
Bijlage Stand van zaken moties en amendementen 

In de bijlage Stand van zaken amendementen en moties wordt de 
voortgang gemeld van alle aangenomen amendementen, moties en 
initiatiefvoorstellen.

1. Evaluatie en studie bomenbeleidsplan 
Motie 1 CDA
28 januari 2016 
Opdracht van de raad.
In 2017 een evaluatie van het bomenbeleidsplan Bergen aan de raad 
voor te leggen.
Stand van zaken
Het groenbeleidsplan wordt in het vierde kwartaal 2021 aan de 
raad voorgelegd. In dit plan wordt het bomenbeleid meegenomen 
alsmede de evaluatie van het bomenbeleidsplan.

2. Kadernota 2017, gemeentelijk depot 
Motie 3 Gemeentebelangen, CDA en D66
7 juli 2016
Opdracht van de raad:

 Samen met Museum Kranenburgh te onderzoeken of er een 
passende oplossing gevonden kan worden om 
probleemgevallen, depot, werkruimte en/of educatie op te 
lossen;

 Om verkoop van het pand aan de Berkenlaan in 
heroverweging te nemen;

 De raad uiterlijk januari 2017 een raadsvoorstel te sturen en 
tussentijds te infomeren middels de maandelijkse nieuwsbrief.

Stand van zaken
Uw raad heeft op 8 april een besluit genomen over de 
toekomstperspectieven voor Kranenburgh waar het depot 
onderdeel van uit heeft gemaakt. Uw raad heeft op 6 juli 2021 
besloten dat deze motie in het overzicht moet blijven staan.  In de 
nieuwsbrief van het college aan de raad die op 7 juli 2021 naar 

uw raad is verzonden, is ingegaan op het depot Berkenlaan. Het 
verzoek is om deze motie af te voeren. 

3. Invoering vouchersysteem 
Motie 1 VVD, CDA en GroenLinks
27 oktober 2016 - Begrotingsraad
Opdracht van de raad:
Nader onderzoek doen naar het invoeren van een vouchersysteem 
waarbij via een financiële waardecoupon 
inwoners/wijkverenigingen/buurten in staat worden gesteld de 
openbare ruimte binnen de hiertoe vastgestelde kaders zelf invulling 
te geven annex te beheren. 
Stand van zaken
Het groenbeleidsplan, waarin een tekst is opgenomen over de 
invoering van een vouchersysteem, wordt in het vierde kwartaal 
2021 aan de raad voorgelegd

4 Actualiseren speelplaatsenbeleid 
Motie 2 CDA 
27 oktober 2016 - Begrotingsraad
Opdracht van de raad:
Het speelplaatsenbeleid 2012-2022 Gemeente Bergen te 
actualiseren.
Stand van zaken
In 2021 wordt gestart met het proces op te komen tot een nieuw 
op te stellen speelbeleidsplan. Net als bij het parkeer- en bij het 
groenbeleidsplan willen wij het beleid op stellen na een 
uitgebreid participatieproces. Een belangrijk onderdeel van dit 
proces zijn de particuliere speeltoestellen in het openbare 
gebied. Uiteindelijke vaststelling wordt in de loop van 2022 
verwacht.
Vooruitlopend wordt onderzocht in hoeverre urgente situaties 
v.w.b. particuliere speeltoestellen in het openbare gebied, dat zijn 
situaties waarbij er een reëel gevaar is op ongevallen (vooral in 
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geval van trampolines) deze speeltoestellen vooruitlopend 
kunnen worden verwijderd.
Uw raad heeft bij de behandeling van het overzicht motie en 
amendementen op 30 juni 2020 besloten dat deze motie op de 
lijst moet blijven staan omdat hij de uitvoering wil blijven volgen. 

5. ’t Oude Hof 
Motie 8 KL
19 december 2017
Opdracht van de raad:
Het gebruik van het nieuwe parkeerterrein na 1 jaar te evalueren en 
afhankelijk van de resultaten wel/niet een parkeerregime in te stellen.
Stand van zaken
De herinrichting van ’t Oude Hof is (nog) niet uitgevoerd. Nadat 
het parkeerterrein is aangelegd, wordt overeenkomstig de motie, 
het gebruik van het parkeerterrein geëvalueerd.
Het bestemmingsplan ’t Oude Hof staat voor het derde kwartaal 
2022 op de planning. 

6. Herinrichting Plan Buitenduin Schoorl 
Motie 7 KL, D66, CDA, PvdA
6 februari 2018 
Opdracht van de raad:
De mogelijkheid te onderzoeken, om bij het voorgestelde 
inrichtingsplan, of bij het nog te ontwerpen inrichtingsplan Schoorl 
centrum, een ‘van de rijbaan gescheiden tweerichting fietspad’ te 
realiseren. 
Daarbij in ieder geval de mogelijkheid mee te nemen dit fietspad aan 
de oostzijde van de Sportlaan, tussen het in dit herinrichtingsplan 
ingetekende fietspad en de kruising met de Laanweg, te situeren en 
daar te laten aansluiten op het eveneens ‘van de rijbaan gescheiden 
tweerichting fietspad’ langs de Laanweg.
Stand van zaken
Door een extern ingenieursbureau is onlangs onderzocht op 
welke manier dit fietspad kan worden gerealiseerd. Hoewel de 

conclusies nog niet definitief zijn blijkt hieruit wel dat de 
beschikbare ruimte in de groenstrook te klein is als ook de 
bomen moeten blijven staan. Daarnaast blijkt het onmogelijk te 
zijn om het fietspad goed en veilig aan te sluiten ter hoogte van 
de bocht in de Sportlaan waar de ingang naar het parkeerterrein 
Buitenduin is gepland. Bij de verdere planvorming voor 
Buitenduin en de herinrichting Schoorl-centrum c.q. fietsrotonde 
Sportlaan, wordt onderzocht wat de beste oplossing is qua 
bereikbaarheid en veiligheid voor het fietsverkeer.

7. Normenkader 2018 
Motie 1 GB
11 april 2019
Opdracht van de raad:
- Een overzicht van de geldende verordeningen en nota’s op de 
gemeentelijke site te zetten met vermelding waar deze te raadplegen 
zijn.
- De raad uiterlijk 30 september te informeren over vorderingen op dit 
terrein.
Stand van zaken
Het verzoek was om deze motie af te voeren omdat dit onderwerp 
doorlopend de aandacht heeft van de organisatie. 
Uw raad heeft bij de behandeling van dit overzicht in de raad van 
30 juni 2020 besloten dat deze motie op de lijst moet blijven 
staan omdat hij de uitvoering wil blijven volgen. 

8. Vreemd aan de orde: UMTS-mast Egmond-Binnen 
Motie 2 KL, GL
4 juli 2019
Opdracht van de raad:
De UMTS-mast, naast genoemde overwegingen en bekeken vanuit de 
‘technische’ geschiktheid, oordeel welstandscommissie, gewenste 
provinciale kwaliteitseisen en landschappelijke inpasbaarheid, op de 
meest geschikte locatie te plaatsen.
Stand van zaken

2



Ons college is momenteel als uiterste poging aan het 
onderzoeken of er (ondanks de uitvoerige zoektocht in het 
verleden naar alternatieven) haalbare alternatieve locaties zijn. 
Door externe factoren hebben de gesprekken tussen de 
gemeente, de grondeigenaar en T-Mobile over een mogelijke 
locatie buiten de kern van Egmond Binnen, stilgelegen. Op dit 
moment wordt een technisch onderzoek uitgevoerd en wachten 
wij op een antwoord van T-Mobile. Zodra meer bekend is, wordt  
uw raad geïnformeerd over de uitkomsten. 

9. Vreemd aan de orde: Nieuwe klimaat neutrale en circulaire 
woonwijken. 
Motie 12 CDA
9 juli 2019
Opdracht van de raad:
- Binnen afzienbare tijd te komen met een voorstel voor een nieuwe, 
volledig klimaat neutrale en circulaire wijk.
- bij de plannen voor deze wijk de provincie actief te betrekken 
alsmede de regionale woningbouwpartners.
- De kosten voor planvorming en studie te dekken vanuit het saldo 
baten en lasten.
Stand van zaken
De gesprekken met de provincie over dit onderwerp zijn gestart. 
De verdere uitwerking is afhankelijk van het besluit over de 
voetbalfusie. 

