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Vergaderstukken bij agendapunt: 

 Raadsvoorstel: 

Raadsvoorstel betreft in te stemmen met het onderzoek haalbaarheid sport en 

recreatievoorzieningen en woningbouw Egmond aan Zee en Egmond aan den 

Hoef en het vaststellen van de daarbij behorende begrotingswijziging 
 

Raadsbesluit: 
 

Raadsbesluit betreft in te stemmen met het onderzoek haalbaarheid sport en 

recreatievoorzieningen en woningbouw Egmond aan Zee en Egmond aan den 

Hoef en het vaststellen van de daarbij behorende begrotingswijziging, 

getekend 
 

Bijlagen: 

  

1. Aqua concept inzake haalbaarheid zwembad als onderdeel van een 

multifunctionele accommodatie op het Watertorenterrein 
 

2. Begrotingswijziging plankosten Dorp en Duin, getekend 
 

3. Brief van Bouwfonds Vastgoed en J.P. Ory b.v inzake voortgang 

ontwikkelingen Egmond aan den Hoef West 
 

4. Brief van de v.v. Zeevogels d.d. 8 oktober 2013 inzake fusie verhuizing 

Egmondia Zeevogels 
 

5. Brief van PWN d.d 30 augustus 2013 inzake modellenstudie 
 

6. Brieven besturen v.v. Egmondia en v.v. Zeevogels van 13 maart en 3 april 

2013 
 

7. Bugel Hajema Natura inzake 2000 analyse 
 

8. Communicatie met sportraad BES 
 

9. Conclusie Q team Dorp en Duin inzake modellenstudie 
 

10. Drijver & Partners: Onderzoek haalbaarheid van een regionale 

zwemvoorziening gemeente Bergen, Castricum en Heiloo 
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11. Eindrapport bureau Over Morgen inzake digitale raadpleging Dorp en Duin 
 

12. Financieel overzicht 6 modellen 
 

13. Kuyper en Blom makelaars inzake modellenstudie 
 

14. LA4SALE 6 modellen 
 

15. Memo van het college d.d. 15 oktober 2013 inzake openbaar zwembad 

Zuiderduin 
 

16. Notitie Houthoff Buruma inzake onteigeningsmogelijkheden Delverspad 
 

17. Notulen (verslag) raadsinformatiebijeenkomst project Dorp en Duin d.d. 3 

oktober 2013 
 

18. Persbericht College Bergen wil opheldering van Hotel Zuiderduin d.d. 8 

oktober 2013 
 

19. Samenvatting raadsvoorstel onderzoek haalbaarheid sport en 

recreatievoorzieningen en woningbouw Egmond aan Zee en Egmond aan den 

Hoef 
 

20. Samenvatting studie LA4SALE 
 

21. Verslag actiepunten ambtelijk overleg met de heer Groot van 1 maart 2013 

inzake project Hotel Zuiderduin/Torensduin 
 

22. Verslag Klankbordgroep 'Sportvoorziening in de Egmonden' 
 

23. ZKA consultants & Planners: Rapportage haalbaarheid multifunctionele 

voorziening Egmond aan Zee 
 

Amendementen en moties: 
 

Motie 1: Fracties D66 en GroenLinks inzake huisvesting door middel van 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, aangenomen 
 

