
 
  

 
 
 
 

 
 

AMENDEMENT 
 

 

AGENDAPUNTNUMMER 9. Voorstel betreft het bestemmingsplan Herenweg 273A 
Egmond aan den Hoef en het beeldkwaliteitsplan gewijzigd 
vast te stellen.  

Onderwerp Toevoeging beslispunt 2 woningen splitsen 

Aanhef De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op  
28 oktober 2021 

Inhoud Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

Aan het besluit toe te voegen: 

4.  Tenminste 2 woningen te splitsen.  

Toelichting Het voorstel handelt over de realisatie van 5 nieuwe woningen, 
omdat de bestemming van de bestaande bedrijfswoning in dit 
plan wordt omgezet naar wonen is er in onze ogen sprake van 
een toevoeging van 6 woningen. We zien in dit plan echter geen 
bijdrage voor de sociale koop/huur. 

Het amendement heeft de bedoeling dat minstens 2 woningen 
gesplitst worden. Waardoor binnen het vergunde bouwvolume 4 
“betaalbaardere” woningen ter beschikking komen. 

We zien geen nadelen voor de aanvrager, er is geen vertraging 
in de procedure en er zijn geen extra kosten aan verbonden. 
Door de winstmaximalisatie van 5 % staat de grondprijs min of 
meer vast en zal door de splitsingsmogelijkheid geen 
prijsopdrijvend effect ontstaan. 

Het is voor de aanvrager/ontwikkelaar een mooie mogelijkheid 
om de woonwensen van een aantal van de inwoners van ons 
dorp te vervullen. 

 

Partij  Voor Tegen 
KL   
GL   
VVD   
GB   
CDA   

 
Ondertekend/ingediend door de volgende fracties: 
Fractie GB 
Mariëlla van Kranenburg 
 
 



D66   
PvdA   
BBB   
(Totaal)   
   

 

 



  
 
 
 
 
 

 
 

Amendement 
 

 
AGENDAPUNTNUMMER 
 

15. Voorstel betreft het vaststellen van de 
programmabegroting 2022-2025 en de daarbij 
behorende begrotingswijziging 

Onderwerp Dorpshuizen in de kernen 
Aanhef De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op  

 
Inhoud 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ondergetekenden stellen de het volgende amendement 
voor: 
 
Aan het raadsbesluit de volgende beslispunten toe te 
voegen: 
1. a. de programmabegroting 2022-2025, inclusief de 
paragrafen en bijlagen vast te stellen met dien verstande 
bij de begroting 2022 een bestemmingsreserve 
‘dorpshuizen/accommodaties in Egmond-Binnen, Egmond 
aan de Hoef en Schoorl’ in te stellen per 1 januari 2022 
b. Deze afschrijvingsreserve incidenteel te vullen met een 
incidentele storting van in € 2 mln in het begrotingsjaar 
2022 en € 1 mln in de begrotingsjaren 2023 en 2024 ten 
laste van het begrotingssaldo 
c. De gelden uit deze bestemmingsreserve komen pas 
definitief voor de renovaties van de dorpshuizen ter 
beschikking na een daartoe specifiek inhoudelijk 
autorisatiebesluit cq. autorisatiebesluiten door de 
gemeenteraad conform artikel 5, lid 2 van de financiële 
verordening gemeente Bergen NH.  
 

Toelichting 
 

Ondergetekenden partijen vinden gelet op de visies 
voorzieningenbeleid, accommodatiebeleid en het 
participatiebeleid het belangrijk is dat voor de dorpshuizen / 
accommodaties in de kernen van de gemeente financieel 
richting gegeven dient te worden en dat dit bij de kadernota 
dan wel de begroting dient te geschieden.   
 
in het gemeentelijk rapport over de Dorpshuizen is 
aangegeven dat de renovatie van De Schulp binnen een 
jaar dient plaats te vinden en van De Hanswijck en De 
Blinkerd respectievelijk binnen 2-3 jaar en >3 jaar moet 
plaatsvinden (notitie gemeente 21 februari 2021) en dat 
met name toekomstige juridische constructie een 
aandachtspunt is.  
 



In hetzelfde gemeentelijke rapport ‘Toekomstbestendige 
dorpshuizen en dorpskernen uit februari 2021 van Marc 
Brachthuizen en Daisy Rood al het advies is opgenomen 
een bedrag van € 4,9 mln in de begroting op te nemen  
 
de snelle analyse van de rekenkamercommissie op de 
documenten uit de P&C-cyclus aangeeft “Ga na hoe het 
politieke debat kan worden gestimuleerd) door mogelijke 
keuzes in de (kadernota en de) begroting”. 
 
de vereniging Dorpsbelangen Egmond Binnen en het 
bestuur van de Schulp al enige jaren pleiten voor renovatie 
van de Schulp en dit ook financieel hebben onderbouwd.  
 
het bestuur van de dorpshuizen en in het bijzonder de 
inwoners van Egmond Binnen, de vereniging 
Dorpsbelangen Egmond-Binnen en het bestuur van 
Dorpshuis de Schulp na meer dan vier jaar in deze 
raadsperiode duidelijkheid verdienen over de toekomst van 
de Schulp 
 
in het kader van de klimaattransitie het essentieel is dat 
ook de dorpshuizen voldoen aan de BENG-normen 
 
in het kader van participatiebeleid de raad een primair een 
kaderstellende en controlerende rol heeft bij 
inwonersinitiatieven.  
 
op pagina 4 van de Kadernota 2021 – 2025 de volgende 
tekst opgenomen 
 
“* Toekomst dorpshuizen / sportaccommodaties 
Er vindt onderzoek plaats of we als gemeente een rol willen 
nemen in de financiering van renovatie en verbouwingen 
van dorpshuizen / sportaccommodaties die niet in 
gemeentelijk bezit zijn: zoals de Schulp, De Hanswijk en 
De Blinkerd. Afhankelijk van de uitkomsten van dit 
onderzoek en de besluitvorming door uw raad kan dit 
leiden tot een financieringsvraag tot een maximum van 
circa 4mln.” 
 
in de Kadernota geen financiële vertaling van toekomstige 
besluitvorming is opgenomen. De portefeuillehouder naar 
aanleiding van een daartoe strekkende motie op 6 juli jl. 
heeft toegezegd dat het college voor dan wel bij de bij de 
begroting 2022 de financiële vertaling van de renovatie en 
verbouwing van de dorpshuizen mee zal nemen. Waarop 
de motie is aangehouden. 
  
Constaterende dat in de voorgelegde concept begroting de 
toezegde financiële vertaling ontbreekt en de begroting 
zich wat betreft de dorpshuizen beperkt tot het voorwoord 
van de portefeuillehouder:  
 
“ Als laatste heeft de raad nog geen besluit kunnen nemen 



op twee nieuwe ontwikkelingen in Bergen. Het gaat om de 
dorpshuizen. Deze vragen om groot onderhoud en een 
toekomstbestendige inrichting….’   
 
In verband met kernen in evenwicht en de noodzaak van 
de aanpak van de dorpshuizen in Egmond aan de Hoef en 
in Schoorl tevens hiervoor gelden te reserveren om 
toekomstige kapitaallasten te dekken 
 
op grond van de nota reserves en voorzieningen is het 
mogelijk dat voor investeringen een  
specifieke bestemmingsreserve kan worden ingesteld ter 
dekking van de kapitaallasten 
 
in het begrotingsjaren 2022, 2023 en 2024 voldoende 
middelen zijn om de storting van maximaal € 4 miljoen 
mogelijk te maken.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Partij  Voor Tegen 
KL   
GL   
VVD   
GB   
CDA   
D66   
PvdA   
BBB   
(Totaal)   
   

 

Ondertekend/ingediend door de volgende fracties: 
Wilma Grooteman 
Fractie CDA 
 
Koos Bruin 
Fractie BBB 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

AMENDEMENT 
 

 
AGENDAPUNTNUMMER 
 

15 Voorstel betreft het vaststellen van de programmabegroting 
2022-2025 en de daarbij behorende begrotingswijziging 

Onderwerp Slotkwartier, vertraging en stijging bouwkosten Slotweg 42 en 44 
€ 842.000,- (cluster overige) op pagina 101 uit de begroting te 
halen en in een separaat voorstel voor te leggen aan de raad 

