
    

 

Projectakkoord 

 

Hierbij benoemen wij: GroenLinks, VVD, Gemeentebelangen en Behoorlijk Bestuur Bergen, 

de uitgangspunten betreffende de vier grote projecten (de zogenaamde ‘Hete Hangijzers’), 

met daarbij de door ons voorgenomen wijze van uitvoering hiervan (genaamd: 

Projectakkoord)  

Te weten: 

1. Planontwikkeling op de Harmonielocatie met een kleinschalig karakter dat past bij het 

dorp Bergen. Dit betekent geen supermarkt, maar een invulling waar ook ruimte is 

voor sociaal maatschappelijke functies; 

2. De voetbalfusie zal niet op de beoogde locatie aan de binnenduinrand in Egmond 

gerealiseerd worden;  

3. Geen tweede fietspad langs de Eeuwigelaan in Bergen;  

4. Er wordt voor het gebied van de Sportlaan en het Watertorenterrein in Egmond één 

samenhangende ruimtelijke visie gemaakt.  

 

De door ons voorgenomen wijze van uitvoering van deze projecten is mede gebaseerd op het 

advies van het Expertteam Ontslakken/Versnellen (hierna te noemen Expertteam). Tijdens de 

formatiefase is op ons verzoek het Expertteam om ondersteuning gevraagd bij het zoeken naar 

mogelijke oplossingen voor de vier complexe dossiers, de zogenoemde ‘Hete Hangijzers’, 

waarbij formateur Bert Blase heeft opgetreden als opdrachtgever. Daarbij was het Expertteam 

opgedragen uit te gaan van bovengenoemde vier politieke uitgangspunten.  

Na overleg is besloten dat het Expertteam geen advies uitbrengt over punt 3: het fietspad op de 

Eeuwigelaan. Dit dossier heeft geen relatie tot een essentieel element, zoals woningbouw, 

waarbij het Expertteam specifiek wordt ingezet. Punt 4 wordt meegenomen bij punt 2.  

Wijze van uitvoering: 

Het college wordt gevraagd aan het advies van het Expertteam vorm te geven, daarbij 

rekening houdend met de inhoud van de vast te stellen ‘Bestuursopdracht 2018-2022’ en de 

richting die is meegegeven in de bovengenoemde uitgangspunten. Om te komen tot een 

gedragen keuze, willen de formerende partijen bij de besluitvorming andere politieke partijen, 

de inwoners en betrokken partners betrekken. Het advies van het Expertteam is te lezen in 

het document ‘Bergen Werk, 25 mei 2018’. 

Ondertekening fractievoorzitters: 

GroenLinks Bergen: Femke Ouëndag 

VVD: Cees Roem 

Gemeentebelangen: Annelies Anema 

Behoorlijk Bestuur Bergen: Koos Bruin 