10. Vreemd aan de orde: Ja/Ja-stickers ten behoeve van het 
ontvangen van reclamefolders
Motie 2 D66, GL, BBB, KL
3 oktober 2019
Opdracht van de raad:
- Tot invoering over te gaan van het plaatsen van een ja/ja-sticker 
wanneer inwoners reclamefolders willen ontvangen.
- Hierover actief te communiceren zodat inwoners op de hoogte zijn 
van de overwegingen maar dat zij ook weten hoe deurstickers 

verkregen kunnen worden, Deze praktische informatie maakt tevens 
deel uit van communicatie aan de inwoners over grondstoffenbeleid.
Stand van zaken
In Amsterdam loopt er momenteel een hoger beroepsprocedure 
over de Ja/Ja sticker. Deze wachten wij af. Daarnaast wachten we 
ook de komst van de gewijzigde Wet elektronische publicaties af. 
Deze wijziging zorgt er voor dat gemeenten alle formele besluiten 
die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, via de 
daarvoor bestemde digitale kanalen mag publiceren. Dat 
betekent dat op dat moment bekendmakingen in een huis-aan-
huisblad niet meer nodig is. De wet zou op 1 januari 2021 in 
werking treden maar is gekoppeld aan de Omgevingswet. 
Inwerkingtreding van deze laatst genoemde wet is uitgesteld. Dit 
betekent automatisch ook uitstel voor de Wep (Wet elektronische 
publicaties). De aanpak/wijziging van de huidige ja/nee sticker 
laat daarmee op zich wachten.

11. Vreemd aan de orde: Het vaststellen van de beleidsnotitie 
snippergroen 2019
Motie 3 VVD, D66, GL
3 oktober 2019
Opdracht van de raad:
Expliciet op te nemen in het groenbeleidsplan:
Adoptie van snippergroen
Er kan onder voorwaarden een verzoek worden ingediend voor 
adoptie van snippergroen door inwoners zonder dat er een huurprijs 
voor het stuk groen hoeft te worden betaald.

Voorwaarden zijn onder andere:

- Dat het snippergroen zijn functie in de openbare ruimte behoudt en 
het groen blijft
- Dat bij een klein stukje een individuele inwoner de adoptie op zich 
neemt maar bij grotere stukken (meer dan 50m2) moeten dit minstens 
drie inwoners zijn.
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- Daarnaast moet ten minste 50% van de direct omwonenden geen 
bezwaar hebben tegen deze adoptie en moet het afgestemd worden 
met de wijk-/buurtverenigingen.
- Te allen tijde geldt dat wanneer de gemeente het groen weer nodig 
heeft zij het adoptiegroen weer kan terugvorderen.
- En dat de werkgroep snippergroen de plannen beoordeelt voor het 
gezamenlijk gebruik en dat daaruit per situatie aanvullende 
voorwaarden kunnen gelden.

Inwoners kunnen de aanvraag tot adoptie doen via de website van de 
gemeente. Op de website staan de voorwaarden uitgelegd.
Stand van zaken:
Het groenbeleidsplan, waarin een tekst is opgenomen over de 
adoptie van snippergroen, wordt in het vierde kwartaal 2021 aan 
de raad voorgelegd.

12. Transparante P&C-documenten
Motie 1 CDA, KL, VVD, GL, PvdA, D66, BBB
31 oktober 2019
Opdracht van de raad
In 2020 de documenten in het kader van de P&C-cyclus zodanig aan 
te passen dat de gepresenteerde documenten in het kader van de 
P&C-cyclus:
- Heldere en duidelijke informatie verschaffen ten aanzien van de 
gewenste maatschappelijke effecten en doelstellingen, de gewenste 
resultaten en de te ondernemen acties als ook de hiervoor benodigde 
middelen en wie hiervoor verantwoordelijk is.
- Heldere en op feiten gebaseerde voorgangsinformatie bevatten over 
de behaalde maatschappelijke effecten en resultaten en de 
daadwerkelijk uitgegeven middelen.
- Indien noodzakelijk hierover in overleg te gaan met de andere bij de 
BUCH aangesloten gemeenten.
-Voor de kadernota 2021 een eerste concept voor de herinrichting te 
bespreken met de commissie van onderzoek.
Stand van zaken 

Er heeft op 2 maart 2021 een informatieavond over KPI’s 
verzorgd door De Argumentenfabriek, plaatsgevonden. Op 11 
oktober 2021 vindt een vervolgbijeenkomst plaats. Het verzoek is 
om deze motie af te voeren omdat dit onderwerp van het college 
wordt opgepakt en de raad wordt betrokken bij het proces. 

13. Realisatie Parkeerbeleid
Motie 3 D66, CDA, KL, VVD, 
31 oktober 2019
Opdracht van de raad
Bij de evaluatie van het parkeerbeleid een beeld te hebben vanuit de 
inwoners en ondernemers in de verschillende kernen hoe zij het 
huidige parkeerbeleid ervaren. Deze ervaringen te kunnen betrekken 
bij de eerste uitgesproken wens in de raad om:
- Tot een gedifferentieerd parkeerbeleid te komen voor de 
verschillende kernen van onze gemeente waar het gaat om de 
betaalperiodes (weekdagen/weekend/seizoenen/tijden) en 
betaalzones.
- Onderzoek of het aantal (4 uur) gratis parkeren met de 
bezoekersvergunning geen oneigenlijk gebruik stimuleert c.q. 
onderzoek of een alternatief systeem voor bezoekersvergunning meer 
aan het doel kan beantwoorden.
- Onderzoek te doen naar de mogelijkheden van transferia, 
overloopterreinen en het aanleggen van een of meer parkeergarages 
onder de duinen en uiterlijke 2e kwartaal met resultaten te komen.

Bij de behandeling van de belastingtarieven in de raad van 20 
december 2019 voor wat betreft het parkeerbeleid de onderstaande 
onderdelen alvast te agenderen:
- Bij het verstrekken van parkeervergunningen aan commerciële 
verhuurders na te gaan of de bij de accommodatie aangelegde 
parkeerplekken/garages overeen komen met het aantal te verhuren 
kamers/appartementen. Het aantal te verstrekken 
parkeervergunningen behoort het aantal kamers/appartementen 
minus de aangelegde parkeerplekken/garages te zijn.
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- Na te gaan hoeveel parkeervergunningen er worden verstrekt aan 
huiseigenaren terwijl in de huizen niemand staat ingeschreven en 
welke maatregelen in dat geval worden aanbevolen.
- Een heldere onderbouwing te geven van een (mogelijke) verhoging 
van de parkeervergoedingen voor de komende jaren – anders dan de 
jaarlijkse indexering van 2% - mede gebaseerd op de tarieven van de 
ons omliggende gemeenten.
- De financiële gevolgen van de aanpassingen per onderdeel van dit 
beleid inzichtelijk te maken en hierover voor 1 juni 2020 te 
rapporteren.
Stand van zaken 
Op de raadsinformatieavond 22 april 2021 is de raad op de 
hoogte gebracht van de stand va zaken m.b.t. de nota 
parkeerbeleid. Met de uitvoering van de in december 2019 
aangenomen motie m.b.t recreatievergunningen is een begin 
gemaakt. De motie is verwerkt in de regelgeving en er is een 
begin gemaakt met de uitvoering. Het verzoek was om deze motie 
af te voeren. In de raad van 6 juli 2021 is besloten deze motie te 
laten staan. 