Aanhef De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 28 
oktober 2021 

Inhoud Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 
- In de begroting 2022-2025 (bijlage 4. Pag 101) het 

volgende te schrappen: 
Slotkwartier, vertraging en stijging bouwkosten Slotweg 42 en 44 
€ 842.000,- (cluster overige). Er is een stijging van 23% op de 
bouwkosten ten opzichte van de begroting van 2019. Daarnaast 
zijn er enkele nieuwe inzichten, waaronder: De duurzame 
installaties conform de ambities van de gemeente zijn duurder 
dan destijds begroot. In de Hoeve zijn enkele extra 
voorzieningen nodig in verband met de voorgenomen scheiding 
van gebruikers (extra vide, separate toiletten). Het inrichten van 
de tuin van Slotweg 46 heeft een extra inzicht gegeven in de 
kosten voor de tuin en tot slot is bij het strippen van Slotweg 44 
aan het licht gekomen dat de vloeren en wanden om extra 
ingrepen vragen. Per saldo leidt dit alles tot een verhoging van € 
614.000,- op de bouwkosten, een verlaging van de te ontvangen 
subsidie met € 133.000,-, extra kosten installaties ad € 74.000,- 
en extra kosten voor de inrichting van de tuin ad € 21.000,-. In 
totaal leidt dit tot extra afschrijvingslasten van circa € 21.000,- 
structureel vanaf 2023. Door de vertraging in de oplevering en 
het doorschuiven van de benodigde investeringskredieten van 
2022 naar 2023 vallen de al begrote afschrijvingslasten over 
2022 incidenteel vrij. 
  
- De aanvraag voor  de verhoging van het krediet bouwkosten 

Slotweg 42-44 ad € 842.000,- niet toe te kennen. 
 

- Dit via een separaat raadsvoorstel waarin dit budget wordt 
gevraagd en toegelicht voor te leggen aan de raad. 

Toelichting De bouwkosten voor Slotweg 42 en 44 waren begroot in 2019 op 
een bedrag van 2.453.000 euro. Nu wordt voorgesteld een extra 
bedrag te begroten van 840.000 euro. Dat is een stijging van 
geen 23% maar 33 %. 
Hierover willen ondergetekenden graag dat het college een 
separaat raadsvoorstel ter bespreking voorlegt met een 
toelichting van dit bedrag om dit te bespreken met de 
gemeenteraad.  



Waarbij de volgende punten worden betrokken: 
- Voordat verdergegaan wordt met fase 2 van de 

ontwikkelingen dienen de kosten en baten inzichtelijk zijn 
en dient inzichtelijk te zijn welk doelen deze dienen. 

 
- Getoetst kan worden of de doelen die de raad heeft 

beoogd worden gehaald. 
 

- Alternatieven en de afweging hiervan kunnen worden 
besproken in de gemeenteraad 
 

- Inzicht gegeven wordt in de reeds gemaakte kosten en 
ontvangen baten van fase 1 

 
 
 
Partij  Voor Tegen 
KL   
GL   
VVD   
GB   
CDA   
D66   
PvdA   
BBB   
(Totaal)   
   

 
 

Ondertekend/ingediend door de volgende fracties: 
 
Fractie GroenLinks 
Solita Groen-Bruschke  
 

 
 



  
 
 
 
 

 
 

AMENDEMENT 
 

 
AGENDAPUNTNUMMER 
 

15. Voorstel betreft het vaststellen van de programmabegroting 
2022-2025 en de daarbij behorende begrotingswijziging  

Onderwerp Onderhoudssubsidie De Schulp Egmond-Binnen 
Aanhef De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 

28 oktober 2021 
Inhoud Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

 
Als beslispunt toe te voegen: 
 
Om vooruitlopend op te verstrekken subsidies een budget van  
€ 100.000 beschikbaar te stellen aan dorpshuis De Schulp in 
Egmond-Binnen. Dit om hoogstnoodzakelijk onderhoud te 
verrichten. 

Toelichting Er op dit ogenblik wordt aan beleid voor toekomstbestendige 
dorpshuizen en dorpskernen. 
De waarde voor de dorpen van hun dorpshuizen is eigenlijk niet 
in geld uit te drukken. 
Wat betreft dorpshuis De Schulp staat hen figuurlijk het water 
aan de lippen wat betreft noodzakelijk onderhoud. Letterlijk loopt 
het water naar binnen. 

 
Partij  Voor Tegen 
KL   
GL   
VVD   
GB   
CDA   
D66   
PvdA   
BBB   
(Totaal)   
   

 

Ondertekend/ingediend door de volgende fracties: 
 
Fractie KIES Lokaal  
Tanny Glas – de Raadt 
 
Fractie VVD  
Meis de Jongh 
 
Fractie GroenLinks 
Solita Groen-Bruschke 
 
Fractie CDA 
Wilma Grooteman 

 



  
 
 
 
 
 

 
 

AMENDEMENT 
 

 
AGENDAPUNTNUMMER 
 

15. Voorstel betreft het vaststellen van de programmabegroting 
2022-2025 en de daarbij behorende begrotingswijziging 

Onderwerp Kunstwerk raadzaal 
Aanhef De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 

28 oktober 2021 
Inhoud Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

 
De tekst van de hieronder beschreven beslispunten aan te 
passen. 
 

2. De onderstaande financiële mutaties uit de 
programmabegroting 2022-2025 betreffende de 
exploitatie en investeringen vast te stellen. 

 
Te wijzigen naar: 
 

2. De onderstaande financiële mutaties uit de 
programmabegroting 2022-2025 betreffende de 
exploitatie en investeringen vast te stellen. 

 
Twee regels toe te voegen aan exploitatietabel: 

• Kunstwerk Raad ad 20.000,- te dekken vanuit de nog te 
ontvangen verzekeringsgelden i.v.m. schade kunst de 
Beeck ad €66.925,- 

• Overige kunst de Beeck: te dekken vanuit te ontvangen 
verzekeringsgelden i.v.m. schade kunst de Beeck ad 
€66.925,- 
minus kunstwerk Raadszaal ad €20.000 

 
Constaterende dat: 
 
 
 
 
 
 
 
Van mening dat: 
 
 

• In 2022 wordt de nieuwe raadszaal van de gemeente 
Bergen in de Beeck wordt opgeleverd. 

• Onze gemeente bekent staat als kunstgemeente. 
• Wij afgelopen voorjaar de kunst- en cultuurnota hebben 

vastgesteld waarin wij een ambitieus beleid ten aanzien 
van kunst en cultuur neerleggen.  

• De raadzaalcommissie naast natuur ook kunst tot uiting 
wil brengen in de raadzaal. 
 

• Wij als gemeenteraad aan het zijn van een 
kunstgemeente kunnen bijdragen door opdracht te geven 
voor het maken van een nieuw kunstwerk voor de 
raadszaal. 



 
 

Toelichting:  
Wij zeggen dat we een kunstgemeente zijn. Daarmee is de 
opening van de nieuwe raadszaal de uitgelezen kans om te laten 
zien dat wij daar als raad daar ook naar handelen. 
 
Het kunstwerk is een geschenk namens de raad aan haar 
inwoners. Daartoe zal er dit jaar een initiatiefvoorstel komen 
waarin wordt omgeschreven hoe tot de keuze van het kunstwerk 
te komen. Een van de voorwaardes zal zijn dat de kunstenaar 
een binding met de gemeente Bergen moet hebben.  
Een professional uit het veld, denk bijvoorbeeld aan de directeur 
van Kranenburgh, zal betrokken worden bij het opstellen van 
randvoorwaardes.  
Een afvaardiging van de raad zal met behulp van een 
professional komen tot keuze van een kunstenaar, welke 
gevraagd wordt het kunstwerk te maken.  
 
De begroting is de kans om nu geld te alloceren voor het 
kunstwerk.  
 
Wij stellen daarnaast voor om de gelden welke overblijven vanuit 
verzekeringsgelden na aftrek van de kosten voor het kunstwerk 
voor de raadszaal aan te wenden voor de koop van kunst voor 
de Beeck. 
 

