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- 

 

agendapunt  00. Vragenhalfuur 

samenvatting 
besprokene 

Er zijn vragen gesteld door de raadsleden 1. de heer K. van Leijen (VVD), 2. 
mevrouw M. de Jongh (VVD) en 3. de heer J.J.H. Swart (KL). 

1. De vraag van de heer Van Leijen heeft betrekking op het 
vervolgtraject inzake het voorbereidingsbesluit supermarkten Bergen 
centrum en de gestelde vragen zijn beantwoord door wethouder 
Valkering. 
Het streven is erop gericht om het ontwerp bestemmingsplan in 
september dan wel eventueel oktober 2020 aan de raad ter 
besluitvorming voor te leggen. 

2. De vraag van mevrouw De Jongh heeft betrekking op het onttrekken 
van het Alexanderlaantje aan de openbaarheid en de gestelde vragen 
zijn beantwoord door wethouder Valkering. 
Op termijn volgt hierover nadere info richting de raad. 

3. De vraag van de heer Swart heeft betrekking op een artikel in het 
Noord-Hollands dagblad over de ontwikkelingen met betrekking tot de 
Lagune en de vragen zijn beantwoord door wethouder Bekkering. 
De planning is dat het college hierover in mei (cie BP en 28 mei raad) 
met een voorstel naar de raad komt. 

 

 

agendapunt  01. Opening 

http://www.raadbergen-nh.nl/
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samenvatting 
besprokene 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. 
Na de opening geeft de voorzitter het woord aan de plaatsvervangend 
voorzitter van de raad mevrouw Groen. Mevrouw Groen heet de voorzitter 
van harte welkom in Bergen en wenst hem veel succes ! 
 

 

agendapunt 02. Vaststellen van de agenda 

besluit De agenda wordt aangevuld met een tweetal moties vreemd aan de orde van 
de vergadering en wel als agendapunten 8a en 8b: 
-8a motie ontwikkeling Slotkwartier Egmond aan den Hoef; 
-8b motie Visie Detailhandel en Bergens beleid. 
De heer Smook wil als voorzitter van de Commissie van Onderzoek een 
korte toelichting geven bij agendapunt 4. 
Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld. 
 

 
agendapunt 3.a  Lijst bestuurlijke toezeggingen  

besluit Conform besloten 

 

agendapunt 3.b Verzamellijst ingekomen stukken 

Samenvatting 
besprokene 

Rubriek A Voor kennisgeving aannemen 
Toezegging ten aanzien van brief onder A. 2 Uitspraak RvS inzake BP ruimte 
voor ruimteregeling Idenslaan Schoorl: er volgt via de nieuwsbrief antwoord 
van het college op een gestelde vraag van mw. De Jongh in dit verband ten 
aanzien van handhaving. 
 
Rubriek B In handen stellen van het college ter afdoening 
Toezegging ten aanzien van brief onder B. 6 Brief inzake suggesties voor 
woningbouw in Schoorl: vraag mw. Groen om raad hiervan op de hoogte te 
houden wordt beantwoord dat dit door het college via de nieuwbrief gebeurt. 
 
Toezegging ten aanzien van brief onder B. 8 Brief bewoner zorgen plannen 
Duyndomein Schoorl: op vragen van mw. Krijtenburg inzake relatie nog niet 
definitieve omgevingsvergunning tot het feit dat er al wel wordt gekapt (kan 
dit en zo niet is er dan toezicht) en een vraag of de natuurtoets is gedaan 
wordt beantwoord dat ook hierover een antwoord via de nieuwsbrief van het 
college volgt. 
 
Rubriek C Informatie van het college 
Van de door mw. De Jongh gemaakte opmerkingen t.a.v. brief C. 4 
Persbericht: college zet pilot woningverduurzaming stop wordt notie van 
genomen. 
 

besluit A. Van de brieven A1 en A 3 t/m A 13 wordt kennisgenomen. 
Brief A 2 afdoen conform toezegging. 

B. De brieven B 1 t/m B 5, B 7 en B 9 t/m B 10 worden ter afdoening in 
handen van het college gesteld en t.a.v. de brieven B. 6 en B. 8 zijn 
toezeggingen gedaan. 

C. Van de informatie van het college onder C1 t/m C 6 wordt kennis 
genomen. 
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agendapunt 3.c Beantwoording schriftelijke vragen fractie GroenLinks inzake 
  budget duurzaamheid 

besluit Conform besloten. 

 

agendapunt 3.d Beantwoording schriftelijke vragen fractie GroenLinks inzake 
  Schoorl centrum 

besluit Conform besloten. 

 
 
 

HAMERSTUKKEN 
 

agendapunt  04.  Voorstel betreft het Controleprotocol Bergen 2019 en het 
 Normenkader Bergen 2019 voor de accountantscontrole 
 jaarrekening 2019 vast te stellen 

voorgesteld 
besluit 

1. Het Controleprotocol Bergen 2019 en het Normenkader Bergen 2019 
voor de accountantscontrole jaarrekening 2019 vast te stellen 

2. Het Controleprotocol Bergen 2019 en het Normenkader Bergen 2019 
aan te bieden aan de accountant 

besluit Conform besloten. 

