Bollengrond
straks toch
voetbalveld?
LTO Noord slijpt de messen om opnieuw
de juridische strijd aan te gaan met de
gemeente Bergen. De gemeenteraad is
namelijk voor de tweede keer akkoord
gegaan met de plannen voor een
sportcomplex op 8 hectare bollengrond
in Egmond aan den Hoef. Zelden werd een
perceel bollengrond zo bevochten.
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Het plan
Het plan ‘Voetbalcomplex Egmond aan Den Hoef en vrijkomende
locaties’ waar de gemeenteraad Bergen op 14 december 2017 en
29 september 2020 mee heeft ingestemd, gaat over het realiseren van een voetbalcomplex. Dit complex moet ten zuiden van
de Egmonderstraatweg in Egmond aan den Hoef komen. Voor het
plan is 8 hectare grond nodig. Daarvan is 6 hectare nodig voor vijf
voetbalvelden. De overige twee hectare krijgt een landschappelijke invulling met struiken, bomen en water. De benodigde grond
is nu nog bollengrond en is sinds 2017 eigendom van de gemeente
Bergen. Op het terrein moet tevens een clubgebouw met tribune komen. De hoofdentree voor auto’s is vanaf het kruispunt bij
het benzinestation. Er komen 140 parkeerplaatsen. Het nieuwe
complex op deze locatie is een voorwaarde voor de fusie van de
drie voetbalverenigingen van Egmond, Egmondia, Zeevogels en
Sint Adelbert.
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e commissievergadering die eind september voorafging aan de raadsvergadering waarin het positieve
besluit over het sportcomplex viel, was volgens de
tegenstanders van het plan ‘voor de bühne’. De gemeente besloot eerder namelĳk al dat het plan uit 2017 volgens
een verkorte procedure weer zou worden opgediend voor de
raad, omdat het volgens het college van Bergen gaat om een
‘reparatie’ van het oorspronkelĳke plan. LTO Noord oordeelt
echter samen met de andere tegenstanders dat het geen reparatie is, maar een heel nieuw plan aangezien de Raad van State
het plan uit 2017 vernietigde.
Voor LTO Noord is het geen achterhoedegevecht. De grond is
weliswaar al in bezit van de gemeente en wat Bergen betreft is
het bestemmingsplan ook al gewĳzigd om de aanleg van het
sportcomplex in 2021 mogelĳk te maken. Toch zou het zomaar
kunnen dat er voorlopig geen graafmachines op het terrein aan
de Egmonderstraatweg rĳden, maar plantmachines. Tĳdens
de raadsvergadering voorspelde de oppositie al dat Bergen ‘bĳ
de Raad van State op de koffie kan’ als voor het plan gestemd
werd. Twee derde van de raad deed dat, ook al was er nog een
aantal onzekerheden. Bĳvoorbeeld of de gemeente de belofte
wel kan nakomen bĳ de compensatie van de bollengrond. Of de
kosten, die 4, 6, 8 of zelfs vele miljoenen meer gaan bedragen.
En of er wel behoefte is aan een nieuw complex van vĳf velden,
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Tĳdlĳn
2014
De gemeenteraad geeft het college de opdracht een fusielocatie
te zoeken voor de drie fuserende Egmondse voetbalverenigingen
Egmondia, Zeevogels en St. Adelbert.

September 2015
De drie voetbalverenigingen Egmondia, Zeevogels en St. Adelbert hebben besloten dat ze willen fuseren tot één vereniging
op de locatie ten zuiden van de Egmonderstraatweg in Egmond
aan den Hoef.

5 november 2015
LTO vraagt provincie aanleg sportcomplex tegen te houden.

April 2016
De gemeenteraad heeft besloten de locatie ten zuiden van de
Egmonderstraatweg in Egmond aan den Hoef uit te werken.

Juni 2016
Start actiegroep ‘Geen Ballen maar Bollen’. De groep is tegen de
komst van het voetbalcomplex en is voor behoud van een open
entree van het dorp.

15 juni 2017
Het ontwerpbestemmingsplan ligt zes weken ter inzage op het
gemeentehuis. Er zijn 194 zienswijzen ingediend.

28 juli 2017
De online petitie ‘Geen Ballen maar Bollen’ tegen het voetbalcomplex is 2.066 keer ondertekend.

14 december 2017
De raad van de gemeente Bergen stemt in met plan. ‘Voetbalcomplex Egmond aan den Hoef en vrijkomende locaties’.

28 december 2017
De benodigde gronden zijn aangekocht en geleverd aan de
gemeente Bergen.

gezien de vergrĳzing van de bevolking in de Egmonden, zoals
de drie dorpskernen Egmond aan den Hoef, Egmond-Binnen en
Egmond aan Zee samen worden genoemd.

11 september 2019

PÁÁÁGINA’S

1 september 2020

Het dossier van het aan te leggen sportcomplex telt inmiddels meer dan tweeduizend pagina’s, de onderzoeken
meegerekend zelfs een veelvoud. De gemeenteraad hekelde
de hoeveelheid dikke rapporten, het dikste meet bĳna 900
bladzĳden. Er wordt dan ook sinds 2014 over gesproken,
toen het college de opdracht kreeg een locatie te zoeken
waar de fusieclub kon gaan spelen. Het ‘rapport’ waarmee
wordt aangetoond dat het nieuwe complex écht nodig is,
telt dan weer slechts één pagina: een stenciltje van de KNVB
waarop het aantal ingeschreven voetballers is vastgelegd.
LTO Noord is een van de partĳen die zich namens de bollensector verzet, vanaf het moment dat de keuze op de 8 hectare viel. De belangenbehartiger trekt daarbĳ samen op met de
KAVB. Volgens LTO ging het al mis toen het bedrĳf dat op de
8 hectare staat te koop kwam. De kavel met de gedateerde
bedrĳfsgebouwen zou niet gesplitst mogen worden van de
bollengrond, wat de verkoop niet makkelĳk maakte. Toen de
gemeente het kocht met het oog op het te stichten sportcomplex, was dat juist wat er gebeurde: het werd gesplitst.

Het college van Heiloo heeft ingestemd met het plan.

Raad van State vernietigt het plan.

15 september 2020
Het college van Castricum heeft ingestemd met het plan.

22 september 2020
Vergadering algemene raadscommissie over het reparatiebestemmingsplan.

29 september 2020
De raad van de gemeente Bergen stemt in met het reparatiebestemmingsplan ‘Voetbalcomplex Egmond aan den Hoef en vrijkomende locaties’.

Augustus/september 2021
Start bouw van het voetbalcomplex.
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