14. Tijdelijk permanent bewonen recreatiewoningen
Amendement C KL, VVD, D66, BBB
7 november 2019
Opdracht van de raad:
1. kennis te nemen van de evaluatie tijdelijk permanent bewonen van 
recreatiewoningen;
2. het college opdracht te geven een pilot uit te werken voor het 
vergunnen van tijdelijke bewoning op grond van het bestemmingsplan;
3. het college te verzoeken een projectbeschrijving op te stellen met 
daarin verwoord de eisen van het bouwbesluit en een 
communicatieparagraaf;
4. het college te verzoeken onderzoek te doen naar de ervaringen met 
het aanvraagproces door de aanvragers hierover te bevragen.
Te wijzigen in:

1. kennis te nemen van de evaluatie tijdelijk permanent bewonen van 
recreatiewoningen;
2. het college, in samenwerking met een kleine raadswerkgroep te 
verzoeken onderzoek te doen naar de ervaringen met het 
aanvraagproces door de aanvragers hierover te bevragen. De 
conclusie en aanbevelingen te delen met de raad en in januari 2020 
met voorstellen te komen;
3. het college opdracht te geven een pilot uit te werken voor het 
vergunnen van tijdelijke bewoning op grond van het bestemmingsplan. 
Vóór 1 juni 2020 met de pilot te starten;
4. het college te verzoeken een projectbeschrijving op te stellen met 
daarin verwoord de eisen van hout bouwbesluit en een 
communicatieparagraaf;
5. Het college opdracht te geven maandelijks via de gemeentekrant te 
communiceren over de mogelijkheden van permanente bewoning van 
recreatiewoningen en de raad per halfjaar te informeren over de stand 
van zaken rond de aangevraagde/verleende vergunningen;
6. De norm voor parkeren, bestemd voor een 
omgevingsafwijkingsvergunning betreft tijdelijke bewoning 
recreatiewoningen aan te passen en voor 1 maart 2020 met een 
voorstel te komen. Deze norm ook aanhouden in de pilot.
Stand van zaken 
De verwachte wetswijziging die het procedureel gemakkelijker 
zou maken een tijdelijke vergunning te verlenen heeft niet de 
vorm aangenomen die wij voor ogen hadden. Hierdoor is het naar 
aanleiding van deze wijziging niet mogelijk om met deze wijziging 
regulier te vergunnen. De uitgebreide procedure blijft vooralsnog 
van toepassing.
Inmiddels is de nota parkeernormen herzien waarin de 
mogelijkheid geboden is om een vrijstelling te verlenen voor de 
parkeereis bij permanente bewoning van recreatiewoningen. 
Op dit moment zijn er nog 16 openstaande aanvragen. Er is een 
ambtelijk team samengesteld om de openstaande aanvragen vlot 
te trekken en zo spoedig mogelijk af te handelen. Hierbij wordt in 
afwijking van het standaard beleid van de gemeente ervoor 
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gekozen om géén planschadeovereenkomst te sluiten met de 
aanvragers. Een belangrijke overweging hierbij is dat de 
verwachting van planschade zeer laag is. Het is zelfs te 
beargumenteren dat regulier wonen ten opzichte van recreatief 
gebruik een vermindering van potentiële overlast oplevert. 
Tevens helpt dit om het proces van afhandeling te bespoedigen. 
Er wordt gestreefd alle 16 lopende aanvragen voor het eind van 
2021 af te handelen. 

15. Aanpassingen verstrekking parkeervergunningen
Motie 3 D66, VVD, KL, CDA
12 december 2019
Opdracht van de raad
Bij verstrekking van de parkeervergunningen voor het gebruiksjaar 
2021 deze als volgt toe te passen en daartoe de voorbereidende 
werkzaamheden en communicatie te starten:
1. Alleen verblijfrecreantenvergunningen te verstrekken aan (hotel en 
B&B)accommodatiehouders voor het aantal kamers dat niet op eigen 
terrein of in de eigen garage kan parkeren met de norm 1 
appartement/1 kamer = 1 vergunning. Verstrekking van vergunningen 
kan pas plaatsvinden nadat deze gegevens zijn overlegd vanuit de 
(hotel)accommodaties en gecontroleerd.
2. De strandhuisjesvergunning alleen nog op kenteken te verstrekken.
3. Niet langer verblijfsrecreantenvergunningen en 
bezoekersvergunningen te verstrekken aan woningen en 
appartementen die recreatief worden verhuurd maar waar niemand 
als hoofdbewoners staat ingeschreven.
Stand van zaken
Dit betreft een motie waarbij is toegezegd dat één en ander met 
ingang van belastingjaar 2021 wordt ingevoerd. 
De uitgifte van parkeervergunningen door CPS wordt momenteel 
voorbereid. De door de raad in de motie gevraagde 
veranderingen van de uitgifte van de vergunningen worden 
daarin meegenomen. Punt 2 wordt geïmplementeerd en geldt 
feitelijk voor alle vergunningen. Punt 3 wordt met de wijziging 

van de Nadere regels aanvragen en verlenen 
parkeervergunningen 2019 meegenomen. 
Wat betreft punt 1 worden als eerste alle grote afnemers van 
verblijfsrecreantenvergunningen onder de loep genomen en 
wordt daarvan het aantal vergunningen beperkt. Nadat het 
vergunningensysteem goed is ingericht en werkt zoals wij dat 
voorzien hebben, volgen ook de andere afnemers.

16. Vuurwerk
Motie 5 CDA, GL, VVD, BBB, GB
12 december 2019
Opdracht van de raad
1. Met inbreng van de inwoners een vuurwerkbeleid te ontwikkelen 
waarbij ruimte is voor maatwerk per kern.
2. Aan de inwoners van de kernen wordt in ieder geval hun mening 
gevraagd ten aanzien van de volgende mogelijkheden voor een 
toekomstig vuurwerkbeleid in de gemeente Bergen:
- het al dan niet organiseren van een centrale vuurwerkshow in iedere 
kern;
- het al dan niet invoeren van een totaalverbod op het afsteken van 
vuurwerk in de kern, dan wel het verder uitbreiden van het aantal 
vuurwerkvrije zones met bepaalde ‘gevoelige’ gebieden en daarbij 
tevens te vragen welke locaties voor vuurwerkvrije zones in 
aanmerking komen;
3. Bij de peiling tevens te betrekken:
a. waar in de kernen een eventuele vuurwerkshow gehouden kan 
worden;
b. of er binnen de kern inwoners zijn die een vuurwerkshow voor alle 
inwoners willen helpen organiseren waarbij deze inwoners vanuit de 
gemeente kunnen worden gefaciliteerd.
4. Te onderzoeken of het mogelijk is de huidige uitgaven gemoeid met 
het herstel van vandalisme tijdens de nieuwjaarsnacht en het 
opruimen van vuurwerk (deels) in te zetten voor de organisatie van 
een vuurwerkshow in de kernen.
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5. De resultaten van het onderzoek voor de bespreking van de 
kadernota in het voorjaar aan de raad voor te leggen.
Stand van zaken: 
Uw raad is op 10 juni geïnformeerd over het onderzoek en het 
handelingsperspectief. Het verzoek was om deze motie af te 
voeren. Uw raad heeft op 6 juli 2021 besloten dat deze motie in 
het overzicht moet blijven staan. Hieronder een deel van de tekst 
zoals deze in de begroting 2022 is opgenomen.
Het advies om te starten met een pilot in de kern waar de meeste 
overlast wordt ervaren, heeft onvoldoende draagvlak. Nu wordt 
nagedacht over meer vuurwerk beperkende maatregelen zoals 
uitbreiding van zones waar het verboden is vuurwerk af te 
steken, betere communicatie, extra toezicht, een 
schoonmaakactie. 
Het verzoek is om deze motie af te voeren omdat de uitwerking 
ervan is opgenomen in de begroting. 

17. Vreemd aan de orde – Behoud beeldbepalende panden in de 
gemeente Bergen. Aanwijzing Smeerlaan 1a t/m h als beschermd 
gemeentelijk monument
Motie 3 GB, BBB, VVD, GL, KL
30 januari 2020
Opdracht van de raad
Bij de eigenaar erop aan te dringen om zoveel mogelijk 
cultuurhistorische elementen te behouden en de raad over dit 
resultaat te informeren.
Stand van zaken 
Kennemer Wonen werkt aan een plan met historiserende 
nieuwbouw van de voormalige gymzaal, die 10% groter zal zijn 
dan het huidige gebouw. In hoofdvorm en detaillering is de 
nieuwbouw een nauwgezette reconstructie. Op het perceel 
ernaast zijn acht grondgebonden woningen gedacht. Er is 
overeenstemming met de gemeente en provincie (i.v.m. Bijzonder 
Provinciaal Landschap). Het plan is nu tot een voorlopig ontwerp 
uitgewerkt en Kennemer Wonen wil graag de buurt informeren. 