Amendement B: Fractie Gemeentebelangen BES inzake voorstel onderzoek 

naar sport, recreatie en woningbouw in Egmond aan Zee en Egmond aan den 

Hoef, verworpen 
 

Amendement C1: Fractie CDA tijdelijk parkeren Torensduin, verworpen 
 

Amendement C: Fractie CDA inzake wijziging fusielocatie Delverspad, 

verworpen 
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https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/7-november/19:30/11-087-Voorstel-betreft-in-te-stemmen-met-het-onderzoek-haalbaarheid-sport-en-recreatievoorzieningen-en-woningbouw-Egmond-aan-Zee-en-Egmond-aan-den-Hoef-en-het-vaststellen-van-de-daarbij-behorende-begrotingswijziging/Am-B-2013-11-07-GB-sport-recreatie-woningbouw-Egmond-aan-Zee-en-EadH-verworpen.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/7-november/19:30/11-087-Voorstel-betreft-in-te-stemmen-met-het-onderzoek-haalbaarheid-sport-en-recreatievoorzieningen-en-woningbouw-Egmond-aan-Zee-en-Egmond-aan-den-Hoef-en-het-vaststellen-van-de-daarbij-behorende-begrotingswijziging/Am-C1-2013-11-07-CDA-tijdelijk-parkeren-Torensduin-verworpen.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/7-november/19:30/11-087-Voorstel-betreft-in-te-stemmen-met-het-onderzoek-haalbaarheid-sport-en-recreatievoorzieningen-en-woningbouw-Egmond-aan-Zee-en-Egmond-aan-den-Hoef-en-het-vaststellen-van-de-daarbij-behorende-begrotingswijziging/Am-C1-2013-11-07-CDA-tijdelijk-parkeren-Torensduin-verworpen.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/7-november/19:30/11-087-Voorstel-betreft-in-te-stemmen-met-het-onderzoek-haalbaarheid-sport-en-recreatievoorzieningen-en-woningbouw-Egmond-aan-Zee-en-Egmond-aan-den-Hoef-en-het-vaststellen-van-de-daarbij-behorende-begrotingswijziging/Am-C-2013-11-07-CDA-wijziging-fusielocatie-Delverspad-verworpen.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/7-november/19:30/11-087-Voorstel-betreft-in-te-stemmen-met-het-onderzoek-haalbaarheid-sport-en-recreatievoorzieningen-en-woningbouw-Egmond-aan-Zee-en-Egmond-aan-den-Hoef-en-het-vaststellen-van-de-daarbij-behorende-begrotingswijziging/Am-C-2013-11-07-CDA-wijziging-fusielocatie-Delverspad-verworpen.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2013/7-november/19:30/11-087-Voorstel-betreft-in-te-stemmen-met-het-onderzoek-haalbaarheid-sport-en-recreatievoorzieningen-en-woningbouw-Egmond-aan-Zee-en-Egmond-aan-den-Hoef-en-het-vaststellen-van-de-daarbij-behorende-begrotingswijziging/Am-C-2013-11-07-CDA-wijziging-fusielocatie-Delverspad-verworpen.pdf


 

9 april 2015 04-023: Voorstel betreft de ontvlechting van het project Dorp en Duin 
 

Vergaderstukken bij agendapunt: 

Raadsvoorstel: 

  

1. Raadsvoorstel betreft de ontvlechting van het project Dorp en Duin 
 

Raadsbesluit: 

 

2. Raadsbesluit ontvlechting Dorp en Duin, getekend 
 

Bijlagen: 

Zie vergaderdatum 7 november 2013 
 

Raadsbesluit van 7 november 2013 inzake project Dorp en Duin 
 

Amendementen: 

 

  

Amendement A: Fractie KIES Lokaal inzake ontvlechting project Dorp en Duin: 

fusielocaties 3 voetbalverenigingen, aangenomen 
 

Amendement B: Fracties D66, KL, CDA, PvdA en VVD inzake ontvlechting 

project Dorp en Duin: woningbouw Watertorenterrein, aangenomen 
 

14 december 2017 Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan voetbalcomplex 
Egmond aan den Hoef en vrijkomende locaties 
 
Vergaderstukken bij agendapunt: 

Raadsvoorstel: 
 

Raadsvoorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan 

voetbalcomplex Egmond aan den Hoef en vrijkomende locaties 
 

Raadsbesluit: 
 

Raadsbesluit betreft het vaststellen van het bestemmingsplan voetbalcomplex 

Egmond aan den Hoef en vrijkomende locaties - getekend 
 

Bijlagen: 

  

