
Besluitenlijst vergadering gemeenteraad van de 
gemeente Bergen gehouden op 30 november 2021 (DIGITAAL)

Deze vergadering kan bekeken en beluisterd worden via de website van de gemeenteraad: 
www.raadbergen-nh.nl

voorzitter dhr. L. Hj. Voskuil

raadsgriffier dhr. R.E. de Vries

aanwezige 
raadsleden

dhr. K. Bruin (BBB), mw. T. Glas (KL), mw. S. Groen (GL), mw. W.A.T. 
Grooteman (CDA), mw. L.M. Hoogendonk (VVD), mw. M. de Jongh (VVD), 
mw. A. Otto (D66), dhr. R. Oudeboon (KL), dhr. C. Roem (VVD), dhr. J.J.H 
Swart (KL), dhr. D. Zwart (CDA), dhr. J. Snijder (D66), mw. F. Krijtenburg 
(GL), dhr. R. Karels (KL), mw. M.J. van Kranenburg (GB), Dhr. J.E. Grondhout 
(VVD), dhr. R. Meijer (GL), mw. I. Braak (GL), dhr. K. Bruin (BBB), Dhr. 
Smook (KL), dhr. K. van Leijen (VVD)

aanwezige 
collegeleden

dhr. E. Bekkering, dhr. A. Tromp, dhr. K. Valkering en dhr. A.J. v.d. Beld 

gemeente
secretaris dhr. M. Schroor

afwezig dhr. P. van Huissteden (PvdA)

agendapunt 01. Opening 

samenvatting 
besprokene

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. 
Het lid Van Huissteden heeft zich vanwege ziekte afgemeld.

agendapunt 02. Vaststellen van de agenda

besluit Met het oog op een eventuele hoofdelijke stemming wordt het nummer van 
de primus getrokken. Dit raadslid zal als eerste stemmen tijdens een 
hoofdelijke stemming. De primus is het lid Braak.

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
Op voorstel van de voorzitter wordt agendapunt 2b. Vragenhalfuur aan de 
agenda toegevoegd. Vanwege technische problemen zijn de vragen van dhr. 
Meijer in de ARC van 25 november niet hoorbaar in het verslag. De raad 
geeft hem bij dit agendapunt de gelegenheid deze vragen opnieuw te stellen.

Agendapunt 4 Voorstel betreft in te stemmen met het advies inzake 
toekomstbestendige stichting dorpshuis De Schulp Egmond-Binnen en de 
bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen wordt van de agenda 
gehaald en opnieuw geagendeerd als bespreekstuk voor de 
raadsvergadering op 16 december 2021.
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Het ordevoorstel van mw. Krijtenburg, om ook agendapunt 7 Voorstel betreft 
het vaststellen van het bestemmingsplan Villa de Haaf en het 
beeldkwaliteitsplan de Oude Haaf Bergen van de agenda te halen en 
opnieuw te agenderen als bespreekstuk voor de raadsvergadering op 16 
december 2021, wordt met algemene stemmen aanvaard.

Mw. Groen (GL) verzoekt mede namens de fracties van de VVD, en GB de 
motie vreemd Voucher voor recreatief verhuur in 2022 te behandelen. 
Mw. Glas (KL) verzoekt mede namens de fracties van de GL, VVD, en CDA 
de motie vreemd Aanpassen huisvestingsverordening te behandelen. 
De moties worden als agendapunt 11 en 12 aan de agenda toegevoegd.

agendapunt 2.b Vragenhalfuur 

Dhr. Meijer stelt de volgende vragen aan het college:

1 Op de site “ruimtelijke plannen” staat, dat het college een omgevings-
vergunning onder voorwaarden heeft verleend voor de nieuwbouw 
van Hotel Nassau op 3 november 2021.
In de beantwoording van de vragen van Groen Links over Hotel 
Nassau, die we afgelopen maandag (na 60 dagen) hebben 
ontvangen, staat de geruststellende zin, dat de omgevingsvergunning 
nog niet is verleend. 
Is de vergunning nu wel of niet verleend?

2 Waarom heeft het college niet gesproken met de inwoners, zoals op 
30 april jl. wèl door de burgemeester is beloofd (en door de 
wethouder op 17 juni jl. in de commissie is toegezegd vóór het 
college-besluit van 6 juli jl., om te spreken met de inwoners over 
onder anderen over de enquête onder inwoners over Hotel Nassau, 
waarbij 80% van de inwoners tegen het huidige plan is, maar wèl een 
plan omarmt, dat binnen het bestemmingsplan past?

3 De Raad is niet scherp genoeg geweest om projecten zoals project 
Hotel Nassau dat niet in het bestemmingsplan past, buiten het 
mandateringsbesluit naar het college te houden. Nu valt Hotel 
Nassau (het grootste gebouw van de laatste decennia in Bergen aan 
Zee) onder het kopje “klein project”.
Vindt u het in alle redelijkheid niet nodig om de stukken behorende bij 
het plan Hotel Nassau alsnog voor te leggen aan de Raad en de 
inwoners?