 
Partij  Voor Tegen 
KL   
GL   
VVD   
GB   
CDA   
D66   
PvdA   
BBB   
(Totaal)   
   

 

Ondertekend/ingediend door de volgende fracties: 
 

Fractie VVD 
Meis de Jongh 
 
Fractie KIES Lokaal 
Michel Smook 
 
Fractie PvdA 
Peter van Huissteden 
 

 



 
 
 
 
 

 
AMENDEMENT 

 
 
AGENDAPUNTNUMMER  
 

15. Voorstel betreft het vaststellen van de programmabegroting 
2022-2025 en de daarbij behorende begrotingswijziging 

Onderwerp Het verlagen van de rioolheffing met 12% en dit te bekostigen uit 
een verhoging van de OZB. 

Aanhef De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op  
28 oktober 2021, 

Inhoud Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 
 
In de begroting 2022-2025 (Programma 4, pag. 53) het volgende te 
wijzigen: 
Een verdere verlaging van de rioolheffing toe te passen van 12%. 
Dit kan gebeuren door de 1% omslagrente (€ 519.000) niet door te 
berekenen naar de rioolheffing. 
Dekking kan plaatsvinden door het benodigde bedrag voor deze 
omslagrente extra te heffen via de OZB. 
 

Toelichting In Nederland wordt het steeds duidelijker dat de financiële kloof 
tussen mensen die een huis bezitten en mensen die (moeten) 
huren om te wonen groeit. Woningbezitters zien hun vermogen 
(en niet allen het vermogen dat in hun huis zit) groeien, terwijl het 
vermogen van huurders sinds 2013 vrijwel onveranderd (laag) is 
gebleven. 
 
Met de stijgende energieprijzen (gas, elektriciteit) wordt de 
financiële pijn vooral gevoeld door de inwoners met een laag 
inkomen – in de meeste gevallen (sociale) huurders; de term 
energie-armoede is al gemunt. De compensatie voor de 
gestegen energieprijzen die door het kabinet is voorgesteld, zal 
voor alle huishoudens gelden en de financiële last voor de 
mensen die het hardst getroffen wordt slechts gedeeltelijk 
weggenomen. 
 
Voor gemeentes zijn de instrumenten, die kunnen worden 
ingezet om huishoudens die het financieel lastig hebben, zeer 
beperkt. Inkomenspolitiek is niet aan de lokale overheid 
voorbehouden en generieke financiële steun is niet toegestaan. 
 
Van een extra verlaging van de rioolheffing met € 25 (van € 206 
naar € 181) profiteren alle huishoudens (woningbezitters en 
huurders) in onze gemeente. Het bedrag dat nodig is om deze 
verlaging mogelijk te maken (€ 519.000) kan worden opgehaald 
door het tarief voor de onroerend zaakbelasting licht (5%) te 
laten stijgen. Huurders betalen geen OZB en profiteren dus 
volledig van de verlaging van rioolheffing. Woningbezitters met 
een woning met een OZB-waarde tot € 470.000 profiteren in 
afnemende mate en eigenaren van woningen boven de 
€ 470.000 euro betalen voor beide belastingen opgeteld meer. 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
Partij  Voor Tegen 
KL   
GL   
VVD   
GB   
CDA   
D66   
PvdA   
BBB   
(Totaal)   
   

 

Ondertekend/ingediend door de volgende fracties: 
 
PvdA: Peter van Huissteden 
GroenLinks: Solita Groen-Bruschke 
CDA: Wilma Grooteman 

Kan gebeuren door de  



 

 
 

 
 

MOTIE 
 

 
AGENDAPUNTNUMMER 
 

15. Voorstel betreft het veststellen van de 
programmabegroting 2022-2025 en de daarbij behorende 
begrotingswijziging 

Onderwerp Onderwijshuisvesting 
Aanhef De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 28 

oktober 2021 
 

Constaterende dat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van mening dat: 

 

In de Programmabegroting 2022-2025 staat opgenomen dat 
het aan de Raad is om het benodigde budget beschikbaar te 
stellen voor de adequate onderwijshuisvesting, in het kader 
van het integraal huisvestingsprogramma (IHP). 
 
In de Programmabegroting 2022-2025 het benodigde budget is 
opgenomen.  
 
In de beeldvormende avond van 7 oktober 2021 de 
schoolbesturen hun plannen hebben gepresenteerd. 
 
De noodzaak tot ver-nieuw-bouw en nieuwbouw van de 
scholen niet ter discussie staat. 
 
Voor de nieuwbouw van de basisschool / IKC de Kiem (Blosse) 
in Egmond aan den hoef de locatie van de voormalige 
Boswaidschool door het College en het bestuur van Blosse is 
aangemerkt als voorkeurslocatie voor de nieuwbouw. 
 
Bij de presentatie is aangegeven dat middels participatie in de 
buurt van de voormalige Boswaidschool de draagvlak voor een 
nieuw Integraal Kindcentrum wordt getoetst. 
 
De nieuwbouw van een basisschool een investering is die voor 
zeker 40 jaar wordt gedaan. (40 jaar is de technische en 
economische levensduur).  
 
Een basisschool tot een basisvoorziening wordt gerekend van 
onze dorpskernen. 
 
Indien de kans zich voordoet om een basisvoorziening op een 
goede stedenbouwkundige en planologische locatie te 
positioneren in een dorp dat het overwogen moet worden. 
 
 
 



Conclusie: 
 
Verzoekt het college: 

 
 

 
 
Om naast draagvlak in de buurt ook nadrukkelijk een afweging 
te maken op: 

1. Centraal gelegen locatie in het dorp (rekening houdend 
met de drie nieuwe wijken); 

2. Autoluwe omgeving; 
3. Inspirerende leeromgeving (door bijvoorbeeld de 

directe aanwezigheid van cultuurhistorisch erfgoed en 
groen/natuur) 

 
De eventuele extra kosten van die afweging voor te leggen aan 
de gemeenteraad om in het kader van een goede ruimtelijke 
ordening een keuze te kunnen maken voor de komende 
decennia. 
 
Toelichting: 
Centraal gelegen locatie  
Door een centrale locatie te kiezen in het dorp Egmond aan 
den hoef kunnen kinderen zelfstandig naar school komen. Als 
kinderen lopend of fietsend naar school gaan leidt dit tot 
minder verkeersdrukte in deze gebieden en dus een betere 
verkeersveiligheid. Daardoor wordt onnodig autogebruik 
voorkomen. 
 
Autoluwe omgeving 
Het is nodig dat schoolomgevingen veiliger worden gemaakt. 
Veilig Verkeer Nederland (VVN) adviseert om de omgeving 
rondom een school autoluw of zelfs autovrij te maken. De 
straat voor een school kan doodlopend worden gemaakt of 
worden ingericht als fietsstraat. 
 
Inspireerde leeromgeving 
Niet alleen een nieuwe school naar de laatste stand van de 
onderwijsmethodiek, zorgt voor een inspirerende 
leeromgeving. Ook de direct schoolomgeving werkt inspirerend 
en kan bij het lesgeven worden betrokken. In Egmond aan den 
Hoef kan dat zijn de aanwezigheid van cultuurhistorisch 
erfgoed en de aanwezigheid van een park met groen en 
natuur. Waar medegebruik eventueel door de school mogelijk 
is. 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 

 
 

Partij  Voor Tegen 
KL   
GL   
VVD   
GB   
CDA   
D66   
PvdA   
BBB   
(Totaal)   

Ondertekend/ingediend door de volgende fracties: 
 
CDA 
Danny Zwart 
 
BBB 
Koos Bruin 



   
 

 



 

 
 

 
 

MOTIE 
 

 
AGENDAPUNTNUMMER 
 

15. Voorstel betreft het veststellen van de 
programmabegroting 2022-2025 en de daarbij behorende 
begrotingswijziging 

Onderwerp Vuurwerk 
Aanhef De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 28 

oktober 2021 
 

Constaterende dat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vuurwerk houdt de gemoederen in vele gemeenten bezig. Ook 
in de gemeente BergenNH zijn blijkens het recentelijk 
gehouden onderzoek de meningen over vuurwerk verdeeld. 
In december 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met een 
motie om samen met de inwoners vuurwerkbeleid met 
maatwerk per kern te ontwikkelen en daarbij tevens de 
inwoners hun mening te vragen over diverse mogelijkheden 
voor een toekomstig vuurwerkbeleid. 
 
