
Technische vragen Ons Dorp Firap

Vraag Antwoord 
Fietsnetwerk Eeuwigelaan  
Het college stuurt bij als het om de tijd gaat. Ondanks de inflatie 
en stijging bouwkosten verwacht het college binnen het in het 
verleden beschikbare budget te blijven? Is bijstelling krediet niet 
noodzakelijk?                

Het is zeker aannemelijk dat de uiteindelijke kosten voor dit project hoger uitvallen 
dan oorspronkelijk geraamd en dus het beschikbare budget volgens de begroting 
onvoldoende is. Hoe groot het verschil uiteindelijk zal zijn is op dit moment niet 
bekend. Dit moet de uiteindelijke besteksraming uitwijzen. Daar wordt nu aan 
gewerkt en naar verwachting is deze eind 2023 gereed (e.e.a. is afhankelijk van 
omgevingsvergunning die nog moet worden aangevraagd). Op dat moment wordt 
ook bekeken of er nog subsidiemogelijkheden zijn voor dit project. Zodra dit 
allemaal bekend is kan worden bekeken of er nog een te kort is, en zo ja, hoe 
groot. Indien nodig wordt u dan een voorstel gedaan voor de aanvullende dekking.

Omgeving Ruïnekerk    
Wanneer wordt het project nu opgepakt en wat worden de 
meerkosten?                           

In overleg met de voormalige wethouder verkeer is aan dit project geen invulling 
gegeven en is dit project niet opgenomen in het jaarplan 2023 van het team 
Verkeer. Er is geen concreet plan om dit project op te pakken en er zijn geen 
(meer)kosten geraamd.

Verkeersafwikkeling Egmond ad Hoef    
wanneer komt het rapport van de extern deskundige?

Het concept is onlangs opgeleverd en wordt binnenkort definitief gemaakt. We 
verwachten de raad in het eerste kwartaal van 2023 meer informatie over dit 
onderzoek te verstrekken. 

Omgevingswet
Binnen het college is nog enige onduidelijkheid over de 
invoeringsdatum van de Omgevingswet. In de FIRAP wordt 
gesproken over 1 januari 2023 en 1 juli 2023. U geeft aan dat bij
inwerkingtreding de gemeente beschikt over een omgevingsplan
(net als de rest van Nederland). Wat zijn de consequenties van 
dit “landelijk te hanteren” plan? En kunnen we dan gelet op de 
beschikbare capaciteit en krapte op de arbeidsmarkt niet 
voorlopig met dit plan voorstaan.

De ontwikkelingen omtrent de invoeringsdatum volgenden elkaar in een rap tempo 
op. Vandaar dat er in verschillende stukken andere datums staan. Een definitieve 
datum is op dit moment niet bepaald. Minister De Jonge is voornemens om een 
procedure te starten voor een invoering op 1 juli 2023. Daar gaan wij dan ook nu 
vanuit.

Per de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn al onze bestemmingsplannen 
automatisch een tijdelijk omgevingsplan. Dat is landelijk bepaald. Het is aan de 
gemeenten om daar voor 1 januari 2030 een definitief omgevingsplan van te 
maken.

Woningbouw big five      
Er is een intentieovereenkomst getekend door 2 voormalig 
wethouders en 1 binnenkort vertrekkende gedeputeerde. Komt 
de verwezenlijking van de pilot  niet in gevaar (denk overigens 
een bestuurlijke vraag)

Nee, de uitvoering komt niet in gevaar. Er wordt conform de intentieovereenkomst 
en de door u aangenomen motie (7 juli) gewerkt aan een plan van aanpak.
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Vraag Antwoord 
Voetbalfusie                                                     
Moet het oorspronkelijk beschikbaar vastgestelde krediet niet 
worden afgeraamd gelet op de uitspraak van de Raad van 
State?                       

De gemeenteraad is bevoegd om hier een besluit over te nemen. Het college heeft 
afgelopen dinsdag ingestemd met een procesvoorstel voor het project Voetbalfusie 
dat via de digitale nieuwsbrief van 7 december naar uw raad wordt toegestuurd, 
waarin het vervolgproces voor het project wordt geschetst, waaronder de 
besluitvorming door de gemeenteraad (inclusief financiën).

