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Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland 

Datum ingekomen vragen : 29 maart 2018  

Datum GS-besluit:   :  

 

Vragen nr. 35 

Vervolgvragen van mevrouw J.M.E. de Groot (SP) over de fusielocatie van de drie Egmondse 

voetbalclubs  

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in 

artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 

Provinciale Staten mede, dat op 29 maart 2018 door het lid van Provinciale Staten, mevrouw  

J.M.E. de Groot (SP), de volgende vervolgvragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen. 

 

INLEIDING VRAGEN 

In de gemeente Bergen is sprake van een ambtenaar en projectleider die door de gemeente op 

non-actief werd gesteld. Deze ambtenaar heeft zich mogelijk financieel of anderszins verbonden 

aan meerdere projectontwikkelaars. Een onderzoek zal volgen. Dit lazen wij op 28 maart 2018 in 

diverse dagbladen. 

De ambtenaar was betrokken bij vele projecten in de gemeente Bergen. Eén van die projecten is 

mogelijk de fusielocatie van de drie Egmondse voetbalclubs, ten zuiden van de 

Egmonderstraatweg in Egmond aan den Hoef. Over deze fusielocatie werden meerdere malen 

schriftelijke statenvragen gesteld (20-2016, 56-2016 en 154-2016) en ook actualiteitsvragen, die 

op 20 april 2017 schriftelijk werden beantwoord.  

Deze voetballocatie is omstreden. Door middel van een petitie werden meer dan 2.000 

handtekeningen verzameld van inwoners die het met de keuze van de locatie niet eens waren. 

Ook werd door vele inwoners gesuggereerd dat een andere, reeds in gebruik zijnde locatie (het 

complex van Zeevogels), qua ruimte en sportbestemming als fusielocatie gebruikt zou kunnen 

worden. En dat deze locatie financieel veel voordeliger zou zijn. 

 

VRAGEN 

Vraag 1: 

Bent u ermee bekend dat in de gemeente Bergen een ambtenaar (projectleider) op non-actief is 

gesteld omdat deze zich mogelijk financieel of anderszins heeft verbonden aan 

projectontwikkelaars?  

Vraag 2: 

Is, in geval van de fusielocatie ten zuiden van de Egmonderstraatweg in Egmond aan den Hoef, de 

betreffende projectleider ook betrokken? Kunt u uw antwoord toelichten? 

Vraag 3: 

Indien in geval van deze fusielocatie de betreffende projectleider ook betrokken was/ is, bent u 

dan bereid te onderzoeken of de betrokkenheid van deze ambtenaar, financieel of anderszins, 

invloed gehad heeft op de voorkeur voor de voetballocatie ten zuiden van de Egmonderstraatweg 

in Egmond aan den Hoef? Kunt u uw antwoord toelichten? 
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Vraag 4: 

Als u overgaat tot een onderzoek en uit de uitkomsten daarvan blijkt financiële of andere 

betrokkenheid van de betreffende ambtenaar bij een of meer van de partijen, wat zijn dan uw 

mogelijkheden met betrekking tot het bestemmingsplan? Kunt u uw antwoord toelichten? 

 

 

Gedeputeerde Staten zullen de gestelde vragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 

dagen na binnenkomst, beantwoorden. 