Vanuit de werkorganisatie is momenteel echter geen capaciteit 
beschikbaar om een concept ruimtelijk kader vast te stellen en 
anterieure afspraken te maken

18. Vreemd aan de orde – Bestemming en gebruik woning 
(functie tweede woning) Bergen aan Zee en Egmond aan Zee
Motie 4 KL, D66, PvdA, CDA, VVD, GL, GB, BBB
30 januari 2020
Opdracht van de raad
- Om zo spoedig mogelijk met de eigenaren, zowel bewoners als 
forensen, ondernemers en andere belanghebbenden uit Bergen aan 
Zee een traject op te starten waarbij in overleg en samenspraak 
gekomen wordt tot invulling van beleid dat de recreatieve verhuur in 
Bergen aan Zee regelt. Alle adressen die het betreft te informeren dat 
dit plaats gaat vinden.
- Voor de Terrasflat in overleg te gaan met de beide VVE’s over de te 
nemen stappen.
- De gemeenteraad mee te nemen middels de nieuwsbrief van het 
college in de stappen die worden gezet in beide trajecten.
Stand van zaken:
De uitwerking van deze motie staat geagendeerd voor de 
algemene raadscommissie van 14 oktober en de 
raadsvergadering van 28 oktober 2021. 
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19. Huisvestingsverordening
Motie 1 VVD, KL, GL, CDA
16 juni 2020
Opdracht van de raad

- Te onderzoeken of voor de jaarlijkse monitoring op de 
huisvestingsverordening een adviesraad vakantieverhuur 
bestaande uit deskundige inwoners kan worden opgezet welke 
gevraagd en ongevraagd advies kan geven;

- De raadsbreed aangenomen motie van 30 januari 2020 inzake 
“Bestemming en gebruik woning (functieaanduiding tweede 
woning) Bergen aan Zee en Egmond aan Zee” voor 31 
december 2020 uit te voeren;

- In 2021 coulance te betrachten bij het gebruik van afgegeven 
vouchers ten gevolge van de Covid 19-crisis welke zijn 
uitgegeven door de lokale platforms waarbij verhuurder is 
aangesloten, voor zover dit de toegestane 63 dagen 
overschrijdt. Dit betreft vouchers uitgegeven tot en met eind 
mei 2020 en inwisselbaar tot maximaal 13 maanden na 
afgiftedatum;

- Toe te voegen aan de jaarlijkse monitoring met betrekking tot 
de huisvestingsverordening:
1. Het effect op de schaarste van (betaalbare) woningen en 

doorstroming in woningvoorraad;
2. Ontwikkeling op inkomsten parkeerbelasting en 

bezoekersaantallen van toeristische attracties in de 
gemeente om een beeld te krijgen van economische 
effecten;

3. Het effect op de leefbaarheid van de woonomgeving in de 
kernen;

4. Inzage in aantal afgegeven/verleende 
onttrekkingsvergunningen;

5. Het effect op de verkoop en langetermijnverhuur van 
huizen.

Deze monitoring waar mogelijk op kernniveau in beeld te 
brengen.

Stand van zaken
Er wordt in 2021 coulance betracht bij het afgeven van vouchers 
als gevolg van de Covid 19 crisis. Deze moeten worden getoond 
als ernaar wordt gevraagd en tellen dan niet mee in de 63 
nachten.
Voor de uitwerking van de motie ‘bestemming en gebruik woning 
Bergen aan Zee en Egmond aan Zee’ heeft de agendacommissie 
een verzoek ontvangen dit te agenderen voor de 
raadsvergadering van  28 oktober 2021. 
De inzage in aantal afgegeven/verleende 
onttrekkingsvergunningen is gewijzigd in registratie en melding 
van toeristische verhuur in plaats van de afgifte van 
onttrekkingsvergunningen. De aantallen afgegeven 
registratienummers en meldingen van toeristische verhuur 
worden bijgehouden.
Voor de monitor zijn op dit moment nog geen nadere 
ontwikkelingen te melden.

20. Pop up store klimaat en biodiversiteit
Motie 2 GL, PvdA, BBB, VVD, CDA, KL, GB
30 juni 2020
Opdracht van de raad

- Met lokale professionals op het gebied van duurzaamheid de 
mogelijkheden te onderzoeken voor een pilot met een klimaat- 
en biodiversiteit-pop-up-store.

- Lokale ondernemers op het gebied van duurzaamheid en 
biodiversiteit in het overleg betrekken.

- Hiervoor eventueel extra budget te vragen aan de raad.
- In september aan de raad over de resultaten verslag uit te 

brengen.
Stand van zaken
In november 2020 is een memo inzake de motie besproken in een 
technische sessie met de raad. De aanwezige raadsleden waren 
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toen van mening dat het uitvoeren van de motie geen prioriteit 
krijgt, maar het idee van een pop-up store integraal wordt 
meegenomen bij het ontwikkelen van middelen om de doelen van 
het programma klimaat te behalen (draagvlak voor 
energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie etc.)
Het verzoek was om de motie van deze lijst af te voeren. In de 
raad van 6 juli 2021 is besloten deze motie in het overzicht te 
laten staan. 

21. Bestemmingsplan voormalig vliegveld Bergen NH
Motie 5 VVD
30 juni 2020
Opdracht van de raad

- Om voor 01-01-2021 met een bestemmingsplan te komen dat 
voldoet aan het ruimtelijke kader.

Stand van zaken
Er is eind 2020 een concept- ontwerp aangeleverd welke daarna 
is beoordeeld en verder doorgewerkt. Op dit moment wordt 
gewerkt aan de bijbehorende overeenkomsten.

22. Motie Vreemd aan de orde:
Motie 4 KL, CDA, D66, VVD, BBB, GB, GL, PvdA
2 juli 2020
Opdracht van de raad

- Te werken aan een steunpakket voor 2020 en 2021 voor de 
culturele instellingen in de gemeente Bergen.

- Dit baseren op een te overleggen rapportage per instelling.
- De rapportage zijnde de begroting 2020 versus de realisatie 1e 

helft/prognose 2e helft van het jaar. Tevens een doorkijk voor 
2021 met een verwacht corona-effect en te leveren inspanning 
het verlies zo veel als mogelijk te minimaliseren.

- Instellingen ondersteunen om het 300 miljoen bovengenoemde 
steunfonds van het Rijk aan te spreken.

- Bij de eerstvolgende financiële rapportage de benodigde 
middelen te verantwoorden. 

Stand van zaken
Uw raad is nog niet over het jaar 2021 geïnformeerd omdat de 
schade en de steun nog niet helder is: wel is er voor 
maatschappelijke organisaties 100.000 gereserveerd.
Uw raad is wel geïnformeerd in 2020. Daarnaast heeft uw raad 
een apart besluit genomen (in 2020) over hulp coronaschade 
Kranenburgh 2020 en 2021. 

23. Vreemd aan de orde: Voortgangsrapportages 
woningbouwplannen
Motie 6 PvdA. D66, GL, CDA, VVD, GB, KL
2 juli 2020 (30 juni aangehouden)
Opdracht van de raad

- Een digitale monitor te ontwikkelen waarop alle actuele info 
over woningbouw in de gemeente Bergen te vinden is;

- Tot het moment dat deze digitale monitor ‘de lucht ingaat’, elk 
kwartaal schriftelijk aan de gemeenteraad te rapporteren welke 
woningbouwplannen er in de gemeente Bergen in ontwikkeling 
zijn. In de rapportages dient per bouwplan uiteen te worden 
gezet wat het programma (inhoud en aantallen) is en wordt de 
voortgang, fasering en eventuele participatie beschreven.

- Totdat de digitale monitor in werking treedt, op de 
gemeentepagina een overzichtelijke en leesbare weergave te 
plaatsen van de bevindingen die in de rapportages een de 
gemeenteraad zijn gedaan.

Stand van zaken
Op dit moment wordt er een krant gemaakt waarin diverse RO-
projecten in de verschillende kernen worden toegelicht. Deze 
krant wordt huis-aan-huis bezorgd.
Voor de digitale monitor wordt nog onderzocht wat de 
mogelijkheden en kosten zijn. 

9



24. Onderzoek naar multifunctioneel/dubbelgebruik gebouw 
voetbalcomplex Egmond aan den Hoef
Motie 1 CDA, VVD
29 september 2020 
Opdracht van de raad

- Bij de inrichting van het nieuwe sportcomplex rekening te 
houden met het unieke landschap dat kan worden op deze 
locatie door de overgang, van de polder naar de duinen, te 
herstellen door het terugbrengen van de nolletjes zoals door 
de stichting Behoud Historisch Landschap BES is benoemd 
tijdens de commissievergadering van 22 september jl.

- Omwonende en naastgelegen bedrijven te betrekken in de 
vorm van een participatieproces bij de verdere ontwerpen en 
de inrichting van het sportcomplex binnen de kaders van het 
bestemmingsplan.