Delversduin                                                      
Graag meer concrete invulling van de planning  

Bestaande tekst: 
Pas in de zomer van 2022 heeft de Raad van State uitspraak gedaan. Het besluit 
van de raad is hierbij in stand gebleven. Het bestemmingsplan is onherroepelijk. 
Initiatiefnemer bereid op dit moment de aanvragen op het gebied van bouw- en 
woonrijp maken, het inrichten van de natuur en de aanvragen voor het bouwen voor.
Aanvulling: 
Op 23 november heeft initiatiefnemer een informatieavond georganiseerd. De 
gemeente was hier als toehoorder aanwezig. Het was een drukbezochte avond met 
490 aanmeldingen. Omwonenden en toekomstige bewoners hebben meegepraat 
over de inrichting van het toekomstig openbaar gebied, het toekomstig natuurdeel in 
het gebied en de inrichting van de toekomstige woningen (b.v. slaapkamer 
beneden). Alles binnen de randvoorwaarden van het door de raad vastgestelde 
bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan. Initiatiefnemer neemt de input van de avond
mee bij het voorbereiden van de aanvragen voor de bouw van de woningen en de 
inrichting van het openbaar gebied. Omdat sprake is van een zeer gedifferentieerd 
aanbod in woningtypen gaat hier veel tijd in zitten. De planning is dat de eerste 
aanvragen in april mei 2023 worden aangevraagd. De verkoop start in het najaar van
2023 en de bouw in het eerste kwartaal van 2024. 
Initiatiefnemer is op dit moment derhalve aan zet binnen de door de raad gestelde 
kaders. Vanuit het college wordt er uiteraard op aangedrongen binnen de 
mogelijkheden zo snel mogelijk met aanvragen te komen.

Graag een nadere specificatie van de onttrekkingen uit deze 
bestemmingsreserve projecten RO, wat resulteert in het huidige 
0-saldo.

Zie de tabellen aan het einde van de beantwoording.
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Vraag Antwoord 
3b Klimaat en duurzaamheid    
Graag een concrete invulling van de planning. Bij vertraging 
door personeelsgebrek is geen planning aangegeven. Bij andere
projecten “verloopt volgens planning” graag de huidige planning 
aangeven              

Het is niet gelukt om deze vraag voor aanvang van de algemene raadscommissie te 
beantwoorden. De raad wordt via de digitale nieuwsbrief geïnformeerd. 
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Zie onderstaand antwoord m.b.t. POD vraag “3a.7 Vraag: Graag een nadere specificatie van de onttrekkingen uit deze bestemmingsreserve projecten RO, 
wat resulteert in het huidige 0-saldo.”

  2021 v/
n

2022 v/
n

2023 v/
n

2024 v/
n

2025 v/
n

Gebiedsontwikkeling Bergen Oost 50.000 N 82.000 N 20.000 N        

Europese school Bergen     20.000 N            

Tennisfusie locatie Bergen     20.000 N            

Gemeentewerf & Afvalbrengdepot     20.000 N            

Toezichthouder De Beeck     20.000 N            

Watertorenterrein         30.000 N 30.000 N    

Schoorl Centrum     130.000 N            

Voetbalfusie Egmonden     45.000 N 45.000 N 45.000 N 45.000 N

Schoorl centrum     21.120 N            

Winkelhart Bergen centrum     40.000 N            

Parkhotel Bergen     20.000 N            

Uitname zie kadernota 2023 i.v.m. jaarrekening 2021
3a.15 Uitname reserve RO-projecten
Zoals in de jaarrekening 2021 is aangegeven onder 
programmaonderdeel 3a had vorig jaar een uitname ad € 
236.000 plaats moeten vinden. Deze vindt nu alsnog plaats.

    236.000 N            

Totaal uitnamen per jaar 50.000 N 654.120 N 95.000 N 75.000 N 45.000 N
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Totaal uitnamen over de jaarschijven 2021-2025 919.120 N                

                     

Storting bij instelling reserve raad 17 juni 2021 500.000 V                

Storting bij Kadernota 2023 mutatie 3a.14 (reserve sociale 
woningbouw in reserve RO-projecten)

419.536 V                

Totaal beschikbaar 919.536 V                
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