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datum: 30-05-2017 (Fietsersbondgedeelte)

1. Fietsersbond
Samenvatting

a. De Fietsersbond is positief gestemd over de geplande ontwikkeling. De ontvlechting 
van auto‐ en fietsverkeer wordt gewaardeerd. Wel maakt de Fietsersbond een punt van het 
parkeren op de Van Oldenborghweg en de Weg naar de Bleek. Er wordt voor overlast
gevreesd, vanwege het combineren van wandelaars, fietsers en auto’s op een relatief smal
wegdek.

De Fietsersbond wenst het op pagina 21 genoemde doel ‘niet meer gemotoriseerd verkeer op de 
Van Oldenborghweg’ te laten vervangen door: ‘aanzienlijk minder’.
Daarnaast stelt de Fietsersbond voor om:

i. Parkeren op de hoek van de Van Oldenborghweg/ Weg naar de Bleek onder te
brengen op het sportterrein en het bestaande parkeerterrein op te heffen.

ii. De Van Oldenborghweg af te sluiten voor gemotoriseerd niet‐bestemmingsverkeer. 
Met behoud van één mogelijke toegang voor auto’s naar de bestemmingen.

iii. De Van Oldenborghweg op te nemen in het plangebied of om maatregelen op de 
Van Oldenborghweg los van dit bestemmingsplan te nemen, maar wel gelijktijdig
uit te voeren.

b. Graag ziet de Fietsersbond dat het fietspad aan de noordzijde van de 
Egmonderstraatweg het vereiste wegdek en wegbreedte krijgt conform het 
fietsbeleidsplan.

c. In het voorontwerp, wordt wel aan het parkeerplan, maar niet aan het 
Fietsbeleidsplan getoetst. Fietsenstallingen zijn niet benoemd. Het is wenselijk om 
een inschatting te maken van het benodigde aantal fietsenparkeerplaatsen en deze 
in te tekenen in het reeds gemaakte schetsontwerp.

d. Met betrekking tot het besluit tot wijziging van de bestemming voor 
Egmondiavelden van sport in natuur en het beheer over te dragen aan de PWN, 
wordt een kanttekening gemaakt. Er wordt vanuit gegaan dat in het toekomstige 
bestemmingsplan voor Egmondia ook sprake zal zijn van recreatief medegebruik. 
Voorgesteld wordt een fiets/wandelverbinging te maken tussen de Logger of de 
Schokker en het Nollenpad. In een later stadium zou deze route doorgetrokken 
kunnen worden naar het Delverspad.

e. Voorgesteld wordt dat PWN meewerkt aan een fietspad tussen Egmond aan Zee en 
Bergen aan Zee. Dit fietspad zou een meerwaarde vormen voor zowel inwoners als 
toeristen en zou de kwaliteit van het gehele regionale fietsnetwerk een impuls 
kunnen geven.

f. Ten slotte is de Fietsersbond van mening dat fietsverkeer geen bedreiging vormt 
voor de natuurwaarden. Integendeel, een toename van fietsverkeer kan 
autobewegingen doen afnemen, wat minder ongelukken en verbetering van de 
luchtkwaliteit met zich meebrengt.

Beantwoording gemeente
a. punten i t/m iii. Deze punten betreffen zaken die niet onder de doelstelling van de

fusielocatie vallen. Als zodanig worden de punten niet beschouwd in het kader van 
dit voorontwerpbestemmingsplan. Dat laat onverlet dat het interessante opties 



betreffen die, los van de fusielocatie, kunnen worden uitgevoerd. Dat moet dan in 
een ander verband worden gedaan.

b. Dit punt staat los van dit voorontwerpbestemmingsplan.
c. Bij de ontwikkeling moet ook aan de fietsnormen worden voldaan zoals bepaald in 

het Fietsbeleidsplan en zoals opgenomen in de notitie Parkeernormen gemeente 
Bergen uit 2014.

d. Tijdens het opstellen van het Fietsbeleidsplan is er, na inspraak, voor gekozen om 
geen (fiets)verbinding te realiseren tussen Egmond aan Zee en Egmond aan den 
Hoef, globaal gelegen tussen het Nollenpad en het Delverspad. Bij de planvorming 
voor het voetbalcomplex Egmond aan den Hoef en vrijkomende locaties, geldt dit 
als uitgangspunt.
Dit maakt een verbinding voor vooral fietsers tussen de Logger/Schokker en het 
Nollenpad minder logisch. De concrete inrichting van het Egmondiacomplex als 
natuurgebied komt op een later moment in het planproces aan de orde. Het college 
acht het logisch dat de Fietsersbond te zijner tijd betrokken zal worden bij de 
planvorming.

e. Dit punt staat los van dit voorontwerpbestemmingsplan. In goed overleg met PWN is
er gekomen tot dit voorontwerpbestemmingsplan. In deze fase is het niet zinvol om 
de discussie rondom een fietsverbinding tussen Egmond aan Zee en Bergen aan 
Zee opnieuw te gaan voeren.

f. Dit wordt voor kennisgeving aangenomen. 


