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Onderwerp : Schriftelijke vragen Hotel Nassau 
 
 
Geachte heer Bruin,
 
Op 10 juni 2020 stelde uw fractie ingevolge artikel 40 Reglement van Orde schriftelijke 
vragen. Hieronder beantwoordt ons college de vragen puntsgewijs. 
 
 

1. Is er bestaand vastgelegd beleidskader aanwezig op grond waarvan de   
kruimelregeling in de gemeente Bergen door het College wordt toegepast  en zo ja tot 
welk niveau (bijv.  alleen voor kleine bouwaanpassingen).  

Op dit moment is hiervoor geen beleidskader aanwezig. Dit wordt echter wel als wenselijk 
gezien. Daarom is de organisatie op dit moment bezig met het opstellen van zo een 
beleidskader.  
 

2. Zo ja Is dat beleidskader door of in overleg met de gemeenteraad vastgesteld en 
zichtbaar te maken? 

Zie het antwoord onder 1.  
 

3. Zo alleen sprake is van een goede ruimtelijke onderbouwing om tot 
vergunningverlening te komen met of zonder gebruik te maken van de 
kruimelregeling bent u van oordeel dat de gemeenteraad hierover ook zeggenschap 
dient te hebben omdat het de leefomgeving van alle inwoners van  Bergen aan Zee 
raakt?  Ook als wel van de kruimelregeling door het College gebruik wordt gemaakt 
of alleen een College een goede ruimtelijke afweging gaat maken om willekeur van 
het College te voorkomen?  

Het college probeert zo vaak als mogelijk de gemeenteraad te betrekken bij ruimtelijke 
vraagstukken. Want ruimtelijke vraagstukken hebben vaak grote invloed op de leefomgeving 
van onze inwoners. Daarom is specifiek voor deze ontwikkeling op 12 maart jl. een BOT-
overleg gehouden.  
 

4. Kunnen de gemaakte en nog te maken concrete overleggen /afspraken t.a.v. de 
uiterste inspanningsverplichtingen tussen college/wethouder en projectontwikkelaars 
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hotel Nassau op korte termijn omwille van transparantie openbaar worden gemaakt?  
Zo nee deze vraag als een WOB verzoek naar datum van nu aan het College dient te 
worden aangemerkt .  

Met de initiatiefnemers van de herontwikkeling van Hotel Nassau is een anterieure 
overeenkomst gesloten. Bekendmaking van de inhoud van zo een overeenkomst is een 
wettelijke verplichting die vanuit de Wet ruimtelijke ordening op het college rust. Daarom 
heeft de anterieure overeenkomst, althans de beschrijving van de zakelijke inhoud van de 
overeenkomst, voor 6 weken voor eenieder ter inzage gelegen.  
 

5. Waar sprake is volgens het College van verbeterd duinherstel als de betreffende 
nieuwbouw is afgerond de vraag dezerzijds nog is of in de betreffende 
binnenduinrand in strijd met gemaakte afspraken / intenties met andere gemeenten 
en/ of andere overheden of instanties is gehandeld/gaat worden gehandeld en  deze 
duinrand onaangetast moet worden gelaten? 

Bij de herontwikkeling van Hotel Nassau moet sprake zijn van een goede ruimtelijke 
ordening. Met dit criterium wordt onder meer beoogd een aanvaardbaar woon- en leefklimaat 
te waarborgen. Daarom wordt in de afweging die het college maakt onder meer ook 
aandacht besteed aan het duingebied.  
 
 

6. Welke onafhankelijke instanties/deskundigen borgen in deze werkelijk of deze 
binnenduinrand tijdens en na de nieuwbouw niet wordt aangetast in plaats van 
verbeterd. Bijv. onder meer ingevolge de Natura 2000 wetgeving of andere 
wetgeving?      

Met de handhaving van de Wet natuurbescherming is/zijn belast het/de college(s) van 
gedeputeerde staten van de provincie(s). 
 
 
Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met uw raadsgriffier hij kan de vragen verder 
uitzetten binnen de organisatie.  
 
 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Bergen, 
  

mr. M.N. (Martijn) Schroor  dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 
secretaris burgemeester 
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