
Feiten en besluitvormingsproces Voetbalcomplex Egmond aan den 

Hoef en vrijkomende locaties 

Het bestemmingsplan Voetbalcomplex Egmond aan den Hoef en vrijkomende locaties 

is op 14 december 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Het plan voorziet in een 

nieuw sportcomplex aan de Egmonderstraatweg en de herbestemming van de drie 

vrijkomende locaties aan het Luilaantje 38te Egmond-Binnen, de Hogedijk 4 te 

Egmond-Binnen en de Sportlaan 5 te Egmond aan Zee. Met dit bestemmingsplan 

kunnen de drie voetbalverenigingen fuseren en kan er een nieuw voetbalcomplex 

aangelegd worden op de locatie aan de Egmonderstraatweg. 

Initiatiefnemers:  

gemeente Bergen (voetbalvelden, parkeren, ontsluiting), in overleg met de besturen van de 

voetbalverenigingen vv St Adelbert (Egmond-Binnen), vv Egmondia (Egmond aan Zee) en 

vv Zeevogels (Egmond aan den Hoef) (kantine en kleedaccommodatie en tribune) 

 

Besluitvorming door de gemeenteraad (zie bijlagen): 

 7 november 2013: besluit onder de noemer project Dorp en Duin om o.a. de locatie 
aan de Sportlaan in Egmond aan Zee als voorkeurslocatie voor de fusie van de 
voetbalclubs Zeevogels en Egmondia aan te wijzen (bijlage 1) 

 9 april 2015: raadsvoorstel ontvlechting van project Dorp en Duin waarin o.a. 
besloten is het complex aan de Sportlaan te Egmond aan Zee niet meer te 
beschouwen als een locatie voor de fusie van de Egmondse voetbalclubs. Omdat vv 
Zeevogels heeft aangegeven niet op de locatie van de Sportlaan wil fuseren en 
omdat de vereniging vv Adelbert graag aan wil haken bij de fusiebesprekingen, mits 
de nieuw te vinden locatie is gelegen tussen de drie kernen (bijlage 2). 

 10 december 2015: bekrachtiging koopovereenkomst grond fusielocatie Egmondse 
voetbalclubs en vaststellen bijbehorende begrotingswijziging (bijlage 3) 

 10 december 2015: motie Gemeentebelangen BES en Groenlinks (verworpen) over 
inzicht in de kosten voor twee locaties voor de fusie (bijlage 4) 

 14 april 2016: aanwijzing van voorkeurslocatie voor de fusie van de voetbalcomplex 
en opdracht tot haalbaarheidsonderzoek (bijlage 5) 

 14 april 2016: amendement Groenlinks (verworpen) om twee gebieden te 
onderzoeken als fusielocatie (bijlage 6). 

 14 april 2016: motie CDA (verworpen) opstarten participatieproces voor 
voetballocatie met minimale randvoorwaarden (bijlage 7). 

 14 december 2017: vaststelling bestemmingsplan, met bijhorend PlanMER, aankoop 
gronden aan de Egmonderstraatweg, vaststellen beeldkwaliteitsplan en 
begrotingswijziging (bijlage 8). 

 12 juli 2018: vaststellen projectakkoord van de fracties Groenlinks, 
Gemeentebelangen, VVD en Behoorlijk Bestuur Bergen N.H. (bijlage 9) en 
amendement waarin opdracht gegeven wordt tot het onderzoeken van alternatieven 
(bijlage 10). 

 

Inhoud plan: 

1. Nieuwe locatie voor de fusie van de drie voetbalverenigingen planologisch 

verankeren; 



a. Programma: 

i. 5 voetbalvelden, waarvan 2 kunstgras en 3 natuurgras 

ii. Clubgebouw (kleedkamers en een kantine) 800-805 m2 en een 

tribune 

iii. 160-165 parkeerplaatsen   

2. Planologisch verankeren gebruik voormalige locaties: 

a. Vv Egmondia: omzetten naar Natuur en dusdanig bestemmen. Na fusie in 

eigendom en beheer van PWN, die tevens zorg zal dragen voor de inrichting 

van het gebied; 

b. Vv Zeevogels: circa 7 ha. Omzetten naar bollengrond en dusdanig 

planologisch verankeren middels een agrarische bestemming, overige 

gronden voortzetting sportbeoefening (tennisvereniging) 

c. Vv Sint Adelbert: circa 1 ha omzetten naar bollengrond en dusdanig 

planologisch verankeren middels een agrarische bestemming. Overige 

gronden agrarische bestemmen als weidegrond. 