Stand van zaken
Bij de verdere uitwerking van het Definitief Ontwerp is het 
inpassen van de nolletjes meegenomen om de overgang van de 
polder naar de duinen te duiden
Nadat de beroepsprocedure bij de Raad van State is afgerond 
worden de omwonenden en naastgelegen bedrijven betrokken bij 
de inrichting van het sportcomplex en het Definitief Ontwerp.

25. Onderzoek naar multifunctioneel/dubbelgebruik gebouw 
voetbalcomplex Egmond aan den Hoef
Motie 2 CDA, VVD
29 september 2020
Opdracht van de raad

- Te onderzoeken of er een marktvraag is naar het afnemen van 
ruimtes bij het voetbalcomplex van de Egmondse voetbalfusie 
locatie.

- Te onderzoeken onder welke randvoorwaarden en 
uitgangspunten een optimalisatie van dubbelgebruik en 
functiemenging mogelijk is bij de geplande bebouwing en in 

het onderzoek ook de eventueel daarvoor benodigde 
uitbreiding van de bebouwing mee te nemen

Stand van zaken
De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg van het 
sportcomplex. De fusievereniging realiseert het gebouw. Bij de 
uitwerking van het gebouw wordt de motie betrokken. Dit vindt 
plaats nadat de beroepsprocedure bij de Raad van State is 
afgerond.

26. Addendum Beeldkwaliteit
Amendement 4 VVD, CDA, PVDA, BBB
22 oktober 2020
Opdracht van de raad:
De tekst van de hieronder beschreven beslispunten aan te 
passen:
De aanvulling op de structuurvisie Bergen Oost ten aanzien van 
beeldkwaliteit, zoals uitgewerkt in bijgaand addendum, vast te stellen
Te wijzigen naar:
De aanvulling op de structuurvisie Bergen Oost ten aanzien van 
beeldkwaliteit, zoals uitgewerkt in bijgaand addendum, op de 
navolgende punten te wijzigen:

Ad4. Op blz 2 addendum
Ad. 4. Het gebied kenmerkt zich nu door de aanwezigheid van 

relatief grotere bouwmassa’s met een uitgesproken architectuur in een 
ruim opgezette groene setting. Het verzorgingshuis Oudtburgh en de 
Blauwe Reiger zijn daar voorbeelden van. Ook de nieuwbouw van De 
Beeck past in die filosofie. Het beeldmerk van dit gebied qua 
bebouwingstypologie zou vooral grotere losstaande bebouwing 
moeten zijn in een ruime groene opzet. In de referentiebeelden voor 
de uitstraling van de openbare ruimte en de architectuur wordt 
daarvan uitgegaan.
Te wijzigen naar:

Ad. 4. Het gebied kenmerkt zicht door verschillende 
bebouwingstypologieën in een ruim opgezette groene setting. Het 
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beeldmerk van dit gebied zou moeten zijn dat de korrelgrootte van de 
nieuwe bebouwing antwoord moet geven op de korrelgrootte van de 
nabij liggende bebouwing en de aangrenzende woonwijken.

Om aan het ontwerp raadsbesluit het volgende beslispunt 3. Toe 
te voegen:
3. De beeldkwaliteit als bedoeld in beslispunt 2, voor Bergen Oost 
nader uit te laten uitwerken door een landschapsarchitect in een 
beeldkwaliteitsplan, waarin waardes als natuur inclusief bouwen en 
versterking van de aanwezige biodiversiteit worden meegenomen.
Stand van zaken
Het amendement is verwerkt in het besluit. Er wordt gewerkt aan 
het beeldkwaliteitsplan. Deze wordt in dit jaar afgerond. 

27. Inwonersparticipatie inwoners Bergen Noordoost
Motie 6 GL
22 oktober 2020
Opdracht van de raad

- Om de fietsstructuur te ontwikkelen
- Om op zo kort mogelijke termijn –vanwege de grote urgentie 

van een veilige fietsstructuur- alle stakeholders van Bergen 
Noordoost te betrekken bij het ontwikkelen van een 
hoofdfietsstructuur na inventarisatie van alle fietsroutes en de 
hoeveelheid fietsbewegingen per route.

Stand van zaken
Inmiddels is aan bureau opdracht gegeven om de 
verkeersstructuur voor Bergen – Oost te onderzoeken. Zodra de 
resultaten van dit onderzoek bekend zijn, worden de resultaten 
van dit onderzoek met de betrokken stakeholders besproken. 
 

28. Europese (en nationale) subsidie acquisitie (versterken 
inverdienvermogen)
Amendement 1 VVD, BBB
29 oktober 2020
Opdracht van de raad:
Als beslispunt toe te voegen:

- Een extra mutatie toe te voegen voor het in 2021 beschikbaar 
stellen van een incidenteel budget € 9.000,- voor een 
inventariserend onderzoek (scan) naar Europese (en 
nationale) subsidiegelden inclusief een uitvoeringsparagraaf 
hoe deze aan te vragen en op welke wijze de gemeente 
Bergen hier gevolg aan kan geven.

- De uitkomsten van dit onderzoek in commissieverband te 
presenteren en voorafgaand deze presentatie te voorzien van 
een advies van de Commissie van Onderzoek.

- Het bedrag ten laste van het begrotingssaldo te brengen.
Stand van zaken
Ons college heeft op 1 juni 2021 aan BMC een opdracht gegeven 
om een subsidiescan uit te voeren en met een voorstel te komen 
op welke wijze subsidieverwerving op een structurele wijze kan 
worden geïmplementeerd in de organisatie. BMC heeft in 
september 2021 het concept van de subsidiescan aangeleverd bij 
de portefeuillehouder. In oktober 2021 wordt de scan via college 
aangeboden aan de Commissie van Onderzoek. 
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29. Beleid omgevingswet
Motie 2 VVD
29 oktober 2020
Opdracht van de raad:
Voor 31 december 2021 te hebben voorgelegd aan de raad:

- Update hotelvisie (oude versie stamt uit 2009)
- Per Kern visie en beleid ten aanzien van dorpse schaal welke 

door middel van participatie tot stand is gekomen.
- Een voorstel voor Beleidsregels van de kruimelregeling en
- In Q1 2021 met een procesvoorstel te komen hoe dit besluit 

vorm gegeven kan worden.
Stand van zaken
Het is gewenst dat bepaalde beleidsthema’s invulling krijgen 
voor de inwerkingtreding van de omgevingswet. Uw raad draagt 
ons college voor 31 december 2021 een Hotelvisie op te stellen. 
De maakt onderdeel uit van de verblijfsrecreatie. Om deze reden 
wordt de hotelvisie breder uitgewerkt en moet hij aansluiten op 
de regionale, provinciale en landelijke toeristische dag- en 
verblijfsrecreatie 2021-2024. 
Het onderdeel economische zaken is momenteel bezig met 
schrijven van start document.

30. Voorstel vaststellen Programmabegroting 2021-2024 en de 
daarbij behorende begrotingswijziging, onze 
informatievoorziening
Motie 3 CDA, GB, VVD, D66, GL, KL
29 oktober 2020
Opdracht van de raad:
Bij de aankomende participatienota tevens aan te geven welke 
initiatieven zij neemt om de toegankelijkheid van alle voor de raad 
beschikbare informatie en de besluitvormingsinformatie voor de 
burgers te optimaliseren ten einde een de gewenste gelijkwaardige 
informatiepositie te realiseren en welke middelen hiervoor nodig zijn.
Stand van zaken

Gelijkwaardigheid van informatie en openheid zijn belangrijke 
uitgangspunten in het nieuwe participatiebeleid. We maken vanaf 
nu een jaarlijks overzicht van participatietrajecten dat ook voor 
de raad beschikbaar is. En we werken met een centraal 
participatieloket. Het verzoek is om deze motie af te voeren.

