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Op 9 februari 2021 stelde uw fractie ingevolge artikel 40 Reglement van 
Orde schriftelijke vragen. Hieronder beantwoord ons college de vragen 
puntsgewijs. 
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Onderwerp : 
Beantwoording van de vragen die zijn gesteld door GroenLinks over de 
mogelijke ontwikkeling van een parkeergarage bij Torensduin in Egmond aan 
Zee 

 
 
Geachte mevrouw Braak-van Kasteel, 
 
Op 9 februari 2021 stelde uw fractie ingevolge artikel 40 Reglement van Orde schriftelijke 
vragen. Hieronder beantwoordt ons college de vragen. 
 
Vraag 1: Wanneer zijn deze plannen uit de kast gehaald? 
Vraag 2: Waarom zijn deze plannen uit de kast gehaald? 
Vraag 3: Wie heeft deze plannen uit de kast gehaald? 
Vraag 4: Wat is de rol van de voormalige initiatiefnemer in dit proces? 
 
Antwoord vraag 1 t/m 4:  
In Egmond aan Zee zijn, zeker in de drukke zomer maanden, parkeerplaatsen schaars. Die 
schaarste beïnvloedt in negatieve zin de leefbaarheid in het dorp. Ons college kijkt actief wat 
wij aan die schaarste kunnen doen en wij willen daarin graag meerdere opties tegen elkaar 
kunnen afwegen. Daarom is eerder dit jaar besloten het gesprek te hervatten over een 
mogelijke parkeergarage naast/onder het Torensduin. De stand van zaken is dat er op dit 
moment één ambtelijk verkennend gesprek heeft plaatsgevonden waarbij nog geen 
conclusies zijn getrokken. Dit gesprek moet u zien als onderdeel van een verkenning naar 
ondergrondse parkeervoorzieningen, met de ervaringen van andere Nederlandse 
kustgemeenten waar dit een succes is geworden als leidraad, zoals in het formatieakkoord 
2019-2022 (Nieuw Vertrouwen) is opgenomen.  
 
Vraag 5: Wat is de route om te komen tot een participatieplan? 
 
Antwoord:  
De route wordt nog vormgegeven. 
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Vraag 6: Wat is de rol van de wethouder participatie daarbij? 
 
Antwoord:  
Ons college hanteert een collegiaal bestuursmodel.  
 
Vraag 7: Wanneer en op wat voor manier wordt de raad meegenomen in het proces 
van planontwikkeling en kan de raad er iets van vinden? 
 
Antwoord:  
Die route wordt nog vormgegeven.  
 
 
Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Nienke Scholten, van het team Plannen en 
Projecten via telefoonnummer 072 888 00 00. Wilt u bij correspondentie het kenmerk 
21uit00941 vermelden? 
 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Bergen, 

  
mr. M.N. (Martijn) Schroor  dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 
secretaris burgemeester 
1  

 


