dierenverblijf Parnassiapark' in Bergen 
aan Zee vast te stellen 

besluit Conform besloten. 

 

agendapunt  7. Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan 
Verspijckweg Bergen aan Zee 12-18 inclusief nota zienswijzen 

voorgesteld 
besluit 

het bestemmingsplan Verspijckweg 12-18 in Bergen aan Zee inclusief Nota 
zienswijzen gewijzigd vast te stellen 

besluit Conform besloten. 

 
 

agendapunt 8. Voorstel betreft een coördinatiebesluit Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) te nemen ten behoeve van het bouwplan Zuidlaan 59 te 
Bergen 

voorgesteld 
besluit 

Een coördinatiebesluit Wet ruimtelijke ordening (Wro) te nemen ten behoeve 
van het bouwplan Zuidlaan 59 te Bergen, waarbij: 

1. De bouw van vier grondgebonden woningen op de percelen 
kadastraal bekend gemeente Bergen, sectie B nummer 1121 
(woningen) en sectie B nummer 1317 (ged.) (toegangsweg) in Bergen 
overeenkomstig artikel 3.30, lid 1 Wro, wordt aangewezen als een 
geval waarin de voorbereiding en bekendmaking van een 
bestemmingsplan wordt gecoördineerd met de voorbereiding en de 
bekendmaking van de volgende besluiten: 
- de vaststelling van het bestemmingsplan ex. artikel 3.1 Wro; 
- het verlenen van een omgevingsvergunning ex. artikel 2.1 onder 

c Wet algemene bepalingen omgevingswet voor het bouwen van 
een bouwwerk; 

2. Dat het college van burgemeester en wethouders het coördinerend 
bestuursorgaan is; 

3. Dit besluit te publiceren, waarna het in werking treedt op de eerste 
dag na de datum van bekendmaking. 

besluit Conform besloten. 

 
 

agendapunt  9. Voorstel betreft in afwijking van het advies van de Commissie 
Bezwaarschriften het bezwaarschrift van 28 december 2017 tegen het 
besluit van 14 december niet-ontvankelijk te verklaren 

voorgesteld 
besluit 

1. af te wijken van het advies van de bezwaarschriften commissie 
2. het bezwaarschrift van 28 december 2017 tegen het besluit van 14 

december 2017 niet-ontvankelijk te verklaren 
3. bezwaarde op de hoogte te stellen van de beslissing middels 

bijgevoegde beslissing op bezwaar. 

besluit Conform besloten. 
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agendapunt  10. Voorstel betreft het advies van de Commissie Bezwaarschriften 
over te nemen inzake het in stand laten van het bestreden besluit om 
het ‘Alexanderlaantje’ aan de openbaarheid te onttrekken 

voorgesteld 
besluit 

1. Het advies van de Commissie Bezwaarschriften over te nemen;  
2. Het bestreden besluit om het 'Alexanderlaantje' aan de openbaarheid te 

onttrekken in stand te laten met de volgende aanvulling en verbetering 
van de motivering; 
- In het besluit wordt artikel 9 lid 1 van de Wegenverkeerswet 

aangehaald als wettelijke basis voor de onttrekking. Dit is onjuist en 
dient artikel 9 lid 1 Wegenwet te zijn.    

- Ter verduidelijking van de opschortende voorwaarde dient in de 
beslissing op bezwaar te worden opgenomen dat de onttrekking pas 
daadwerkelijk plaatsvindt op het moment dat het bestemmingsplan 
‘De 7 Dorpelingen’ onherroepelijk wordt. In het besluit zijn de 
begrippen ‘formele rechtskracht en onherroepelijk’ door elkaar 
gebruikt. Dit kan tot onduidelijkheid leiden. Om iedere discussie 
hieromtrent te voorkomen dient alleen de term ‘onherroepelijk’ te 
worden gebruikt.    

- De bij het bestreden besluit behorende plattegrond is onjuist. Hierop 
is namelijk aangegeven dat ook een deel ten noorden van het 
Alexanderlaantje (het voetgangersgebied ter hoogte van de 
Dreefzijde) aan de openbaarheid wordt onttrokken. Dit is uitdrukkelijk 
niet de bedoeling. In de beslissing op bezwaar wordt de juiste 
plattegrond bijgevoegd.       