1. Bijlage betreft begrotingswijziging voetbalcomplex Egmond aan den Hoef - 

getekend 
 

2. Bijlage betreft ontwerp bestemmingsplan Voetbalcomplex Egmond aan den 

Hoef en vrijkomende gronden 

https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/9-april/19:30/04-023-Voorstel-betreft-de-ontvlechting-van-het-project-Dorp-en-Duin/Rv-2015-04-09-Ontvlechting-project-Dorp-en-Duin.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/9-april/19:30/04-023-Voorstel-betreft-de-ontvlechting-van-het-project-Dorp-en-Duin/Rv-2015-04-09-Ontvlechting-project-Dorp-en-Duin.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/9-april/19:30/04-023-Voorstel-betreft-de-ontvlechting-van-het-project-Dorp-en-Duin/rb-2015-04-09-Ontvlechting-Dorp-en-Duin-getekend.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/9-april/19:30/04-023-Voorstel-betreft-de-ontvlechting-van-het-project-Dorp-en-Duin/rb-2015-04-09-Ontvlechting-Dorp-en-Duin-getekend.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/9-april/19:30/04-023-Voorstel-betreft-de-ontvlechting-van-het-project-Dorp-en-Duin/bij-2015-04-09-rb-7-11-2013-Haalbaarheidsonderzoek-sportvoorziening-Egmond-aan-Zee-EaH-getekend.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/9-april/19:30/04-023-Voorstel-betreft-de-ontvlechting-van-het-project-Dorp-en-Duin/bij-2015-04-09-rb-7-11-2013-Haalbaarheidsonderzoek-sportvoorziening-Egmond-aan-Zee-EaH-getekend.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/9-april/19:30/04-023-Voorstel-betreft-de-ontvlechting-van-het-project-Dorp-en-Duin/Am-A-2015-04-09-KL-fusielocaties-3-voetbalverenigingen-aangenomen.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/9-april/19:30/04-023-Voorstel-betreft-de-ontvlechting-van-het-project-Dorp-en-Duin/Am-A-2015-04-09-KL-fusielocaties-3-voetbalverenigingen-aangenomen.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/9-april/19:30/04-023-Voorstel-betreft-de-ontvlechting-van-het-project-Dorp-en-Duin/Am-A-2015-04-09-KL-fusielocaties-3-voetbalverenigingen-aangenomen.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/9-april/19:30/04-023-Voorstel-betreft-de-ontvlechting-van-het-project-Dorp-en-Duin/Am-A-2015-04-09-KL-fusielocaties-3-voetbalverenigingen-aangenomen.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/9-april/19:30/04-023-Voorstel-betreft-de-ontvlechting-van-het-project-Dorp-en-Duin/Am-B-2015-04-09-D66-KL-CDA-PvdA-VVD-woningbouw-Watertorenterrein-aangenomen.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/9-april/19:30/04-023-Voorstel-betreft-de-ontvlechting-van-het-project-Dorp-en-Duin/Am-B-2015-04-09-D66-KL-CDA-PvdA-VVD-woningbouw-Watertorenterrein-aangenomen.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/9-april/19:30/04-023-Voorstel-betreft-de-ontvlechting-van-het-project-Dorp-en-Duin/Am-B-2015-04-09-D66-KL-CDA-PvdA-VVD-woningbouw-Watertorenterrein-aangenomen.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/9-april/19:30/04-023-Voorstel-betreft-de-ontvlechting-van-het-project-Dorp-en-Duin/Am-B-2015-04-09-D66-KL-CDA-PvdA-VVD-woningbouw-Watertorenterrein-aangenomen.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/rv-2017-12-14-voetbalcomplex-Egmond-ad-Hoef-en-vrijkomende-locaties.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/rv-2017-12-14-voetbalcomplex-Egmond-ad-Hoef-en-vrijkomende-locaties.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/rv-2017-12-14-voetbalcomplex-Egmond-ad-Hoef-en-vrijkomende-locaties.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/rv-2017-12-14-voetbalcomplex-Egmond-ad-Hoef-en-vrijkomende-locaties.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/rb-2017-12-14-voetbalcomplex-Egmond-ad-hoef-en-vrijkomende-locaties-getekend.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/rb-2017-12-14-voetbalcomplex-Egmond-ad-hoef-en-vrijkomende-locaties-getekend.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/rb-2017-12-14-voetbalcomplex-Egmond-ad-hoef-en-vrijkomende-locaties-getekend.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/rb-2017-12-14-voetbalcomplex-Egmond-ad-hoef-en-vrijkomende-locaties-getekend.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/bij-2017-12-14-begrotingswijziging-voetbalcomplex-getekend.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/bij-2017-12-14-begrotingswijziging-voetbalcomplex-getekend.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/bij-2017-12-14-begrotingswijziging-voetbalcomplex-getekend.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/bij-2017-12-14-begrotingswijziging-voetbalcomplex-getekend.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/1-bij-2017-12-14-ontwerp-BP-Voetbalcomplex-Egmond-aan-den-Hoef-en-vrijkomende-locaties.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/1-bij-2017-12-14-ontwerp-BP-Voetbalcomplex-Egmond-aan-den-Hoef-en-vrijkomende-locaties.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/1-bij-2017-12-14-ontwerp-BP-Voetbalcomplex-Egmond-aan-den-Hoef-en-vrijkomende-locaties.pdf