 

agendapunt  05.  Ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap bij de 
 uitoefening van de functie als wethouder van de gemeente Bergen 

voorgesteld 
besluit 

 De heer A.A. Tromp ontheffing te verlenen van het vereiste van 
ingezetenschap bij de uitoefening van zijn functie als wethouder van de 
gemeente Bergen. 

 Deze ontheffing te verlenen voor de maximale periode van een jaar 
zoals omschreven in de Gemeentewet. 

 Dat deze periode ingaat op 26 maart 2020 en afloopt op 25 maart 2021. 

besluit Conform besloten. 

 
 

BESPREEKSTUKKEN 
 

agendapunt  06. Voorstel betreft het aangepaste bestemmingsplan Chacha terrein 
 vast te stellen 

voorgesteld 
besluit 

Het aangepaste bestemmingsplan Chachaterrein, zoals toegevoegd aan het 

raadsbesluit, vast te stellen 

samenvatting 
besprokene 

De heer Karels (KL) verwijst naar een brief die niet bij iedereen bekend is. 
Wethouder Valkering deelt mede dat de brief waar de heer Karels naar 
verwijst ook niet bij het college bekend is. Dit voorstel is n.a.v. een 
rechterlijke uitspraak en het plan moet voor 18 maart 2020 zijn herzien. 

besluit Conform besloten. 

 

agendapunt  07.  Voorstel betreft de categorie van gevallen waarvoor een 
 verklaring van geen bedenkingen is vereist vast te stellen 
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voorgesteld 
besluit 

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 

Er wordt een tweetal amendementen ingediend te weten (voor de volledige 
tekst zie bijlage bij deze besluitenlijst): 

A. Amendement A door de fracties VVD, GroenLinks, GB en BBB; 
B. Amendement B door de fracties PvdA, D66, CDA en Kies Lokaal. 

Na discussie en nader onderling beraad over amendement A volgt er een 
gewijzigd en nieuw amendement A1. 
Amendement B wordt door de indieners ingetrokken. 
 

besluit Amendement A1 wordt unaniem aangenomen en er wordt besloten: 
 
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  18 of meer 
woningen en aanvragen waarbij wordt afgeweken van het integrale 
woningbouwbeleid van de gemeente Bergen; 
• Categorie buitengebied: 
Alle aanvragen van meer dan 11 woningen en ontwikkelingen strijdig 
het provinciale beleid  behoudens zonneweides tot 10 ha en behoudens 
aanvragen die zien op het splitsen van stolpen en aanvragen die zien op het 
splitsen van woningen conform het splitsingsbeleid en behoudens de 
aanvragen om omgevingsvergunning die betrekking heeft op 
uitbreiding van gebouwen en bouwwerken waarbij geen 
functiewijziging plaats vindt; 
• 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, waarbij het college de raad per kwartaal informeert over 
deze geweigerde besluiten. 
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• 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. waarbij de uitvoering van dit besluit steeds 
dient te geschieden binnen de geest van de omgevingswet. 
 
Ook het geamendeerde besluit wordt vervolgens unaniem aangenomen. 
 

 

agendapunt  08. Initiatiefvoorstel van de fractie Behoorlijk Bestuur Bergen betreft 
 het Manifest van de gezamenlijke initiatiefgroepen 

voorgesteld 
besluit 

het Manifest en de daarin genoemde 12 punten zoals voorgestaan in dit 

Initiatiefvoorstel te bespreken in een openbare raadsvergadering uiterlijk vóor 

1 juni 2020 

samenvatting 
besprokene 

Na een toelichting door de heer Bruin reageren alle fracties op dit 
initiatiefvoorstel. Vragen zoals eerst bespreken in Presidium en waarom in 
een openbare raadsvergadering bespreken komen naar voren. Ook het 
gegeven dat met alle partijen in gesprek moet worden gegaan en niet allen 
met de indieners van het Manifest komt naar voren. 

besluit De fracties BBB, VVD, GroenLijnks en GB stemmen in met het voorgestelde 
besluit; de fracties D66, KiesLokaal, PvdA en CDA stemmen niet in met het 
voorgestelde besluit. 
Het besluit is met 11 stemmen voor en 10 stemmen tegen aangenomen. 
 

 

agendapunt  Moties vreemd aan de orde van de vergadering 

voorgesteld 
besluit 

Motie 1 van de fracties VVD, GroenLinks, GB en BBB met betrekking tot 
Ontwikkeling Slotkwartier Egmond aan den Hoef. 
Motie 2 van de fractie VVD met betrekking tot Visie Detailhandel en Bergens 
beleid. 
 

tekst ingediende 
stukken 

Zie bijlage bij deze besluitenlijst. 

stemming Motie 1: aangehouden en niet verder in stemming gebracht; 
Motie 2: verworpen. Voor de motie hebben gestemd de fracties VVD, GB, 
CDA, PvdA en BBB; tegen de motie hebben gestemd de fracties KL, GL en 
D66. De motie is verworpen met 10 stemmen voor en 11 stemmen tegen. 

 

agendapunt  09.  Sluiting 

samenvatting 
besprokene 

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

 

Bergen, 9 maart 2020 


