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Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van de  
gemeente Bergen gehouden op 7 november 2019 

 
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. I. Braak (GL), dhr. A.J. van den Beld (VVD), dhr. K. Bruin (BBB), mw. T. 
Glas (KL), mw. S. Groen (GL), mw. W.A.T. Grooteman (CDA), dhr. J.M. Halff 
(D66), mw. L.M. Hoogendonk (VVD), dhr. P. van Huissteden (PvdA), mw. M. 
de Jongh (VVD), dhr. R. Karels (KL), mw. F. Krijtenburg (GL), mw. A. Otto 
(D66), dhr. R. Oudeboon (KL), dhr. C. Roem (VVD), dhr. dhr. M. Smook (KL), 
mw. J. Swart (KL) en dhr. P.J.M. Zijp (GL) 

aanwezige 
collegeleden 
 

dhr. J.J.A.S. Houtenbos, dhr. E.J. Bekkering, dhr. A.A. Tromp,  
dhr. N.G.M. Valkering 

gemeente 
secretaris 
 

dhr. M. Schoor 

afwezig 
 

mw. M.J. van Kranenburg (GB), dhr. K. van Leijen (VVD), dhr. D. Zwart (CDA) 

 

agendapunt  00. Vragenhalfuur 

samenvatting 
besprokene 

Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenhalfuur. 

 

agendapunt  01. Opening 

samenvatting 
besprokene 

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

 

agendapunt 02. Vaststellen van de agenda 

besluit Agendapunt 13 wordt van de agenda gehaald. 
Mevr. Grooteman kondigt een motie vreemd aan de orde van de vergadering 
aan. Deze zal als laatste agendapunt worden behandeld. 

 
agendapunt 3.a  Lijst bestuurlijke toezeggingen bijgewerkt tot en met 22 oktober 

 2019 

besluit Conform besloten 

 

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

http://www.raadbergen-nh.nl/
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besluit Conform besloten 

 

agendapunt 3.c Beantwoording schriftelijke vragen fractie BBB inzake  
  mantelzorg 

besluit Conform besloten 

 

agendapunt 3.d Beantwoording schriftelijke vragen fractie BBB inzake  
  commissie van advies bezwaarschriften 

besluit Conform besloten 

 

agendapunt 3.e Beantwoording schriftelijke vragen fractie BBB inzake  
  fusievoetballocatie Egmond aan den Hoef 

besluit Conform besloten 

 

HAMERSTUKKEN 
 

agendapunt  04.  Voorstel betreft de verordening op de raadscommissies gemeente  
 Bergen 2019 vast te stellen 

voorgesteld 
besluit 

Vaststellen van de verordening op de raadscommissies gemeente Bergen 
2019. 

besluit Conform besloten 

 

agendapunt  05.  Voorstel betreft het vaststellen plan van aanpak omgevingsvisie  
 Bergen 

voorgesteld 
besluit 

Vaststellen van het plan van aanpak omgevingsvisie Bergen. 

besluit Stemverklaring afgegeven door mevr. Otto namens D66. 
Conform besloten 

 

agendapunt  06. Voorstel betreft opdracht te geven tot het opstellen van de  
      Regionale Energie Strategie NHN 

voorgesteld 
besluit 

1. Opdracht te geven tot het opstellen van de Regionale Energie Strategie 
Noord Holland Noord en dit te doen 

- onder voorbehoud van goedkeuring van het Klimaatakkoord door de 
Buitengewone ALV van de VNG op 29 november 2019. 

2. Kennis te nemen van de samenvatting van de Startnotitie Regionale 
Energie Strategie Noord Holland Noord. 

besluit Amendement ingediend door Groen Links en CDA (zie bijlage bij dit verslag) 
Amendement is unaniem aangenomen. 
Het geamendeerde voorstel is unaniem aangenomen. 