in 2021 het betreffende onderzoek naar de mening van 
inwoners heeft plaatsgevonden. Dat het samen beleid 
ontwikkelen zover zichtbaar voor de raad in participatieve zin 
niet heeft plaatsgevonden. 
Op 10 juni jl. de gemeenteraad een presentatie heeft 
ontvangen over het onderzoek naar de mening van inwoners 
over vuurwerk alsmede een snelle peiling onder jongeren 
Uit dit onderzoek en de snelle peiling blijkt dat   
 

- de inwoners van 18 jaar en ouder verdeeld zijn 
over de van toepassing zijnde kenmerken wat 
betreft de jaarwisseling; de een vindt het 
gezellig en een feest voor iedereen, de ander 
hinderlijk en overlastgevend 

- inwoners van 18 jaar en ouder ook verdeeld 
over het in stand houden van het afsteken van 
vuurwerk; een snelle peiling onder jongeren 
leert dat een overgrote meerderheid van de 
jongere generatie het afsteken van vuurwerk bij 
de jaarwisseling een traditie is die in stand 
gehouden moet worden 

- onder de inwoners geen meerderheid te vinden 
is voor de uitbreiding van de vuurwerk vrije 
zones of een totaal verbod op vuurwerk; en de 
snelle peiling onder jongeren leert dat onder 



deze groep heel weinig voorstanders zijn van 
een verbod 

- draagvlak onder inwoners is voor een 
gemeenschappelijke viering van de 
jaarwisseling op diverse locaties in de kernen 
van de gemeente 

- Uit de snelle peiling onder jongeren blijkt dat de 
betreffende jongeren volledig niet bekend zijn 
met de vuurwerkvrije zones 

Het college nu voorstelt verder te gaan met de uitbreiding van 
de vuurwerkvrije zones, betere communicatie, de inzet van 
extra toezicht en een schoonmaakactie. Waarbij aangegeven 
wordt dat extra inzet leidt tot hogere kosten waarbij mogelijk 
via het reguliere budget geen dekking voor is (p. 27 
programmabegroting) 
 
Het afsteken van vuurwerk rondom de jaarwisseling aan het 
eind van het jaar altijd de gemoederen bezighoudt en inwoners 
met elkaar van mening verschillen over de feiten en de 
waardering van deze feiten. Dat het kiezen van een eenzijdige 
inzet op een verbod en extra toezicht onvoldoende aandacht 
geeft aan de motieven van die inwoners die voorstander zijn 
van het afsteken van vuurwerk en het afsteken van vuurwerk 
waarderen als traditie die instand moet blijven.  
 
We als inwoners met verschillende meningen en standpunten 
met elkaar samenleven; dat dit juist vraagt om over deze 
‘wicked problems’ met elkaar het gespek te voeren en de 
verschillende standpunten en meningen met elkaar uit te 
wisselen om zo mogelijk samen uiteindelijk tot een voor 
iedereen aanvaardbare oplossing te komen.  
 
wat betreft de kwestie vuurwerk kan de eerste stap hiertoe een 
raadsinformatieavond nieuwe stijl  zijn. Waarna eventueel op 
basis van de aldus verkregen input een startnotitie kan komen 
in de tweede helft van 2022 om richting te bepalen voor de 
jaarwisseling 2022/2023 en verder.  
 

Conclusie: 
 

verzoekt het college via een raadsinformatieavond  in het 
vierde kwartaal 2021 in te plannen over vuurwerk voor nadere 
uitwerking van het vuurwerkbeleid plaatsvindt . 

 
 
 

Partij  Voor Tegen 
KL   
GL   
VVD   
GB   
CDA   
D66   
PvdA   
BBB   

Ondertekend/ingediend door de volgende fracties: 
 
 
Fractie CDA 
Wilma Grooteman 
 
Fractie BBB 
Koos Bruin 
 
Fractie Gemeentebelangen 
Mariella van Kranenburg 
 



(Totaal)   
   

 

 
Fractie D66 
Alexandra Otto 
 
Fractie GroenLinks 
Froukje Krijtenburg 

 



  
 
 
 
 
 

 

 
 

AMENDEMENT 
 

 
AGENDAPUNTNUMMER 
 

16. Voorstel betreft kennis te nemen van het document stand 
van zaken moties en amendementen 

Onderwerp stand van zaken moties en amendementen 
Aanhef De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 28 

oktober 2021 
 

Inhoud Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 
 
De tekst van de hieronder beschreven beslispunten aan te 
passen. 
 
Kennis te nemen van het document stand van zaken 
amendementen en moties.  
2. De amendementen en moties met de nummers 2, 12, 16, 30, 
32, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 54 en 55 af te voeren. 
af te voeren  
 
 
Te wijzigen naar: 
Kennis te nemen van het document stand van zaken 
amendementen en moties.  
2. De amendementen en moties met de nummers 2, 30, 32, 37, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 54 en 55 af te voeren. 
 
 

Toelichting In het voorstel van het college ‘stand van zaken moties en 
amendementen’ wordt voorgesteld de moties af te voeren. 
Echter met betrekking dat de volgende moties van voor de 
inwoners van Bergen en raadsleden van zodanig belang zijn dat 
naast de door het college behouden moties ook de voortgang 
van de volgende moties zichtbaar gevolgd moet kunnen blijven  
 
12. Transparante P&C documenten 
Op dit moment zijn er voorbereidingen getroffen om de opdracht 
in deze motie uit te voeren, maar we staan aan het begin. De 
daadwerkelijke realisatie moet nog plaatsvinden. Daarover zijn in 
de commissie van onderzoek nadere afspraken gemaakt en 
zullen wij op korte termijn met de wethouder in overleg treden. 
 
 



16. Vuurwerk  
 
Er is uitsluitend onderzoek naar het vuurwerk gedaan. Er is nog 
geen gevolg aangegeven. Dit in dient in samenspraak met 
inwoners en raad nog een vervolg te krijgen. Belangrijk is hier 
samen met de raad nadere invulling aan te geven  
 

 
Partij  Voor Tegen 
KL   
GL   
VVD   
GB   
CDA   
D66   
PvdA   
BBB   
(Totaal)   
   

 

Ondertekend/ingediend door de volgende fracties: 
 
Alexandra Otto 
Fractie D66 
 
Wilma Grooteman 
Fractie CDA 

 
 



  
 
 
 
 

 
 

AMENDEMENT 
 

 

AGENDAPUNTNUMMER 17. Voorstel betreft het veststellen van de nota 
Parkeerbeleid Bergen-nh  

Onderwerp Raadvoorstel (Achterliggende documenten) 

Aanhef De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op  
28 oktober 2021 

Inhoud Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

De tekst van de hieronder beschreven beslispunten aan te 
passen. 

1. Het parkeerbeleid zoals in de nota Parkeerbeleid 2021 is 
opgenomen, vast te stellen 

2. Het college te verzoeken de uitvoeringsagenda van de nota 
verder uit te werken en uit te voeren. 

Te wijzigen naar: 

1. Het parkeerbeleid zoals in de nota Parkeerbeleid 2021 is 
opgenomen, vast te stellen 

2. Het college te verzoeken de uitvoeringsagenda met de daarbij 
behorende financiële paragraaf van de nota verder uit te werken 
en te ter vaststellen aan de gemeenteraad voor te leggen op 3 
maart 2022. 

Toelichting De maatregelen om de doelstelling te halen staan niet uitgewerkt 
in de Nota Parkeerbeleid. 

Het parkeerbeleid moet een bijdragen leveren aan de 
leefbaarheid en de milieudoelstelling, bevorderen van de 
duurzaamheid en bevorderen van autoluwe kernen. 

Een uitvoeringsparagraaf waarin de vertaling van beleid naar 
uitvoering ontbreek, inclusief de daarbij behorende financiële 
consequenties van de maatregelen en het tijdspad van realisatie. 

De uitvoeringsparagraaf zodanig opstellen dat deze is 
gerangschikt in maatregelen die de grootste bijdragen aan de 
doelstelling het hoogst worden geprioriteerd. 



In de uitvoeringsparagraaf de invoeringsdatum van de 
betreffende maatregelen op te nemen. 

