
Onderwerp 1: Locaties sociale woningbouw 
 
Vraag: 
 
Op welke locatie(s) komt de sociale woningbouw compensatie van locatie Monsmarum in Bergen 
aan Zee en van locatie Bergerweg 125? 
 
Toelichting: Op 19-05-2021 hebben wij uit de krant NHD kunnen vernemen dat er geen sociale 
woningbouw component is in het plan Monsmarum in Bergen aan Zee. De wethouder heeft dit 
gezegd. Hetzelfde heeft de wethouder gezegd over het ontbreken van sociale woningbouw op de 
locatie Bergerweg 125. 
GroenLinks is van mening dat gekoppeld aan deze plannen de locaties voor compensatie van de 
sociale woningbouw component op de voorhand bekend moet zijn. 
 
 
Onderwerp 2: Ontwikkeling Dorpskern Egmond aan Zee in het gebied Julianastraat, Bergstraat, 
Visserstraat en Voorstraat onder de naam Duin Konijn. 
 
Vragen: 
 

1. Wanneer organiseert de gemeente een openbare informatie/ presentatieavond over de 
planontwikkeling in het genoemde gebied? 
 

Toelichting: GroenLinks heeft herhaaldelijk vragen gesteld over dit plangebied. O.a. over de 
afwijkingen in het bestemmingsplan. Inmiddels heeft GroenLinks zelf onderzocht wat de afwijkingen 
zijn en is daarbij tot schokkende conclusies gekomen. Op alle bestemmingsplanbepalingen in dit 
gebied is in het voorgestelde plan een aanzienlijke afwijking. Het karakter van de Dorpskern komt 
met deze plannen onder druk te staan. Op de website van de projectontwikkelaar staat het logo van 
de gemeente Bergen als samenwerkingspartner. GroenLinks is van mening dat er best gebouwd kan 
worden in dit gebied, maar wil wel de kaders kunnen stellen ter bescherming van deze bijzondere 
plek. GroenLinks is van mening dat zeker bij zo een ingrijpend plan de werkwijze onder 
verantwoordelijkheid van de gemeente moet vallen in de volgorde inwoners, raad, 
projectontwikkelaar. 
 

2. Waar kunnen raadsleden die daarvoor belangstelling hebben het dossier, dus alle 
documenten zoals gespreksverslagen, afsprakenlijsten, transacties, overeenkomsten, 
emailverkeer tussen medewerkers en wethouder, etc. over deze planvorming inzien? 

 
Toelichting: De raad heeft een controlerende taak en volksvertegenwoordigende taak. GroenLinks 
wil op de hoogte zijn van alle ins en outs over dit plan. Immers het logo van de gemeente Bergen 
staat bij de samenwerkende partijen op de website van de projectontwikkelaar. GroenLinks had 
gewild wil dat de raad zich eerst uit had kunnen spreken voordat het gemeentelogo onder zo een 
ingrijpend project komt te staan. GroenLinks wil weten wie namens wie wat doet in dit traject.  
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