 
 

agendapunt  07. Voorstel betreft de Algemene Verordening Ondergrondse  
      Infrastructuren (AVOI) Bergen 2019 vast te stellen 

voorgesteld Vast te stellen de volgende verordening: Algemene verordening 
ondergrondse infrastructuren Bergen 2019, inzake werkzaamheden in 
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besluit verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels en/of 
leidingen. 

besluit Conform besloten 

 

agendapunt  08. Voorstel betreft aanvraag subsidie n.a.v. onderzoek niet gesprongen  
      explosieven Oosterdijk 

voorgesteld 
besluit 

Een subsidie verzoek in te dienen bij het ministerie voor compensatie van 
onvoorziene kosten gemaakt voor onderzoek naar niet gesprongen 
explosieven ten behoeve van saneringsproject Oosterdijk. 

besluit Conform besloten 

 
 

agendapunt  09. Voorstel betreft in te stemmen met de wijziging van de  
      Gemeenschappelijke Regeling van werkorganisatie BUCH 

voorgesteld 
besluit 

Het college toestemming te verlenen om in te stemmen met de wijziging van 
de Gemeenschappelijke Regeling van werkorganisatie BUCH.  

besluit Conform besloten 

 

agendapunt  10. Voorstel betreft uitgangspunten Grondbeleid gemeente Bergen  
      2019-2022 vast te stellen  

voorgesteld 
besluit 

1. De “Uitgangspunten Grondbeleid gemeente Bergen 2019-2022” ter 
vervanging van het huidige grondbeleid vast te stellen, 

2. Kennis te nemen van de nota “Toelichting Grondbeleid voor de 
gemeenten Bergen, Uitgeest en Castricum”, 

3. De verouderde Kadernota Grondbeleid Gemeente Bergen, vastgesteld 
door de raad op 25 april 2006, in te trekken. 

Samenvatting van 
het besprokene 

Een aangekondigd amendement (zie bijlage bij dit verslag) door VVD, BBB 
en Groen Links wordt ingetrokken. Weth. Valkering doet toezegging om de 
bouwbegroting met de raad door te nemen op actief en faciliterend 
grondbeleid. 

besluit Conform besloten 

 

agendapunt  11. Voorstel betreft beslissingen bezwaarschriften opheffen  
      geheimhouding ‘De 7 Dorpelingen’ 

voorgesteld 
besluit 

1. de bezwaren ontvankelijk en gegrond te verklaren, en; 
2. het advies van de commissie niet te volgen, en; 
3. de bestreden besluiten te herroepen, en; 
4. nieuwe besluiten te nemen waarbij de geheimhouding die rust op de 

residuele grondwaardeberekening, de taxatie van Vlieg, de taxatie van 
Haverkamp, de definitieve anterieure overeenkomst, het rapport van 
PAS b.v. ,de antwoorden van PAS b.v. en Houthoff komt te vervallen 
voor zover daarin geen informatie is opgenomen waarop geheimhouding 
rust die voortvloeit uit andere documenten. 

besluit Conform besloten 

 

agendapunt  12. Initiatiefvoorstel betreft een gezamenlijk informatieportaal voor de  
      regio Alkmaar in te stellen 

voorgesteld 1. Een gezamenlijk informatieportaal voor de Regio Alkmaar in te stellen en 
in te laten richten. 
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besluit 2. Over te gaan tot het jaarlijks organiseren van één of meerdere 
raadsconferenties. 

3. Een Regionale Raadsgroep op te richten en daar als raad twee leden 
voor af te vaardigen. 

 

besluit Conform besloten 

 
 

BESPREEKSTUKKEN 
 

agendapunt  13. Voorstel betreft de categorie gevallen waarvoor een verklaring geen  
      bedenkingen is vereist vast te stellen  

voorgesteld 
besluit 

Voorgesteld wordt naar aanleiding van het advies van de commissie 
Bestemmingsplannen van 15 oktober 2019 het voorstel van de agenda af te voeren. 

De volgende gevallen waarvoor ten behoeve van een activiteit als bedoeld in 
artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht toepassing wordt gegeven aan artikel 2.12 eerste lid, onder 
a, onder 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, aan te wijzen 
als categorieën van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen is 
vereist: 
 

Categorie bebouwde kom: 
Aanvragen die zien op een woningbouw ontwikkeling van vijftig of meer 
woningen en aanvragen waarbij wordt afgeweken van het integrale 
woningbouwbeleid van de gemeente Bergen; 
  
Categorie buitengebied: 
Alle aanvragen waarbij een functiewijziging groter dan 1 ha plaatsvindt 
behoudens aanvragen die zien op het splitsen van stolpen en aanvragen die 
zien op het splitsen van woningen conform het splitsingsbeleid; 
 

Besluit dat 
voor besluiten waarin een projectafwijkingsbesluit als bedoeld in artikel 2.12, 
eerste lid sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
wordt geweigerd de hiervoor genoemde verklaring niet is vereist.  
 