 

 

Partij  Voor Tegen 
KL   
GL   
VVD   
GB   
CDA   
D66   
PvdA   
BBB   
(Totaal)   
   

 

 
Ondertekend/ingediend door de volgende fracties: 
CDA 
Danny Zwart 
BBB 
Koos Bruin 
Gemeentebelangen 
Mariëlla van Kranenburg 
PvdA 
Peter van Huissteden 
D66 
Jan Snijder 
VVD 
Meis de Jongh 
GroenLinks 
Rene Meijer 
KiesLokaal 
Ron Karels 

  

 



  
 
 
 
 

 
 

AMENDEMENT 
 

 

AGENDAPUNTNUMMER 17. Voorstel betreft het vaststellen van de nota 
Parkeerbeleid Bergen Noord Holland 

Onderwerp Nota Parkeerbeleid 2021 

Aanhef De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op  
28 oktober 2021 

Inhoud Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 
De tekst van de hieronder beschreven beslispunten aan te 
passen. 
1. Het parkeerbeleid zoals in de nota Parkeerbeleid 2021 is 

opgenomen, vast te stellen; 
2. Het college te verzoeken de uitvoeringsagenda van de nota 

verder uit te werken en uit te voeren.    
Te wijzigen naar: 
1. Het parkeerbeleid zoals in de nota Parkeerbeleid 2021 is 

opgenomen, vast te stellen, met dien verstande dat de tekst 
zoals op genomen in de bladzijden 21 t/m 24 van 50, onder 
de kopjes "Toekomstige parkeermaatregelen en actiepunten" 
en "Uitvoeringsagenda", wordt geschrapt; 

Het college te verzoeken de uitvoeringsagenda van de nota 
verder uit te werken en ter goedkeuring voor te leggen aan de 
raad, alsmede het college te verzoeken het collegebesluit met 
adviesnummer BENW210272 van 6 juli 2021 over de 
verkeersmaatregelen Duinweg Bergen, in te trekken. 

Toelichting  In de ARC is reeds besproken om de uitvoeringsagenda los te 
koppelen van nota Parkeerbeleid 2021. Dat is met inbegrip van 
de passage over de verkeersmaatregen Duinweg in Bergen. Er 
ligt echter al een collegebesluit om tot de realisatie van 62 
parkeerplaatsen aan de Duinweg te komen. Het verzoek aan het 
college is om dit besluit in te trekken en het eerder beschikbaar 
gesteld kredietbedrag ad € 425.000 voor investeringskrediet 
7211601 Bgn Parkeerplaatsen Duinweg, minus de reeds voor dit 
project gemaakte kosten, in te trekken en de daarbij behorende 
kapitaalslasten vrij te laten vallen ten gunste van het 
begrotingssaldo. 
Voorts is er toegezegd dat er ihkv de uitvoeringsagenda gekeken 
wordt naar de mogelijkheid van verkeersregulerende 
maatregelen bij het parkeerterrein t/o Duinvermaak e.o., die de 



parkeerdruk kunnen doen verminderen. 

 

Partij  Voor Tegen 
KL   
GL   
VVD   
GB   
CDA   
D66   
PvdA   
BBB   
(Totaal)   
   

 

Ondertekend/ingediend door de volgende fracties: 
Fractie VVD 
Meis de Jongh 
 

 



  
 
 
 
 
 

 
 

MOTIE 
 

 
AGENDAPUNTNUMMER 
 

17. Voorstel betreft het veststellen van de nota 
Parkeerbeleid Bergen-nh 

Onderwerp Serviceniveau betaald parkeren 
Aanhef De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op  

 
Constaterende dat: 

 
De uitvoeringsparagraaf voor de Nota Parkeerbeleid nog 
opgesteld gaat worden en dat de portefeuillehouder namens 
het College in de commissie van 14 oktober heeft verzocht om 
kaders daarvoor mee te geven. 
 
De afgelopen periode gewerkt is aan organisatorische zaken 
om de dienstverlening te verbeteren. De uitgifte van 
vergunningen is uitbesteed aan ParkeerService. Het afgelopen 
jaar behoorlijke aanloopproblemen waren in de uitgifte en 
facturering van de parkeervergunningen. 
 
In de nota de beleidsmaatregel is opgenomen: 
 
“Het serviceniveau op het gebied van parkeren wordt verder 
uitgebreid waarbij wordt ingesprongen op de nieuwste 
ontwikkelingen. Onder andere door een verdere digitalisering 
van parkeervergunningen en een uitbreiding van digitale 
betaalmogelijkheden.” 
 
Het College schrijft in de nota voornemens te zijn om de 
vergunningen te digitaliseren, zodat papieren vergunningen in 
de toekomst (2022) niet meer noodzakelijk zijn. 
 
Digitalisering en verhoging van het serviceniveau niet altijd 
hand-in-hand gaan. 
 
  

Conclusie 
 
Verzoekt het college: 

 
 

 
 
Bij de uitvoeringsparagraaf rekening te houden met een vrije 
keuze mogelijkheid voor de bewoners in de betaald 
parkeergebieden om gebruik te blijven maken van papieren 
bezoekerskaarten en papieren recreatievergunningen voor 
particuliere verhuurders. Voor professionele verhuurders zoals 
hotels en pensions geldt geen vrije keuze mogelijkheid. 
 



Na het introduceren van de keus tot het gebruik van een 
digitale bezoekerskaart en recreatievergunning een 
‘klanttevredenheidsonderzoek’ te houden en de resultaten 
daarvan te gebruiken het opstellen van een Mobiliteitsnota om 
een eventuele verdere uitfasering van papieren 
bezoekerskaarten en recreatievergunningen mogelijk te 
maken. 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Toelichting 
Oudere mensen, digitaal minder vaardigen en mensen met 
een visuele beperking kunnen niet enkel op een ‘cursus’ 
worden gestuurd om het digitale ‘leven’ te leren. Soms gaat het 
gewoon niet (meer). De overheid is er ook voor hen en ze 
moet zelfstandig mee kunnen komen in de samenleving. 
 
Daarnaast is op dit moment vele male makkelijker voor 
bezoekers en bewoners om een bezoekerskaart of 
recreatievergunning achter de raam van een voertuigen te 
leggen dan (hoogstwaarschijnlijk) via een digitale app die de 
voertuigeigenaar niet beheert, maar de bewoner of verhuurder. 
Dit in tegenstelling tot het huidige parkeerapps waar al mee 
betaald kan worden.  
 
De bewoner of verhuurder moet op het moment van afgifte ook 
maar net bereikbaar of ter plaatse moet zijn. Nu weten 
kinderen van ouders vaak de bezoekerskaart of 
recreatievergunning te vinden. Een digitale bezoekerskaart of 
recreatievergunning zorgt voor veel ‘gedoe’. 
 
Professionele verhuurders van hotels en pensions hebben 
vaak een (receptie)medewerker die de kentekens via een 
digitale portaal kunnen invoeren. Dat is al met heb besproken. 
 

 
 

Partij  Voor Tegen 
KL   
GL   
VVD   
GB   
CDA   
D66   
PvdA   
BBB   
(Totaal)   
   

 

Ondertekend/ingediend door de volgende fracties: 
 
Fractie CDA 
Danny Zwart 
 

 



  
 
 
 
 

 
 

MOTIE 
 

 
AGENDAPUNTNUMMER 
 

17. Voorstel betreft het vaststellen van de nota 
Parkeerbeleid Bergen Noord Holland 

Onderwerp Invoeren weekend betaald parkeren 
Aanhef De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 28 

oktober 2021 
Inhoud 
 

 
 
 

 