Wethouder Valkering beantwoordt de vragen namens het college.

agendapunt 3.a Lijst bestuurlijke toezeggingen 

besluit Conform besloten.
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agendapunt 3.b Verzamellijst ingekomen stukken 

besluit Conform besloten.

Hamerstukken

agendapunt 04. Voorstel betreft in te stemmen met het advies inzake 
toekomstbestendig stichting dorpshuis De Schulp Egmond-Binnen en 
de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen

Besluit en 
stemming Van de agenda afgevoerd.

agendapunt 05. Voorstel betreft het vaststellen van diverse belastingverordeningen 
2022

besluit en 
stemming Mw. Groen (GL) dient mede namens de fracties van KL, GB, BBB, VVD en 

D66 het amendement 4.1 Legesverordening in, waarbij het raadsbesluit 
wordt gewijzigd in:
Vast te stellen de volgende gewijzigde verordening
En toe te voegen aan artikel 4 Vrijstellingen 

i. Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van 
een omgevingsvergunning voor het tijdelijk voor vijf jaar bewonen 
van de recreatiewoning 

Het amendement wordt met 19 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen. 
Voor stemden de fracties van KL, GL, VVD, CDA, D66 en BBB, tegen 
stemde de fractie van GB.

Mw. Grooteman (CDA) dient het amendement 4.2 Legesverordening in, 
waarbij het raadsbesluit wordt gewijzigd in:
Vast te stellen de volgende gewijzigde verordening
En toe te voegen aan artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven 

4. Voor de berekening van de leges voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht wordt, in afwijking van het eerste lid, 
wanneer de Bouwkosten meer dan twee miljoen euro bedragen de 
leges geheven naar werkelijk gemaakte kosten c.q. gewerkte uren 
door de gemeente / de Werkorganisatie BUCH. 

Het amendement wordt unaniem aangenomen.

Het aldus geamendeerde voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.

agendapunt 06. Voorstel betreft het vaststellen van het bestemmingsplan Villa de 
Haaf en het beeldkwaliteitsplan de Oude Haaf Bergen

besluit en 
stemming Van de agenda afgevoerd.
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agendapunt 07. Voorstel betreft in te stemmen met de duurzaamheidslening en 
daarvoor een bedrag vast te stellen van € 750.000

besluit en 
stemming Stemverklaring van mw. Groen (GL).

Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.

agendapunt 08. Voorstel betreft een zienswijze af te geven ten aanzien van de 1e 
begrotingswijziging 2022 en de daarbij behorende separate besluiten 
van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

besluit en 
stemming Mw. Krijtenburg (GL) dient mede namens de fracties van CDA en VVD het 

amendement 9.1 Geen zienswijze raad Bergen op 1e begrotingswijziging in, 
waarbij het besluit als volgt wordt aangepast:
De tekst van het volledige besluit (beslispunten 1 en 2) te laten vervallen.
Te vervangen door:

1. De raad besluit geen zienswijze in te dienen op de 1e 
begrotingswijziging 2022 OD NHN en de daarbij behorende separate 
besluiten.

Het amendement wordt unaniem aangenomen.

Het aldus geamendeerde voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.

agendapunt 09. Voorstel betreft het vaststellen van het aangepaste Reglement van 
Orde 2021 Gemeenteraad Bergen

besluit en 
stemming Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.

MOTIES VREEMD

agendapunt 10. Motie vreemd ingediend door de fracties van GL, GB, BBB en VVD 
inzake Voucher verhuurder Covid-19 periode

Mw. Groen (GL) dient mede namens de fracties van GB en VVD, de motie 
vreemd inzake Voucher verhuurder COVID-19 periode in, waarbij het college 
wordt opgedragen:

Tot 1 juni 2022 coulance te betrachten bij het gebruik van al afgegeven 
vouchers ten gevolge van Covid 19 crisis voor zover dit de toegestane 63 
dagen overschrijdt.

Stemverklaring van mw. Glas (KL).

De motie wordt met 11 stemmen voor en 9 stemmen tegen aangenomen. 
Voor stemden de fracties van GL, VVD, GB en BBB, tegen stemden de 
fracties van KL, CDA en D66.

bladzijde 4 van 5



agendapunt 11. Motie vreemd ingediend door de fracties van KL, VVD en CDA 
inzake Aanpassing HVV

Mw. Glas (KL) dient mede namens de fracties van GL, VVD en CDA de 
motie vreemd inzake het aanpassen van de huisvestingsverordening in, 
waarbij het college wordt verzocht:

Een voorstel tot wijziging van de huisvestingsverordening aan de 
gemeenteraad voor te leggen waarin wordt voorzien in de wens om 
uitsluitend in de jaren 2021 en 2022 recreatieve verhuur voor meer dan 63 
nachten toe te staan in de Terrasflat en in Bergen aan Zee.

Stemverklaring van dhr. Grondhout (VVD).

De motie wordt met 17 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen. 
Voor stemden de fracties van KL, GL, VVD, GB en CDA, tegen stemden de 
fracties van D66 en BBB.

agendapunt 12. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.02 uur.

Bergen, 30 november 2021
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