Dit besluit komt in de plaats van eerder genomen besluiten waarin 
categorieën van gevallen zijn aangewezen als bedoeld in artikel 6.5. lid 3 van 
het Besluit omgevingsrecht. 

samenvatting 
besprokene 

 

besluit Dit punt is van de agenda gehaald. 

 

agendapunt  14. Voorstel betreft kennis te nemen van de evaluatie tijdelijk  
       permanent bewonen recreatiewoningen 

voorgesteld 
besluit 

1. kennis te nemen van de evaluatie tijdelijk permanent bewonen van 
recreatiewoningen. 

2. het college de opdracht te geven een pilot uit te werken voor het 
vergunnen van tijdelijke bewoning op grond van het bestemmingsplan. 

3. het college te verzoeken een projectbeschrijving op te stellen met daarin 
verwoord de eisen van het bouwbesluit en een communicatieparagraaf. 

4. het college te verzoeken onderzoek te doen naar de ervaringen met het 
aanvraagproces door de aanvragers hierover te bevragen. 
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samenvatting 
besprokene 

Er is een amendement ingediend door KIES Lokaal, VVD, D66 en BBB. 
Weth. Valkering doet de toezegging dat als de pilot een succes is dat dit in 
2021 uitgerold kan worden over alle dorpen in de gemeente Bergen. 

besluit Het amendement wordt unaniem aangenomen. 
Het geamendeerde voorstel wordt unaniem aangenomen. 

 

agendapunt  15. Voorstel betreft akkoord te gaan met de voorliggende plannen voor  
      de herinrichting Schoorl en de bijbehorende begrotingswijziging  
      vast te stellen 

voorgesteld 
besluit 

- akkoord te gaan met voorliggende plannen voor de herinrichting van de 
openbare ruimte in het centrum van Schoorl; 

- in te stemmen met de pilot voor het omdraaien van het 
eenrichtingverkeer op de Heereweg en dit een jaar na ingebruikname te 
evalueren samen met Schoorl Community; 

- het voorlopig ontwerp hiermee een definitieve status te geven; 
- akkoord te gaan met de bijbehorende financiële paragraaf en 

begrotingswijziging behorende bij de herinrichting van de openbare 
ruimte in het centrum van Schoorl. 

samenvatting 
besprokene 

Er is een amendement ingediend door PvdA en CDA en er is een 
amendement ingediend door VVD, KIES Lokaal, D66, Groen Links, BBB en 
PvdA. 
Er is een motie ingediend door KIES Lokaal, VVD, D66, Groen Links, BBB 
en PvdA. (zie bijlagen bij dit verslag) 

besluit Amendement PvdA en CDA unaniem aangenomen. 
Amendement VVD, KL, D66, GL, BBB en PvdA met 17 stemmen voor en 1 
stem tegen (CDA) aangenomen. 
Het geamendeerde voorstel is unaniem aangenomen. 
De motie is met 17 stemmen voor en 1 stem tegen (CDA) aangenomen. 

 

agendapunt  16. Voorstel betreft uitvoeringskader Slotkwartier en de bijbehorende  
       begrotingswijziging vast te stellen 

voorgesteld 
besluit 

- het uitvoeringskader Slotkwartier vast te stellen; 
- in te stemmen met aankoop van Slotweg 44; 
- de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen; 
- en draagt het college op de verdere uitvoering vorm te geven in overleg 

met gebruikers en omwonenden. 
samenvatting 
besprokene 

Er is een amendement ingediend door D66, KIES Lokaal, VVD, CDA en 
BBB. (zie bijlagen bij dit verslag) 
Een aantal vragen Groen Links zullen door de wethouder schriftelijk worden 
beantwoord. 

besluit Het amendement is met 14 stemmen voor en 4 stemmen tegen (Groen 
Links) aangenomen. 
Het geamendeerde voorstel is met 14 stemmen voor en 4 stemmen tegen 
(Groen Links) aangenomen. 

 

agendapunt  Moties vreemd aan de orde van de vergadering 

voorgesteld 
besluit 

Verzoekt het college: 
In overleg met andere N9-gemeenten, Rijkswaterstaat, de provincie, te 
onderzoeken op welke wijze de verkeersveiligheid van de N9 (en in het 
bijzonder het verkeersgedrag) kan worden geoptimaliseerd. 

tekst ingediende 
stukken 

Zie bijlagen bij dit verslag 

stemming De motie is met 14 stemmen voor en 4 stemmen tegen (VVD) aangenomen. 
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agendapunt  17. Sluiting 

samenvatting 
besprokene 

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

 

Bergen, 8 november 2019 

 