Overwegende dat 
De maanden oktober en maart zijn rond 2013 
toegevoegd aan de betaald parkeren periode; i.c. 1 
maart tot 1 november. 
De meeste druk zit in onze gemeente in de weekenden; 
in de weekend wintermaanden worden dan 
evenementen/ activiteiten georganiseerd. 
De druk in oktober (m.u.v. de herfstvakantie) begint af te 
nemen; voor maart geldt door de weeks niet veel drukte. 
Partijen willen in discussie brengen:  
A. de volledig betaald parkeren periode gaat gelden van 
1 april tot 1 oktober geldend tarief aan de meter. 
B.  de weekend betaald periode gaat gelden van 1 
oktober tot 1 april 
t.a.v. A geldt de recreanten parkeervergunning van 1 
april tot 1 oktober naast betaald parkeren via de meter.  
t.a.v. B geldt voor iedere bezoeker (dagrecreant, week 
recreant (toeristen) of langer) dat bij de parkeerautomaat 
een kaartje wordt gekocht. Een dagkaart kost 
nu: 12 euro. 
Dit betekent dat alle parkeergelden ten goede van de 
gemeente komen.  
Het is een bekend verschijnsel, dat verhuurders van 
accommodaties een opslag voor parkeren doorbereken 
aan hun accommodatiehuurders.  
Er zijn voorbeelden van 10 euro per dag, die worden 
doorberekend; het meeste is rond de 5 euro of is 
opgenomen in de prijs. 
Dan ontstaat een verdienmodel op een parkeerkaart, die 
door de gemeente wordt verstrekt, terwijl betaald 



parkeren in de gemeentekas thuishoort.  
De recreanten parkeerkaart kost 306 euro. (306:12 
(dagkaart)= 25, 5 dagen)  
 
De gemeente faciliteert hiermee de verhuur branche;  
uitgaande van een bezettingsgraad van 60% over het 
hele jaar: 219 nachten - 25,5= 193,5. Reken uit wat dat 
voor extra inkomsten genereert bijvoorbeeld bij een 
verhuurder is 10  
euro doorberekent: 1935 x 10= 1935,00 euro per 
kaart.....of 1935 x 5= 967,50 euro 
Het invoeren van weekend betaald parkeren over het 
gehele half jaar 1 oktober tot 1 april in Egmond aan Zee, 
Bergen aan Zee en Schoorl, komt zeker over de 
maanden oktober en maart de middenstand in zijn 
algemeenheid ten goede; doordeweeks kan iedereen vrij 
parkeren! 

Conclusie 
 

 
 

Verzoekt het college 
 
deze motie in te brengen bij de op te stellen 
uitvoeringsagenda. 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 

 
 

Partij  Voor Tegen 
KL   
GL   
VVD   
GB   
CDA   
D66   
PvdA   
BBB   
(Totaal)   
   

 

Ondertekend/ingediend door de volgende fracties: 
 
Fractie D66 
Jan Snijder 
 
Fractie BBB 
Koos Bruin 
 
Fractie PvdA 
Peter van Huissteden  

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

MOTIE 
 

 
AGENDAPUNTNUMMER 
 

17. Voorstel betreft het vaststellen van de nota 
Parkeerbeleid Bergen Noord Holland 

Onderwerp Strandhuisjesvergunning 
Aanhef De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 28 

oktober 2021 
Inhoud 
 
                 

 

Overwegende dat   
 

• Parkeerruimte schaarser wordt 
• Twee of meer auto’s per huishouden geen uitzondering 

meer is 
• Het daardoor voor onze inwoners al moeilijker wordt 

om een plek voor de auto te vinden 
• De vergunningen voor strandhuisjes een 

inkomstenderving van, in het gunstigste geval, 
250.000,00 is 

Conclusie 
 
 

 
 

Verzoekt het college 

Het verstrekken van de zgn strandhuisjesvergunning miv 2023 
stop te zetten.  
Echter alleen indien voorzien is in transferia aan de rand van 
het dorp. 
Deze opdracht mee te nemen in de uitvoeringsagenda. 

Toelichting: 

Buiten dat Egmond aan Zee een badplaats is waar mensen 
graag vertoeven is het ook de woonomgeving voor velen. 
Eigenaren van strandhuisjes krijgen al jaren een 
parkeervergunning tegen een laag en voorheen zeer laag 
tarief. Zij maken gebruik van parkeerplekken in de C en D 
zone, de woonwijken dus waar de parkeerproblemen inmiddels 
het grootst zijn. Omdat wij schaarse parkeerruimte moeten 
verdelen vinden wij het niet meer kunnen om 
parkeervergunningen voor strandhuisjes te verstrekken. De 
voorwaarde om wel een alternatief te hebben moet voorkomen 
dat er een waterbed-effect ontstaat in Egmond ad Hoef. 

En gaat over tot de orde van de dag 
 
 

 
 

Ondertekend/ingediend door de volgende fracties: 
 



Partij  Voor Tegen 
KL   
GL   
VVD   
GB   
CDA   
D66   
PvdA   
BBB   
(Totaal)   
   

 

Tanny Glas – de Raadt 
Fractie KIES Lokaal 
 
 
Meis de Jongh 
Fractie VVD 
 
Jan Snijder 
Fractie D66 

 



  
 
 
 
 

 
 

MOTIE 
 

 
AGENDAPUNTNUMMER 
 

17.Voorstel betreft het vaststellen van de nota 
Parkeerbeleid Bergen Noord Holland 

Onderwerp Mobiliteitsvisie 
Aanhef De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op  

28 oktober 2021 
Inhoud 
 
 

Constaterende dat: 
 

• De parkeernota die voorligt een actualisatie is. 
• Parkeerbeleid een middel is als we het hebben over 

mobiliteit. Mobiliteit ook gaat over bijvoorbeeld fietsen, 
wandelen en ov. 
 

Conclusie 
 

 
 

Verzoekt het College: 
 
Binnen 2 jaar te komen met een mobiliteitsvisie 
Deze mobiliteitsvisie eerst als startnotitie voor te leggen aan de 
raad. 
Als basis voor deze mobiliteitsvisie jaarlijks tellingen uit te 
voeren en evaluatie van huidig beleid mee te nemen. 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 

Partij  Voor Tegen 
KL   
GL   
VVD   
GB   
CDA   
D66   
PvdA   
BBB   
(Totaal)   
   

 

Ondertekend/ingediend door de volgende fracties: 
 
Fractie VVD  
Meis de Jongh 
 

 
Toelichting 
 
Er worden vraagstukken in de parkeernota aangeroerd die nog een verdieping behoeven. Hierbij 
denken we onder andere aan:  

- Alternatief voor trailers en tractoren anders dan parkeren in Egmond aan Zee. Hierbij kan 
gedacht worden aan het realiseren van een stalling buiten het dorp 

- Verdieping op het eenvoudig maken van zone parkeren, door te kijken naar de mogelijkheden 
van vergunning parkeren voor de gehele gemeente. Hiermee zou ook iets gedaan kunnen 
worden aan bijv 1 uur gratis blauwe zone parkeren voor inwoners in het centrum van de 
dorpen 

- Transferia realiseren en hoe deze in te zetten, bijvoorbeeld ook voor lang parkeren 
- Verbeteren van de ov-verbindingen 
- Parkeergarages 



- Inzet van deel-mobiliteit  
- Stimuleren van wandelen en fietsen 

 
Om deze vraagstukken goed te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk een mobiliteitsvisie binnen 
enkele jaren te ontwikkelen, zodat de vraagstukken die er zijn integraal kunnen worden opgepakt en 
vanuit éen visie kunnen worden ontwikkeld. 
De onderbouwing van de mobiliteitsvisie vraagt daarbij om jaarlijkse tellingen en metingen en 
evaluatie van huidig beleid.  
 



  
 
 
 
 

 
 

MOTIE 
 

 
AGENDAPUNTNUMMER 
 

17.Voorstel betreft het vaststellen van de nota 
Parkeerbeleid Bergen Noord Holland 

Onderwerp Parkeren groenstrook en bermen i.r.t. APV 
Aanhef De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op  

28 oktober 2021 
Inhoud 
 

 

Van mening: 
 
Zijnde dat onze groenstroken en bermen beschermd dienen te 
worden tegen wildparkeren en hiermee beschadiging aan flora 
en fauna alsmede inklinking van de bodem alsook opname van 
regenwater wordt bemoeilijkt. 
 
Dat in het document Actualisatie Parkeerbeleid 2021 het 
College het bermparkeren wil tegengaan daar waar 
verkeersveiligheid of andere aspecten rondom parkeren in het 
geding zijn, echter dat dit per locatie wordt bekeken. 
 
Dat in het document een duidelijk onderscheid tussen parkeren 
in de groenstrook en parkeren in de berm ontbreekt. 
 