 

3. Bijlage betreft nota van beantwoording zienswijzen en wijzigingen op het 

bestemmingsplan van het voetbalcomplex Egmond aan den Hoef en 

vrijkomende gronden 
 

4. Bijlage betreft rapport Demografische ontwikkeling 2014-2040, I&O 

research, jan. 2015 
 

5. Bijlage betreft planologisch analyse sportcomplex Egmond (Agrarische 

structuur/bedrijvigheid), september 2015 Stivas 
 

6. Bijlage betreft beeldkwaliteitsplan, Rho-adviseurs 1 november 2016 
 

7. Bijlage betreft planMER, Rho-adviseurs 17 februari 2017 
 

8. Bijlage betreft bijlagenboek bij het planMER, Rho-adviseurs, 17 februari 

2017 
 

9. Bijlage betreft advies Veiligheidsregio Noor-Holland Noord, 24 mei 2016 
 

10. Bijlage betreft nota van inspraak, Rho-adviseurs, 30 mei 2017 
 

11. Bijlage betreft format KNVB veldbehoeftebepaling scenario 10% 

ledenverlies 
 

12. Bijlage betreft format KNVB veldbehoeftebepaling scenario 
 

13. Bijlage betreft veldbehoefte fusie BSV-Berdos 
 

14. Bijlage betreft veldberekening september 2017 
 

15. Bijlage betreft lichthinder voorkeursvariant 
 

16. Bijlage betreft toetsingsadvies commissie voor de m.e.r., 15 september 

2017 
 

17. Bijlage betreft aanvulling planMER sportcomplex, Rho adviseurs 31 

oktober 2017 
 

18. Bijlage betreft verslag 55e vergadering ARO, 19 april 2017 
 

19. Bijlage betreft rapport Bloembollengeschiktheidsonderzoek 

compensatielocaties sportcomplex Egmond, Stivas, 24 oktober 2017 
 

20. Bijlage betreft aanvullend bodemonderzoek van Oldenborghweg 1 te 

Egmond aan den Hoef, Landview Bodemonderzoek, 24 mei 2017 

https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/2-bij-2017-12-14-nota-van-beantwoording-zienswijzen-en-wijzigingen.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/2-bij-2017-12-14-nota-van-beantwoording-zienswijzen-en-wijzigingen.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/2-bij-2017-12-14-nota-van-beantwoording-zienswijzen-en-wijzigingen.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/2-bij-2017-12-14-nota-van-beantwoording-zienswijzen-en-wijzigingen.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/3-bij-2017-12-14-rapport-demografische-ontwikkeling-2014-2040-I-O-research-jan-2015.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/3-bij-2017-12-14-rapport-demografische-ontwikkeling-2014-2040-I-O-research-jan-2015.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/3-bij-2017-12-14-rapport-demografische-ontwikkeling-2014-2040-I-O-research-jan-2015.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/3-bij-2017-12-14-rapport-demografische-ontwikkeling-2014-2040-I-O-research-jan-2015.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/4-bij-2017-12-14-planologische-analyse-sportcomplex-Egmond-Agrarische-structuur-bedrijvigheid-september-2015-Stiv.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/4-bij-2017-12-14-planologische-analyse-sportcomplex-Egmond-Agrarische-structuur-bedrijvigheid-september-2015-Stiv.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/4-bij-2017-12-14-planologische-analyse-sportcomplex-Egmond-Agrarische-structuur-bedrijvigheid-september-2015-Stiv.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/4-bij-2017-12-14-planologische-analyse-sportcomplex-Egmond-Agrarische-structuur-bedrijvigheid-september-2015-Stiv.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/5-bij-2017-12-14-Beelkwaliteitsplan-Rho-adviseurs-1-november-2016.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/5-bij-2017-12-14-Beelkwaliteitsplan-Rho-adviseurs-1-november-2016.