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UITNODIGING  
 
 
Onderwerp : Informatie- presentatiebijeenkomst (Sessie B) 
Datum : 25 maart 2021 
Aanvang : 19.30 uur  
Locatie : Digitale bijeenkomst (Camperduinzaal) 
Voorzitter : Solita Groen 
 

Agenda: 
 
19.30 uur  Opening door voorzitter Solita Groen 
 
19.30 - 20:00 uur Raadsgesprek 
 
20.00 - 20.40 uur Voorbereiding BP van Dam Limmerweg Egmond Binnen 

Het gaat over de bedrijfsverplaatsing van de firma van Dam naar een kavel 
aan de Limmerweg in Egmond binnen.  
Bij het principebesluit van de raad op 12 december 2019 over het plan is een 
amendement aangenomen. D.m.v. een presentatie willen wij ingaan op de 
milieuaspecten van het plan, de beantwoording van het amendement, en de 
raadsleden gelegenheid geven om alle vragen die hierover zijn te stellen. In 
maart gaat het bestemmingsplan als ontwerp ter inzage, dit is een mooi 
moment om de commissie deelgenoot te maken van de milieuaspecten en 
het geeft het college nog de tijd om verdere vragen nader uit te werken als dit 
nodig is.  

 
20.40 - 21.20 uur Aanwijscriteria monumentale bomenlijst 

De commissie informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot 
monumentale bomenlijst met als aandachtspunten de aanwijzingscriteria, de 
inventarisatie en uitleg over het verder verloop van het proces. 

 
21.20 - 22.00 uur Grondstoffenbeleid 

De raad heeft ons verzocht om inhoud te geven aan een nieuw 
grondstoffenplan voor de gemeente Bergen alvorens de keuze te maken over 
de uitvoeringsorganisatie. Hiertoe hebben we in 2019 een kick off in een 
technische sessie georganiseerd, en vervolgens een openbare technische 
verdiepingssessie met experts en de ervaringen van andere gemeenten. Ik 
oktober 2020 zijn we een participatietraject gestart en hebben we een 
inwonerpanel voor afval ingericht. 
 
Sindsdien hebben we op uw verzoek het huidige inzamelcontract verlengd 
met een jaar. Dit betekent dat er uiterlijk in Q3 van dit jaar een besluit moet 
worden genomen over de uitvoeringsorganisatie. Om deze reden is het 
noodzakelijk om de besluitvorming over het grondstoffenplan nog voor het 
zomerreces te laten plaatsvinden. 
 
Het participatietraject met de inwoners wordt in februari afgerond.  
 
We willen deze avond de informatie die we in de participatie hebben 
opgehaald met u delen, en u de mogelijkheid geven hierop te reageren. 
Daarna kunnen we het definitief verwerken in het grondstoffenplan. De 
planning is om het grondstoffenplan in de laatste reguliere vergadering voor 
het reces (eind mei) ter besluitvorming aan te bieden. 

     
22.00 uur  Sluiting 
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