3. Het verzoek om proceskostenvergoeding van Nedralux B.V. namens 
Barones F. L. van Hoevell af te wijzen; 

4. Naar aanleiding van de ingebrekestelling wegens het niet tijdig beslissen,  
het verzoek van Klaver van der Hooft Posch Advocaten namens Schrama 
B.V. af te wijzen;   

5. Naar aanleiding van de ingebrekestelling wegens het niet tijdig beslissen, 
de maximaal verbeurde dwangsom van 1.260 euro aan Nedralux B.V. 
namens Barones F. L. van Hoevell toe te wijzen. 

besluit De portefeuillehouder geeft aan dat waar pand wordt vermeld in de stukken 
perceel gelezen dient te worden. 
Conform besloten. 

 

agendapunt  11. Voorstel betreft uitbreiding samenstelling gemeenschappelijke 
rekenkamercommissie BUCH (o.v.b. presidium 3 juli) 

voorgesteld 
besluit 

1. De samenwerkingsovereenkomst rekenkamercommissie BUCH 2018-
2023 vast te stellen; 

2. De gemeente Bergen in deze periode aan te wijzen als penvoerende 
gemeente, als bedoeld in art. 2.1 van de samenwerkingsovereenkomst. 

En 

 Vast te stellen de volgende Verordening: 
Verordening gemeenschappelijke rekenkamercommissie BUCH 2018  

besluit Conform besloten. 

 

agendapunt  12. Voorstel betreft krediet beschikbaar stellen voor aanleg fietspad 
Hargerstrandweg en de bijbehorende begrotingswijziging vast te 
stellen 
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voorgesteld 
besluit 

1. een krediet van € 255.000,= beschikbaar te stellen voor het project 
aanleg van een fietspad Hargerstrandweg resterende gedeelte; 

2. de begrotingswijziging vast te stellen en de kapitaallasten te dekken 
uit het begrotingssaldo. 

besluit Portefeuillehouder Houtenbos legt de raad twee opties voor in verband met 
het toewijzen van de subsidie: 

1. krediet beschikbaar stellen en dan aanvullend krediet beschikbaar 
stellen. 

2. Krediet beschikbaar stellen, maar nog niet starten. 
Unaniem kiest de raad voor optie 1, waarbij de PvdA d.m.v. een 
stemverklaring laat weten teleurgesteld te zijn dat het meer gaat kosten. 
 
Conform besloten. 

 

agendapunt  13. Voorstel betreft kennis te nemen van het concept actieplan geluid 
2018-2023 

voorgesteld 
besluit 

1. Kennis te nemen van het concept actieplan geluid 2018 – 2023  
2. Het college te verzoeken de voortgang van de actieplannen geluid 

aangaande de provinciale en rijkswegen actief te volgen en met de 
raad te delen 

3. Het college aan te moedigen de problematiek rondom vliegverkeer 
actief te blijven benaderen en de voortgang met de raad te delen 

 

besluit Conform besloten. 

 

BESPREEKSTUK 
 

agendapunt  14. Voorstel betreft de Horecanota Bergen 2018-2021, Gastvrij Bergen 
2 vast te stellen 

voorgesteld 
besluit 

De Horecanota Bergen 2018-2021, Gastvrij Bergen 2 vast te stellen. 

samenvatting 
besprokene 

GL heeft een motie voorbereid en brengt deze in ter bespreking. De motie 
wordt daarna ingetrokken. 
Stemverklaring GL, stemmen tegen de nota, zijn niet voor het gelijktrekken 
van openingstijden paviljoens en restaurants. Stemverklaring PvdA, zijn zeer 
geïnteresseerd in evaluatie.  

tekst ingediende 
stukken 

 

stemming Motie: geen stemming, motie wordt ingetrokken. 
Voorstel: aangenomen met 16 stemmen voor KL (5), BBB (1), CDA (2), GB 
(3), VVD (2), D66 (2), PvdA (1) en 3 stemmen tegen GL (3). 

besluit  

 

agendapunt  15. Motie vreemd aan de orde van de vergadering 

samenvatting 
besprokene 

Motie (CDA): Beginselen van behoorlijk bestuur. 
 

tekst 
ingediende 
stukken 

Zie bijlage bij deze besluitenlijst. 

stemming Motie: de motie wordt ingetrokken. 
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agendapunt  16. Sluiting 

samenvatting 
besprokene 

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

 
 

Bergen, 9 juli 2018 

 