31. Vreemd aan de orde, Pilot samenwerkingsverband Provincie, 
Gemeente Bergen en Wooncoöperatie Tiny House Schoorl bij 
realisatie 1e bouw in Bijzonder Provinciaal Landschap
Motie 16f GL, GB, VVD, BBB, CDA, KL
10 december 2020
Opdracht van de raad:
Verzoekt het college om –onder voorbehoud dat partijen het eens 
worden over de grondprijs– om op zo kort mogelijke termijn een pro-
actief samenwerkingsverband te verkennen met provincie en de 
wooncoöperatie Tiny House Schoorl en over te gaan tot een pilot 
samenwerkingsverband ter realisering van het tiny house project in 
Schoorl.
Stand van zaken
Er wordt nog steeds onderhandeld over de grondprijs, de 
gemeente wacht momenteel op een inrichtingstekening van de 
initiatiefnemers. Uw raad wordt op de hoogte gehouden van de 
stand van zaken.
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32. Vreemd aan de orde, Instellen van een jeugdlintje
Motie 16e CDA, BBB, PVDA
10 december 2020
Opdracht van de raad:

- De gemeenteraad voor de behandeling van de kadernota 2022 
een voorstel tot invoering van een jeugdlintje voor te leggen en 
daarbij ook criteria en het moment van uitreiken te benoemen

- Het 1e jeugdlintje in 2022 uit te reiken
Stand van zaken
Uw raad is op 11 mei via de nieuwsbrief op de hoogte gebracht 
over de stand van zaken. Uw raad heeft op 23 september een 
besluit genomen. Het verzoek is om deze motie af te voeren. 

33. Betaalbaar en bereikbaar Bergen 2020
Motie 1 VVD, BBB, GL, GB
28 januari 2020
Opdracht van de raad:
Draagt het college op om in de Woonvisie in ieder geval:

- Verder uit te werken hoe vormen van Particulier 
opdrachtgeverschap en de rol van Wooncoöperaties kunnen 
worden gestimuleerd: wat de voor- en nadelen van (tijdelijke) 
Erfpacht en Opkoopbescherming zijn; welke onbenutte 
mogelijkheden van de Huisvestingswet kunnen worden 
opgenomen in de Huisvestingsverordening:

- In de beeldvormende fase advies te vragen aan het 
onafhankelijk onderzoeksinstituut RIGO en aan 
maatschappelijk partners zoals Kennemer Wonen, 
Woonmakelaars, Adviesraad Sociaal Domein, 
Huurdersorganisaties e.d.

Stand van zaken
De motie wordt meegenomen in het opstellen van de Woonvisie.

 

34. Vitale kern activiteiten Watertorenterrein
Motie 12.1 VVD, CDA, PVDA
28 januari 2020
Opdracht van de raad: 
Verzoekt het college;

- Te onderzoeken hoe het Watertorenterrein nog meer dan 
alleen via sport kan bijdragen aan Vitale Kernen activiteiten

Stand van zaken
Dit wordt verder uitgewerkt na het afronden van het beroep bij de 
Raad van State.

35. Plustaak BUCH op het taakveld verkeer
Motie 14.1 PVDA, KL, CDA, VVD, D66, GB
28 januari 2020
Opdracht van de raad: 

- Met de overige drie BUCH gemeenten te onderzoeken welke 
uitbreiding van de ambtelijke capaciteit op het gebied van 
verkeersbeleid noodzakelijk is om de basiswerkzaamheden te 
kunnen uitvoeren;

- De conclusie uit het bovenstaande onderzoek mee te nemen 
bij het opstellen ban de zienswijze bij de 1e Firap 2021 BUCH 
of bij de begroting 2022 BUCH, waarbij de financiële 
consequentie van de benodigde uitbreiding van de 
basiscapaciteit door de vier gemeenten, op basis van de 
gebruikelijke verdelingssystematiek, kan worden opgenomen;

- Na het op orde brengen van de basiscapaciteit te onderzoeken 
of een plustaak m.b.t. verkeersbeleid voor de gemeente Beren 
gezien de ambities van deze gemeente nog nodig is;

- Naar aanleiding van de uitkomsten van bovenstaande 
onderzoeken te bepalen in welke mate het, in de 
gemeenteraad van Bergen op 28 januari 2021 gevoteerde 
budget voor de plustaak, verrekend moet worden in de 
bijdrage van de gemeente Bergen aan de begroting van de 
BUCH werkorganisatie.

Stand van zaken
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Er vinden op dit moment gesprekken plaats over de uitvoering 
van deze motie en het benoemen van plus- en basistaken in het 
algemeen. 

36. Beleidsnota ‘gemeente Bergen als culturele buitenplaats’
Motie 9.1 D66, CDA, VVD
8 april 2021
Opdracht van de raad: 
Verzoekt het college bij de opdracht formulering aan de kwartiermaker 
aan de volgende wensen van de raad opvolging te geven, nl:

1. Dat de kwartiermaker een breed programma voor de gehele 
gemeente organiseert, zowel op het vlak van kunst en cultuur 
als op het vlak van cultuurhistorie.

2. Dat de door de kwartiermaker te realiseren programmering 
een gemeente brede aanpak laat zien aansluitend op de 
doelstellingen van het cultuurbeleid, zoals geformuleerd in de 
beleidsnota gemeente Bergen als culturele Buitenplaats.

3. Dat bij de programmering verschillende locaties van zowel 
kunstzinnige als historisch aard zoveel mogelijk betrokken 
worden.

4. Dat het college de raad informeert over de aan de 
kwartiermaker meegegeven opdrachtformulering.

5. Het college tussentijds half jaarlijks rapporteert over de 
voortgang en resultaten in het uitvoeringsproces en een 
definitieve evaluatie samen met de Raad halverwege 2023 
over de bereikte resultaten aan de hand van de doelstellingen 
van het cultuurbeleid. Deze bieden tevens een basis om te 
komen tot een nadere vertaling van de ambities zoals 
geformuleerd in de beleidsnota gemeente Bergen als culturele 
buitenplaats tot meetbare doelstellingen en een nieuw 
uitwerkingsvoorstel (inhoudelijk en financieel) om deze 
meetbare doelstellingen ook in 2024 te realiseren.

Stand van zaken 
In het vierde kwartaal van 2021 gaan we zoek naar een 
kwartiermaker. Het doel is dat deze in 2022 start met de opdracht. 

De formulering van de opdracht voor de kwartiermaker staat 
gepland in oktober/november 2021. Uw raad wordt in het vierde 
kwartaal van 2021 geïnformeerd over voortgang en 
opdrachtformulering van de zoektocht naar een kwartiermaker. 
De evaluatie vindt plaats in 2023. 

37. Depot Kranenburgh
Motie 10.3 VVD, D66, CDA
8 april 2021
Opdracht van de raad:

- Te onderzoeken wat de mogelijke consequenties zijn van het 
vrijspelen van Berkenlaan 2 wanneer het cultuur historische 
depot ondergebracht wordt bij het depot aan de Boekelermeer.

- Eerst een onderzoek vanuit het oogpunt van strategisch 
vastgoed beleid naar de Berkenlaan te laten plaatsvinden. Dit 
onderzoek voor de zomer te laten plaatsvinden. De uitkomsten 
met de raad te delen. Pas na voltooiing van dit onderzoek over 
te gaan tot uitvoering van het besluit over al dan niet 
investeren in de Berkenlaan.

Stand van zaken 
Uw raad is in de nieuwsbrief van het college aan de raad van 7 
juli 2021 geïnformeerd over de Berkelaan. Het cultuurhistorische 
depot wordt niet ondergebracht bij het depot aan de 
Boekelemeer. Het verzoek is om deze motie af te voeren.
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38. Vreemd aan de orde, Strategie gemeentelijke gronden en 
panden inzetten voor maatschappelijke- en/of 
woningbouwbehoefte
Motie 11.B GL, VVD, KL, BBB
8 april 2021
Opdracht van de raad:

- Een procesvoorstel te maken en deze met de raad in de e.v. 
commissie vergadering te bespreken het zomerreces, om te 
komen tot strategisch plan/beleid mbt vastgoed en gronden uit 
deze lijst.

- Hierbij denken we aan een lijst of kaart van kansrijke en 
kansarme locaties mbt de maatschappelijke vraagstukken en 
de woningbehoefte.

- In het strategisch plan/beleid dat wordt opgesteld wordt een 
richting gekozen over hoe om te gaan met gemeentelijke 
grond/panden en welke kansen er worden gezien; zoals 
woningbouw of maatschappelijk vastgoed.

Stand van zaken 
Er wordt gewerkt aan een integraal procesvoorstel. Streefdatum 
oplevering in het 4e kwartaal van 2021.

39. Vreemd aan de orde, ondertekening Schone Lucht akkoord
Motie 15.2 GL, VVD, D66
20 mei 2021
Opdracht van de raad:
Te onderzoeken wat de consequenties zijn:

- Om het Schone Lucht Akkoord te ondertekenen namens de 
gemeente Bergen

- Om de afspraken uit het Schone Lucht Akkoord in 
gemeentelijk beleid op te nemen.