Conclusie 
 
 
 

Verzoekt het college 
 
Bij de totstandkoming van de uit het parkeerbeleid 
voortvloeiende APV, de volgende artikelen te 
(her)introduceren: 
 
Artikel 5:11 Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen  
1. Het is verboden met een voertuig te rijden door een park of 
plantsoen of een van gemeentewege aangelegde beplanting of 
groenstrook, of het daarin te doen of te laten staan.  
2. Dit verbod is niet van toepassing op:  
a. de weg;  
b. voertuigen die worden gebruikt voor werkzaamheden in 
opdracht van een bestuursorgaan of openbaar lichaam;  
c. voertuigen waarmee standplaats wordt of is ingenomen op 
terreinen die voor dit doel zijn bestemd.  
3. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod. 
 
Hieraan toe te voegen (conform het door het College gestelde 
“maatwerk in bermparkeren”),  Met dit besluit wordt de 
volgende doelstelling beoogd: 

1. voorkoming van de aantasting van gemeentelijke 
groenvoorzieningen. 

 
Hierbij kan de APV Parkeren van de gemeente Leusden als 



voorbeeld worden gebruikt 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 

Partij  Voor Tegen 
KL   
GL   
VVD   
GB   
CDA   
D66   
PvdA   
BBB   
(Totaal)   
   

 

Ondertekend/ingediend door de volgende fracties: 
 
Fractie VVD 
Cees Roem 
 

 
Toelichting 
 
In de Wegenverkeerswet wordt aangegeven dat de berm onderdeel is van de weg. Echter is 
nergens in de wet geregeld wat precies een berm dan wel een groenstrook is.. Juridisch kan 
er wél op het parkeren in groen worden gehandhaafd, maar dat kan niet op basis van de 
verkeerswetgeving (in dit geval het RVV 1990). Dat kan wel via het opnemen van een 
bepaling in de APV. Om het behoud van onze  groenstroken te borgen, wil het College 
maatwerk. Echter daartoe moet zij wel een mogelijkheid in de APV opnemen. Immers onze 
parkeercontroleurs hebben een wettelijke grond nodig om te kunnen handhaven. 
 
Door het parkeren in de groenstrook sowieso middels het voormalige artikel uit de APV van 
2013 te herintroduceren en aanvullend een clausule op te nemen dat de gemeente op grond 
van voorkoming van de aantasting van gemeentelijke groenvoorzieningen, het parkeren kan 
verbieden op specifieke locaties, hoopt de VVD dat de flora en fauna van onze bermen 
behouden blijft en inklinking van de bodem wordt tegen gegaan en hiermee het College in 
staat wordt gesteld middels de APV het beleid uitvoering te geven. 
 

 
Foto impressie 
 
 
Kapot rijden berm Bergen nh  Berm verbodsbord Bloemendaal 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

AMENDEMENT 
 

 

AGENDAPUNTNUMMER 18. Voorstel betreft de keuze inzamelaar huishoudelijk afval 
voor de gemeente Bergen-nh vast te stellen  

Onderwerp Raadvoorstel (Achterliggende documenten) 

Aanhef De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op  
28 oktober 2021 

Inhoud Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

De tekst van de hieronder beschreven beslispunten aan te 
passen. 

1. Op basis van de uitgebrachte aanbiedingen te besluiten om 
de dienstverlening in de toekomst te laten uitvoeren door de 
eigen uitvoeringsorganisatie de BUCH, voor een periode van 10 
jaar, met de mogelijkheid tot een verlenging  

2. De uit dit voorstel voortvloeiende financiële overheveling van 
budgetten van Bergen naar de BUCH te regelen via een 
separaat collegebesluit in november 2021 

Te wijzigen naar: 

1. Op basis van de uitgebrachte aanbiedingen te besluiten om 
de dienstverlening in de toekomst te laten uitvoeren door de 
HVC, voor een periode van 10 jaar, met de mogelijkheid tot een 
verlenging  

2. In overleg met de HVC de mogelijkheden van de inzet van 
zijladers te overwegen zonder het serviceniveau te verlagen en 
het financiële voordelen in mindering te brengen op de 
uitgebrachte aanbieding. 

3. De uit dit voorstel voortvloeiende financiële consequenties te 
regelen via een separaat collegebesluit in november 2021 en ter 
informatie aan de gemeenteraad te zenden. 

Toelichting De HVC is ons eigen gespecialiseerd overheidsbedrijf voor de 
verwerking en inzameling van (huishoudelijk)afval. De HVC doet 
de inzameling voor nog eens 27 andere gemeenten en is 
daardoor flexibelere en minder kwetsbaar dan de BUCH-
organisatie.  



 

Afvalinzameling is geen kerntaak van de BUCH-organisatie, 
evenals parkeercontrole (Parkeerservice), beheer stedelijk water 
(HHNK), belastinginning (Consensus), brandweer 
(Veiligheidsregio), sociale domein (SORA), etc…. 

De HVC onderdeel is van de afvalketen en daardoor efficiënter 
en goedkoper in de keten kan werken. Waardoor de gemeente 
Bergen-nh gratis gebruik kan maken van het op te richten 
circulaire centrum door de HVC in Alkmaar. Het financiële 
voordeel voor het gebruik van het Circulaire Centrum is niet 
meegewogen in de beoordeling. De BUCH-organisatie is 
voornemens een eigen Circulair Centrum op te richten waarvoor 
later een begrotingsvoorstel aan de gemeente Bergen-nh wordt 
gedaan. 

De inzamelkwaliteit van de HVC als goed wordt beoordeeld in de 
afgelopen jaren. De HVC door schaalgrootte meer slagkracht en 
innovatiekracht heeft om het verschil te maken in de uitvoering 
om tot een circulaire economie te komen. Dat blijkt ook uit de 
inzet van elektrische inzamelvoertuigen per 1 januari 2023. 

De aanbieding van de BUCH niet vergelijkbaar is met die van de 
HVC. De aanbieding van de HVC is inclusief een winst / risico 
component. De BUCH aanbieding is gebaseerd op een 
optimistisch scenario met zijladers waarbij de risico component 
bij de gemeente Bergen-nh ligt en niet bij de BUCH-organisatie. 

De directeur inzameling van de HVC als inspreker bij de 
commissie van 14/10 heeft aangegeven een vergelijkbare 
aanbieding te kunnen doen als de BUCH-organisatie middels de 
inzet van zijladers. Het college de opdracht te geven hiertoe het 
gesprek met HVC aan te gaan hoe de inzet van zijladers zonder 
het serviceniveau te verlagen een financieel voordeel voor de 
gemeente Bergen-nh kan opleveren.  

 

 

Partij  Voor Tegen 
KL   
GL   
VVD   
GB   
CDA   
D66   
PvdA   
BBB   
(Totaal)   
   

 

 
Ondertekend/ingediend door de volgende fracties: 
CDA 
Danny Zwart 
BBB 
Koos Bruin 
Gemeentebelangen 
Mariëlla van Kranenburg 
PvdA 
Peter van Huissteden 

  



  
 
 
 
 
 

 

 
 

AMENDEMENT 
 

 
AGENDAPUNTNUMMER 
 

18. Voorstel betreft de keuze inzamelaar huishoudelijk afval 
voor de gemeente Bergen vast te stellen 

Onderwerp Keuze inzamelaar huishoudelijk afval 
Aanhef De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 28 

oktober 2021 
Inhoud Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

 
De tekst van de hieronder beschreven beslispunten aan te passen. 
b e s l u i t:  
 
1. Op basis van de uitgebrachte aanbiedingen te besluiten om de 
dienstverlening in de toekomst te laten uitvoeren door de eigen 
uitvoeringsorganisatie de BUCH, voor een periode van 10 jaar, met 
de mogelijkheid tot een verlenging 
 
2. De uit dit voorstel voortvloeiende financiële overheveling van 
budgetten van Bergen naar de BUCH te regelen via een separaat 
collegebesluit in november 2021.  
 
Te wijzigen naar:  
 
2. De uit dit voorstel voortvloeiende financiële overheveling van 
budgetten van Bergen naar de BUCH te regelen via een separaat 
raadsbesluit in november 2021. Jaarlijks wordt via de BUCH in de 
Raad de begroting kosten inzameling vastgesteld. Jaarlijks wordt 
per kostensoort de BUCH jaarrekening bij de Raad voorgelegd.  
Het college informeert de raad actief bij een dreigende 
begrotingsoverschrijding op inzamelkosten afval van meer dan 3%. 
 