 

Financiën: 

 Besluit gemeenteraad over investeringskrediet en uitname algemene reserve: 14 december 
2017 

 Investeringskrediet: € 2.669.800 

 Uitname algemene reserve € 1.244.660 2017 (aankoop gronden en opstallen), € 750.000 

2019 (aankoop clubgebouwen clubs), € 150.000 2020 (sloopkosten clubgebouwen/opstallen 
voetbalclubs) 

 

Overeenkomsten:  

 Overeenkomst fusie Egmondse voetbalclubs, De gemeente Bergen, v.v. Egmondia, 

v.v. Zeevogels, v.v. Sint Adelbert, 30 september 2015  

 Raadsbesluit tot aankoop gronden à € 1.355.000,-, 14 december 2015 

 

Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan:  

1. Bestemmingsplan Voetbalcomplex Egmond aan den Hoef en vrijkomende locaties, 

vastgesteld 14 december 2017 

2. PlanMER  Voetbalcomplex Egmond aan den Hoef en vrijkomende locaties, 17 

februari 2017, vastgesteld 14 december 2017 

3. Aanvulling PlanMER Voetbalcomplex Egmond aan den Hoef en vrijkomende 

locaties, 31 oktober 2017, vastgesteld 14 december 2017 

4. Beeldkwaliteitsplan Voetbalcomplex Egmonderstraatweg Egmond aan den Hoef, 1 

november 2016, vastgesteld 14 december 2017 



 

Beroepsprocedure bestemmingsplan:  

Tegen het bestemmingsplan Voetbalcomplex Egmond aan den Hoef en vrijkomende locaties 

zijn 14 beroepschriften ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 

State (RvS)  

De gemeente heeft op verzoek verweer op hoofdlijnen gevoerd. Daarna is het opstellen van 

een volledig en definitief verweerschrift gestart. Dit loopt op dit moment nog steeds. Zodra 

het definitieve verweerschrift gereed is wordt dit ter beschikking gesteld van de RvS. 

Op 20 november 2018 is de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB), het 

adviesorgaan van de RvS op bezoek geweest bij de gemeente en bij appelanten over het 

bestemmingsplan Voetbalcomplex Egmond aan den Hoef en vrijkomende locaties. De StAB 

heeft een groot aantal vragen gesteld en deze zijn beantwoord. Naar verwachting brengt de 

StAB haar advies in januari uit aan de RvS. De gemeente en de appelanten worden 

vervolgens in de gelegenheid gesteld hun zienswijze op het rapport van de StAB te geven. 

Mogelijk heeft RvS op basis van het rapport en de zienswijzen nog aanvullende 

onderzoeksopdrachten voor de StAB. Vervolgens wordt een zitting gepland, deze is naar 

verwachting niet eerder dan half 2019. 

Op 12 december 2018 heeft één van de appelanten zijn beroep ingetrokken op de grond dat 

wegens een verhuizing zijn niet meer belanghebbend zijn. 

Voor de voorbereiding van de beroepsprocedure is op 11 januari 2018 gestart met een 

vergunningsaanvraag voor het verkrijgen van een Wnb-vergunning. Op 5 december 2018 is 

de vergunning verleend door Gedeputeerde Staten en gepubliceerd op 13 december 2018. 

Tegen deze vergunning is in ieder geval één beroep ingesteld bij de rechtbank Noord-

Holland. Hierover zijn door de fractie van BBB raadsvragen gesteld die beantwoord zijn 

(bijlage 11). 