Stand van zaken:
Het onderzoek is opgestart waarbij aan de Omgevingsdienst 
advies is gevraagd. Daarbij wordt onderzocht in hoeverre in 

BUCH- of regioverband kan worden opgetrokken. Streefdatum 
eind is meer duidelijkheid in het 4e kwartaal 2021. 

40. Vreemd aan de orde, bijdrage aan museum van Egmond voor 
aankoop Vissersvrouwen van Roeland Koning
Motie 15.3 CDA, KL, BBB, GL, PvdA, D66, VVD, GB
20 mei 2021
Opdracht van de raad:

- Een substantiële bijdrage te doen om het schilderij 
Vissersvrouwen van Roeland Koning tot de collectie van het 
museum van Egmond te laten behoren en daarvoor de 
particuliere giften aan het museum voor de aanschaf van de 
Vissersvrouwen te verdubbelen tot maximaal 50% van de 
getaxeerde waarde (te weten een gemeentelijke bijdrage van 
maximaal € 12.500)

Stand van zaken:
Deze motie is uitgevoerd door middel van het verstrekken van de 
bijdrage. Het verzoek is om deze motie af te voeren.

41. Vreemd aan de orde, afschaffen verhuurderheffing
Motie 15.4 KL
20 mei 2021
Opdracht van de raad:
Verzoekt het college:
Er bij de rijksoverheid namens de gemeente Bergen NH op aan te 
dringen de verhuurderheffing af te schaffen. Deze motie namens de 
gemeente Bergen NH ter kennis te brengen van de demissionair 
minister voor milieu en wonen, de VNG en de koepelorganisatie 
Aedes, alsmede de gemeenteraden in Nederlandse gemeenten.
Stand van zaken: 
Stand van zaken: In plaats van het sturen van een brief heeft de 
gemeente Bergen samen met Kennemer Wonen actief 
meegedaan aan de landelijke actieweek om de 
verhuurdersheffing af te schaffen. Het verzoek is om deze motie 
af te voeren.
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42. Nota actualisatie grondexploitaties 2021 (NAG)
Amendement 6.1 GL, VVD 
17 juni 2021
Opdracht van de raad:

1. De Nota Actualisatie Grondexploitaties 2021 van de Gemeente 
Bergen gewijzigd vast te stellen, en daarbij expliciet het 
volgende te besluiten:

Een extra aandachtsstreepje toe te voegen met de volgende tekst:

- De Nota Actualisatie Grondexploitaties op pagina 8 onder 2.5 
aan te vullen met de volgende tekst:

Overige uitzonderingen zijn maatwerkoplossingen bij 
grondverkoop en erfpacht voor lokale initiatieven van sociale 
aard.
Stand van zaken:
Dit amendement is verwerkt in het besluit. Het verzoek is om dit 
amendement af te voeren. 

43. Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan 
T&O plangebied Bergen
Amendement 11.1 VVD 
17 juni 2021
Opdracht van de raad:
De tekst van het hieronder beschreven 2e beslispunt aan te passen.

- Op grond van art. 3.8 Wro het bestemmingsplan T&O 
plangebied vast te stellen

Te wijzigen naar:
Op grond van art. 3.8 Wro het bestemmingsplan T&O plangebied 
Bergen vast te stellen, met dien verstande dat de in artikel 7.2.3 onder 
c. van de Regels genoemde tekst wordt geschrapt en wordt 
vervangen door de tekst: “in afwijking van het bepaalde onder b zijn 
ter plaatse van de aanduiding ‘bijgebouwen’ ook bijgebouwen voor de 

voorgevel van het hoofdgebouw toegestaan alleen en voor zover die 
bijgebouwen gelijktijdig met het hoofdgebouw worden opgericht’.
Stand van zaken:
Dit amendement is verwerkt in het besluit. Het verzoek is om dit 
amendement af te voeren. 

44. Verminderen parkeerplaatsen T&O plangebied
Motie 11.2 GL
17 juni 2021
Opdracht van de raad:
Verzoekt het college:
Het profiel van het doodlopend straatje naar de woningen op het T&O-
terrein, gelegen tussen de woningen Jaap Weijandweg 26 en 28 als 
volgt te wijzigen:

- de rijbaan versmallen
- de groenstroken versmallen
- aan een zijde van de rijbaan langs-parkeervakken aanleggen

en daarbij
- een aantal nieuwe parkeerplaatsen ten behoeve de T&O-

locatie op het veldje aan de Jaap Weijandweg met eenzelfde 
aantal te verkleinen

- de parkeerplaatsen ten behoeve van de T&O-locatie op het 
veldje aan de Jaap Weijandweg pas aan te leggen als de buurt 
daarom vraagt.

Stand van zaken:
De minimale rijbaanbreedte van de toegangsweg is 4,50 meter en 
dat is conform de landelijke CROW-richtlijnen. Ter hoogte van de 
Jaap Weijandweg 28 ligt een volledig trottoir van 1,50 meter. Ter 
hoogte van Jaap Weijandweg 26 ligt een strook van 1,00 meter. 
Het langsparkeren ter hoogte van nummer 28 en 26 is ongewenst 
vanwege het opheffen van beide trottoirs. Voetgangers zullen op 
de rijbaan moeten lopen en auto’s worden vlak langs de gevels 
geparkeerd. 
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Het parkeren op het veldje aan de Jaap Weijandweg is nodig op 
aan het parkeerbeleid te voldoen. Het verzoek is om deze motie 
af te voeren. 

45. Bestuursopdracht kostenontwikkeling Sociaal Domein & 
begrotingswijziging
Amendement 13.1 D66, GL, CDA, KL
17 juni 2021
Opdracht van de raad:

2. De voorgestelde lange termijn maatregelen met een financieel 
effect op 2021 tot en met 2026 vast te stellen en deze te 
verwerken in de meerjarenbegroting.

Te wijzigen naar:
2 De voorgestelde lange termijn maatregelen, met uitzondering 

van de maatregelen 18 en 19, met een financieel effect op 
2021 tot en met 2026 vast te stellen en deze te verwerken in 
de meerjarenbegroting.

2b. Maatregel 18 Invoeren van budgetindicaties voor         
zorginstellingen 

Stand van zaken:
Dit amendement is verwerkt in het besluit. Het verzoek is om dit 
amendement af te voeren. 

46. Voorstel betreft het vaststellen van de RES 1.0 NHN, wijzigen 
van beslispunten RES 1.0
Amendement 14.1 GL, GB, VVD, KL, CDA
17 juni 2021
Opdracht van de raad:
Het voorliggende raadsbesluit Regionale Energie Strategie 1.0 
Noord-Holland-Noord (voor grondgebied eigen gemeente) dat ziet op 
zoekgebieden 2 en 3 (zon) en generiek zoekgebied ‘zon rond kernen’ 
aan te vullen met de volgende kaders:

Voor zoekgebieden 2 en 3

- De afstand tot aan de kern Schoorl minimaal 100 meter te 
laten zijn.

- Maximaal 30% van de zoekgebieden te benutten voor 
zonneweides, waarbij de nadruk ligt op een smalle strook 
langs de N9.

- Aan de westzijde van de zoekgebieden zoveel als mogelijk de 
contouren van het landschap te volgen, zoals sloot of dijk

Voor generiek zoekgebied 29 ‘zon rond kernen’
- Max. 10 ha per initiatief
- Maximale participatie van omwonenden en andere lokale 

belanghebbenden na te streven.
Stand van zaken:
Dit amendement is verwerkt in het besluit. Het verzoek is om dit 
amendement af te voeren. 

47. Inwoner participatie en maatwerk zonneweides
Motie 14.2 GL, GB, VVD, KL, CDA
17 juni 2021
Opdracht van de raad:
Verzoekt het college:

- Om met omwonenden van zoekgebieden 2 en 3 op basis van 
het nieuwe participatiebeleid criteria aan te leggen voor 
zonneweidelocaties in deze zoekgebieden, voorafgaand aan 
een burgerparticipatieproces tezamen met de initiatiefnemer

- Deze criteria mee te nemen in het besluitvormingsproces en 
daarbij de volgende randvoorwaarden te hanteren vanuit de 
regierol van de gemeente:

Draagvlak
Landschappelijke inpassing
In relatie tot andere opgaven
Systeem efficiëntie

- Voor aanvang van dit traject een procesvoorstel aan de 
gemeenteraad voor te leggen
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- Om tegelijkertijd lokale duurzame energie opwek initiatieven 
de mogelijkheid te bieden om alternatieve locatie voor 
zonneweides uit te werken en die ambtelijk voortvarend te 
behandelen- mits deze voorstellen op basis van 
haalbaarheidsstudie en bovengenoemde randvoorwaarden- en 
die ten bate van een RES 2.0 bod te laten komen.