3. Elk jaar van dienstverlening door de uitvoeringsorganisatie BUCH 
vindt een evaluatie plaats op grond van door de Raad vastgestelde 
KPI's dienstverlening. De KPI's worden in het 2e kwartaal van 2022 
door de Raad vastgesteld. 
Iedere 3 jaar vindt een benchmark onderzoek plaats huishoudelijk 
afvalverzameling met 150 gemeenten vanuit de NVRD. Er wordt in 
het 2e kwartaal van 2002 een bandbreedte afgesproken 
waarbinnen de Buch zich dient te begeven qua prestaties. De raad 
neemt hier kennis van. 
 
 



Toelichting Gewijzigde punt 2, de overheveling dient vastgelegd te worden 
in een Raadsbesluit, waardoor de Raad steeds aan zet is en 
blijft; dit laatste wordt mede bevorderd door de BUCH 
begroting/Bergen inzameling afval vast te stellen door de Raad. 
Door de de jaarrekening per kostensoort aan de Raad voor te 
leggen wordt optimale transparantie bereikt. 
 
Zaken doen met een interne partij brengt echter ook een 
uitdaging. Naast de dienstverlening is het belangrijk om de 
kosten scherp te monitoren en de marktconformiteit periodiek  te 
toetsen. Daarom stellen wij deze driejaarlijkse toets op basis op 
basis van een vergelijking met ca. 150 gemeenten toe.  

 
Partij  Voor Tegen 
KL   
GL   
VVD   
GB   
CDA   
D66   
PvdA   
BBB   
(Totaal)   
   

 

Ondertekend/ingediend door de volgende fracties: 
 
Jan Snijder 
Fractie D66 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

MOTIE 
 

 
AGENDAPUNTNUMMER 
 

18. Voorstel betreft de keuze inzamelaar huishoudelijk 
afval voor de gemeente Bergen vast te stellen 

Onderwerp Verduurzaming wagenpark inzameling huishoudelijk afval 
Aanhef De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op  

28 oktober 2021 
Inhoud 
 

 

Overwegende dat 
• de gemeente Bergen hoge duurzaamheidsambities heeft 
• nu voor ons ligt de keuze tussen HVC en BUCH als 
inzameldienst 
• als wij kiezen voor de BUCH inzamelingdienst dan kiezen we 
voor een ophaaldienst die op HVO rijdt. Daarmee wordt 
weliswaar een ruime reductie van CO2emissie bereikt ten 
opzichte van inzamelvoertuigen die op fossiele brandstof 
rijden, maar niet ten opzichte van de 0% CO2 uitstoot van 
elektrisch of waterstof aangedreven ophaalwagens. Daarnaast 
wordt er een geruime hoeveelheid fijnstof uitgestoten 

Conclusie 
 
 
 

Verzoekt het college 
 

• om een overzicht te geven aan de raad van de 
afschrijvingstermijnen van het BUCH wagenpark dat de 
inzameling verricht 

• en inzicht te geven in de huidige BUCH planning om op 
elektrisch of waterstof aangedreven wagens over te 
gaan  

• en de mogelijkheden te schetsen van een versnelde 
introductie van elektrisch/waterstof aangedreven auto’s, 
op welk moment en tegen welke kosten 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 

Partij  Voor Tegen 
KL   
GL   
VVD   
GB   
CDA   
D66   
PvdA   
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Ondertekend/ingediend door de volgende fracties: 
 
Froukje Krijtenburg 
Fractie GroenLinks 
 
 

 
 



  
 
 
 
 
 
 

 
 

MOTIE 
 

 
AGENDAPUNTNUMMER Vreemd aan de orde van de vergadering 

Onderwerp Monitoring Subsidieregeling Makersloket Kunst gemeente 
Bergen 2021 

Aanhef De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op  
28 oktober 2021 

Inhoud 
 

 

Constaterende dat: 
 

- op 18 oktober 2021 het college in een persbericht heeft 
bekend gemaakt dat zij 90.000 euro beschikbaar heeft 
gesteld voor de subsidieregeling Makersloket Kunst 
gemeente Bergen 2021.  

- dit betekent dat professionele kunstenaars en 
professionele makers uit het kunstveld tot 15 november 
2021 eenmalig een subsidie kunnen aanvragen voor 
activiteiten van februari 2022 tot september 2022.  

- deze regeling is bedoeld om kunstenaars een impuls te 
geven en het publiek weer in contact laten te komen 
met de kunst en maker. 

- dit onze gemeente weer vitaal kan maken als culturele 
buitenplaats. 

- ook de gemeenteraad heel nieuwsgierig is naar alle 
bijzondere plannen die hopelijk worden in gediend. 

- structurele verbetering van onafhankelijke kunst in de 
gemeente noodzakelijk is om Bergen Kunstgemeente 
te blijven noemen 

 
Conclusie 
 
 
 

Draagt het college op: 
 

- De aanvragen voor subsidie te monitoren op de 
volgende punten: 
Hoeveel kunstenaars hebben een aanvraag ingediend, 
hoeveel hebben subsidie ontvangen per kern en welk 
doel/maatschappelijke nut hiermee is bereikt 

- voor het bespreken van de Kadernota in 2022 deze 
monitoring met de raad te bespreken zodat bezien kan 
worden of dit loket structureel kan worden toegevoegd 
aan de programmalijn Kunst in de kernen 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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Ondertekend/ingediend door de volgende fracties: 
 
Fractie GroenLinks 
Solita Groen-Bruschke 
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AGENDAPUNTNUMMER Vreemd aan de orde van de vergadering 

Onderwerp Start 2e fase herontwikkeling Oude Hof 
Aanhef De raad van de gemeente Bergen in vergadering bijeen op 28 

oktober 2021 
Inhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Komende week (week van 25 oktober 2021) wordt een begin 
gemaakt met het herstel van de laanstructuur in het Oude Hof. 
Daarbij worden 23 bomen gekapt.  
 
Omdat zij op zichzelf al een cultuurhistorisch waarde 
vertegenwoordigen, zou het zonde zijn wanneer zij in de bio 
centrale eindigen. De idee is gerezen om vanuit een circulaire 
gedachte het hout afkomstig van de gekapte bomen aan te 
wenden voor enerzijds kunstobjecten en anderzijds civiel 
technische objecten (meubilair, denk aan banken) die de 
openbare ruimte van het Oude Hof kunnen verlevendigen en 
nadrukkelijk passen bij de landschapsstijl van het neo 
classicisme zoals dit in de laat 17e eeuw gebruikelijk was. 
 
Resp. in het licht van de Kunst10Daagse zou een nader te 
bepalen groep kunstenaars hiertoe een opdracht kunnen krijgen 
en leerlingen van het Hout- en Meubileringscollege in 
Amsterdam-Sloterdijk of van ESPEQ in Heerhugowaard. Dit 
laatste in het kader van een MBO/HBO studie opdracht. 

Conclusie Verzoekt het College: 
 
Bij de kap van de bomen, de houtopbrengst circulair aan te 
wenden en deze te gebruiken voor enerzijds kunstobjecten en 
anderzijds civieltechnische objecten (meubilair) die nadrukkelijk 
meerwaarde geven aan het verlevendigen van het Oude Hof 
waarbij de neo classicisme stijl gewaarborgd blijft 
De civieltechnische objecten (meubilair) via een stage project 
vanuit een erkend leer-werkbedrijf te laten maken en de kosten 
hiervoor te financieren uit de algemene reserve. 
Voor de ontwikkeling van het meubilair ook nadrukkelijk te kijken 
naar fondsen, zoals het Prins Bernard Cultuurfonds. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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GB   
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Ondertekend/ingediend door de volgende fracties: 
 
Fractie VVD  
Meis de Jongh 
 



 
Toelichting 
 
De VVD vindt het van belang dat er vanuit historisch perspectief zuiver wordt omgegaan met 
deze te kappen bomen en dat zij vanuit het oogpunt van circulariteit een positieve 
bestemming krijgen op het Oude Hof. 
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