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/6-bij-2017-12-14-planMER-sportcomplex-Rho-advieseurs-17-februari-2017.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/6-bij-2017-12-14-planMER-sportcomplex-Rho-advieseurs-17-februari-2017.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/7-bij-2017-12-14-bijlagenboek-bij-het-planMER-Rho-adviseurs-17-februari-2017.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/7-bij-2017-12-14-bijlagenboek-bij-het-planMER-Rho-adviseurs-17-februari-2017.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/7-bij-2017-12-14-bijlagenboek-bij-het-planMER-Rho-adviseurs-17-februari-2017.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/7-bij-2017-12-14-bijlagenboek-bij-het-planMER-Rho-adviseurs-17-februari-2017.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/8-bij-2017-12-14-Advies-Veiligheidsregio-Noord-Holland-Noord-24-mei-2016.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/8-bij-2017-12-14-Advies-Veiligheidsregio-Noord-Holland-Noord-24-mei-2016.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/9-bij-2017-12-14-nota-van-inspraak-Rho-adviseurs-30-mei-2017.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/9-bij-2017-12-14-nota-van-inspraak-Rho-adviseurs-30-mei-2017.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/10-bij-2017-12-14-format-KNVB-veldbehoeftebepaling-fusie-Egmondse-clubs-scenario-10-ledenverlies.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/10-bij-2017-12-14-format-KNVB-veldbehoeftebepaling-fusie-Egmondse-clubs-scenario-10-ledenverlies.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/10-bij-2017-12-14-format-KNVB-veldbehoeftebepaling-fusie-Egmondse-clubs-scenario-10-ledenverlies.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/10-bij-2017-12-14-format-KNVB-veldbehoeftebepaling-fusie-Egmondse-clubs-scenario-10-ledenverlies.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/11-bij-2017-12-14-format-KNVB-veldbehoeftebepaling-fusie-Egmondse-clubs.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/11-bij-2017-12-14-format-KNVB-veldbehoeftebepaling-fusie-Egmondse-clubs.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/12-bij-2017-12-14-Veldbehoefte-fusie-BSV-Berdos.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/12-bij-2017-12-14-Veldbehoefte-fusie-BSV-Berdos.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/13-bij-2017-12-14-veldberekening-september-2017.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/13-bij-2017-12-14-veldberekening-september-2017.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/14-bij-2017-12-14-lichthinder-voorkeursvariant.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/14-bij-2017-12-14-lichthinder-voorkeursvariant.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/15-bij-2017-12-14-toetsingsadvies-commissie-voor-de-mer-15-september-2017.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/15-bij-2017-12-14-toetsingsadvies-commissie-voor-de-mer-15-september-2017.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/15-bij-2017-12-14-toetsingsadvies-commissie-voor-de-mer-15-september-2017.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/15-bij-2017-12-14-toetsingsadvies-commissie-voor-de-mer-15-september-2017.pdf
https://www.raadbergen-nh.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/14-december/19:30/16-bij-2017-12-14-aanvulling-planMER-Sportcomplex-versie-311017.pdf
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