Stand van zaken:
Er wordt gewerkt aan een procesvoorstel om te komen tot criteria 
om mee te nemen in het besluitvormingsproces rondom de 
realisatie van zonneweides.

48. Vastleggen omkeerbaarheid aanleg zonneweides
Motie 14.3 PvdA, CDA, KL
17 juni 2021
Opdracht van de raad:
Verzoekt het college:

- Wanneer een bestemmingsplan wordt gewijzigd om de aanleg 
van een zonneweide mogelijk te maken, hierin op te nemen 
dat de aanleg geen onomkeerbare gevolgen mag hebben voor 
de ondergrond.

Stand van zaken:
Er wordt gewerkt aan de uitwerking van de motie.

49. Vreemd aan de orde, tijdlijn Terrasflat n.a.v. Beleid 
recreatieve verhuur en uitgevoerde motie
Motie 15 KL, VVD, GL, CDA
17 juni 2021
Opdracht van de raad:
Verzoekt het college:

- Een tijdlijn op te stellen betreffende de bestemmingsplannen 
en eventuele andere relevante documenten gerelateerd aan 
“De Terrasflat” in Egmond aan Zee zodat het duidelijk is welke 
rechten en/of plichten er gelden en het op te stellen nieuwe 
voorstel daaraan aan te passen.

- Dit voorstel na de zomer aan de raad voor te leggen.

Stand van zaken:
De uitwerking van deze motie staat geagendeerd voor de 
algemene raadscommissie van 14 oktober en de 
raadsvergadering van 28 oktober 2021. 

50. Voorstel begrotingswijziging meicirculaire 2021, 
kaderstellende en controlerende rol bij Informatiepositie
Motie 5.1 CDA, D66, VVD, GL
6 juli 2021
Opdracht van de raad:
Verzoekt het college: 

- De gemeenteraad te betrekken bij het plan van aanpak 
invoering Wet open overheid.

- Vanuit efficiëntie-overwegingen te onderzoeken op welke wijze 
ook op kaderstellend niveau BUCH-brede afstemming in deze 
kan worden bereikt en daarbij zo mogelijk een BUCH-brede 
raadsbijeenkomst over dit onderwerp te organiseren.

Stand van zaken:
De wet wordt plenair behandeld op 28 september 2021 in de 
Eerste Kamer. In aanloop daarnaar toe hebben de VNG, het IPO 
(Inter Provinciaal Overleg) en de UvW (Unie van Waterschappen) 
hun zorgen geuit over de haalbaarheid van het technisch 
platform waarop alle gemeenten moeten worden aangesloten. Als 
de wet wordt aangenomen treedt die naar verwachting in de loop 
van 2022 in werking. Vlak voor de zomer is er in de 
werkorganisatie een adviesgroep voor de Wet open overheid 
ingesteld.

51. Vreemd aan de orde, uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie
Motie 9.B VVD, KL
6 juli 2021
Opdracht van de raad:
Verzoekt het college: 

- In het uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie als basis voor 
nieuwe projecten herinrichting/nieuwbouw mee te nemen: 
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klimaatbestendig en water robuust als ontwerpeis. 
Beschermend tegen toenemende risico’s op hitte, droogte en 
wateroverlast.

- Eind 2021, wanneer het hoogheemraadschap een 
Handelingskader Wateroverlast Beperken (wat de 
verantwoordelijkheden aangeeft voor het 
hoogheemraadschap, gemeentes en bewoners/bedrijven 
rondom wateroverlast) op oplevert, een terugkoppeling te 
geven op waar we staan in het proces ten aanzien van het 
uitvoeringsprogramma.

Stand van zaken:
Het verzoek voor: “klimaatbestendig en water robuust als 
ontwerpeis”, wordt uitgevoerd. Het uitvoeringsprogramma komt 
begin 2022 naar de raad. Daarin worden ook concrete 
klimaatbestendige eisen inclusief waterrobuust bouwen 
vastgesteld.
Op 24 november hebben we een BUCH brede 
raadsinformatieavond over dit onderwerp.

52. Voorstel betreft het vaststellen van de Kadernota 2022 en de 
daarbij behorende begrotingswijziging, Budget 
Klimaat/Energietransitie
Amendement 7.1 KL, GL, VVD, BBB
6 juli 2021
Opdracht van de raad:
De tekst van de hieronder beschreven beslispunten aan te passen.

1. De kadernota 2022 inclusief bijlagen vast te stellen
2. De onderstaande mutaties vast te stellen
3. De instelling van de reserve afschrijving sporthal Egmond te 

laten vervallen
4. De wijzigingen in de kredieten zoals vermeld in bijlage 

Overzicht mutaties investeringskredieten vast te stellen
5. De bij beslispunten 2 t/m 4 behorende begrotingswijziging vast 

te stellen
Te wijzigen naar:

Toevoegen beslispunt 6
De middelen beschikbaar te stellen voor de Basisambitie (€ 137.000)
Als de Plus ambitie: Vergroening kernen in Egmond aan zee 
(€ 30.000), Vergroening particuliere tuinen, inhuur Stichting 
Steenbreek (€ 32.000), inzet Energiecoaches: (€ 34.000). In totaal 
(€ 233.000). Daarbij de financiële middelen die voor het eind van 2021 
vanuit het Rijk voor klimaatdoeleinden toegekend worden, terug te 
laten vloeien naar de Algemene middelen.
Stand van zaken:
Dit amendement is verwerkt in het besluit. Het verzoek is om dit 
amendement af te voeren. 

53. Voorstel betreft het vaststellen van de Kadernota 2022 en de 
daarbij behorende begrotingswijziging, uitbreiding lijst 
gemeentelijke monumenten.
Motie 7.4 PVDA
6 juli 2021
Opdracht van de raad:
Verzoekt het college: 

- De raad in het eerste kwartaal van 2022 een tijdsplanning te 
doen toekomen waarin is opgenomen wanneer:
1. er onderzoek zal worden gedaan naar de wijze waarop de 

lijst met gemeentelijke monumenten kan worden 
uitgebreid;

2. de raad een voorstel kan ontvangen waarin staat 
beschreven hoe beeldbepalend materieel erfgoed in de 
gemeente beter kan worden beschermd en zo behoed kan 
worden voor sloop.

Stand van zaken:
Er wordt gewerkt aan de gevraagde planning.
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54. Voorstel betreft het vaststellen van de Kadernota 2022 en de 
daarbij behorende begrotingswijziging, Budget Right to 
Challenge
Motie 7.6 CDA, D66, GL, VVD, BBB, GB
6 juli 2021
Opdracht van de raad:
Verzoekt het college: 

- Bij het op te stellen beleid voor wijkgericht werken en dat in het 
najaar 2021 aan de raad wordt aangeboden de mogelijkheid 
mee te nemen van een incidenteel budget voor incidentele 
initiatieven uit de samenleving o.a. in het kader van het 
uitdaagrecht.

Stand van zaken: Het uitdaagrecht is opgenomen in de 
Participatieverordening. Inwoners kunnen de gemeente uitdagen, 
waarbij zij taken van de gemeente overnemen. Hiervoor worden 
dan al bestaande middelen op een andere manier ingezet. In het 
op te stellen beleid wijkgericht werken wordt een regeling 
opgenomen, waarbij de gemeente inwonersinitiatieven 
ondersteunt die bijdragen aan de maatschappelijke samenhang 
in de gemeente/wijk. 
Het verzoek is om deze motie af te voeren.

55. Stand van zaken moties en amendementen
Amendement 8.1 CDA, VVD, GL
6 juli 2021
Opdracht van de raad:
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:
2,3,6,7,8,10,12,15,17,21,23,24,25,26,28,32,33,34,36,41,42,43,45,50,
51,52,53,54,55,59,60,61,64,65,66,67,69 en 72 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:
2,6,7,8,12,15,17,23,24,25,26,28,32,34,36,41,42,43,45,50,51,52,53,54,
55,59,60,61,64,65,66,67,69 en 72 af te voeren.
Stand van zaken:
Dit amendement is verwerkt in het besluit en dit document. Het 
verzoek is om dit amendement af te voeren. 
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