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Advies van de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente 
Bergen ter behandeling van het bezwaarschrift van mr. M.A. Le Belle namens de heer P. 
Admiraal tegen het voorbereidingsbesluit van de raad van 30 januari 2008, gepubli-
ceerd in de Staatscourant op 25 april 2008. 
 
 
Bevoegdheid om advies uit te brengen 
 
Op grond van artikel 2, lid 1 van de Verordening commissie bezwaarschriften Bergen 2003 is 
een commissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht ingesteld (hier-
na ‘de commissie’). Deze commissie is belast met de voorbereiding van de beslissing van het 
gemeentelijk bestuursorgaan op gemaakte bezwaren als bedoeld in artikel 1:5 van de Alge-
mene wet bestuursrecht (hierna ‘Awb’). Het voorliggend advies is uitgebracht door de commis-
sie in de volgende samenstelling: 
voorzitter:    mr. J.M.M. Vriend 
leden:     M.C. Strooper 

  mr. T.J.W. Bult 
secretaris:    mr. G.M. Pellenkoft  
 
 
Bestreden besluit 
 
Bij raadsbesluit van 30 januari 2008 is een voorbereidingsbesluit genomen ten behoeve van de 
herziening van de bestemmingsplannen Landelijk Gebied Noord, Schoorl-Dorpskern en omlig-
gende kernen en Bergen-Dorpskern Zuid zoals aangegeven op de bij het raadsbesluit beho-
rende kaart. Omdat de raad het voorbereidingsbesluit abusievelijk niet in de Staatscourant had 
gepubliceerd, is dit op 25 april 2008 alsnog gebeurd. Naar aanleiding van deze publicatie is het 
bezwaarschrift ingediend. 
 
 
3. Bezwaarschrift 
 
Tegen het onder 2. omschreven raadsbesluit is namens de heer P. Admiraal te Schoorl een 
bezwaarschrift ingediend. In dit bezwaarschrift wordt, samengevat, het volgende aangevoerd: 

- De heer Admiraal wil dat de bedrijfsbestemming die op zijn woning rust in een woonbe-
stemming wordt veranderd; 

- In 1993 heeft de gemeente al ingestemd met een splitsing van de ter plaatse aanwezige 
loods en woning; 

- Door omstandigheden is de heer Admiraal te laat geweest met het indienen van een in-
spraakreactie op het voorontwerp-bestemmingsplan dat vanaf 4 oktober 2007 vier we-
ken ter inzage lag; 

- Door middel van dit bezwaar tegen het voorbereidingsbesluit wil de heer Admiraal de 
kwestie nogmaals onder de aandacht van de raad brengen. 

 
 
4. Procedure  
 
De behandeling van het bezwaarschrift heeft in een openbare vergadering van de commissie 
voor de bezwaarschriften op maandagmiddag 25 augustus 2008 plaatsgevonden. Voorafgaand 
aan de zitting hebben alle op de zaak betrekking hebbende stukken op de in artikel 7:4 van 
de Awb voorgeschreven wijze ter inzage gelegen. Voorts is de gelegenheid geboden nadere 
stukken in te dienen.  
De heer Admiraal en zijn gemachtigde hebben schriftelijk aan de commissie laten weten geen 
gebruik te maken van de gelegenheid te worden gehoord.  
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5. Ontvankelijkheid 
 
Het bestreden besluit is op 25 april 2008 gepubliceerd in de Staatscourant. Het bezwaar-
schrift is binnen de in artikel 6:7 Awb genoemde termijn van zes weken ontvangen, namelijk op 
5 juni 2008. Het bezwaarschrift voldoet aan de in artikel 6:5 Awb genoemde eisen. De heer P. 
Admiraal heeft in het gebied waar het voorbereidingsbesluit op ziet een woning in eigendom en 
heeft de wens om de op deze woning rustende bestemming te laten wijzigen. Derhalve kan 
geconstateerd worden dat de heer P. Admiraal als direct belanghebbende kan worden aange-
merkt. De commissie is van oordeel dat het bezwaarschrift ontvankelijk is. 
 
 
6. Wettelijk kader 
 
Artikel 21 WRO:  
Lid 1. De gemeenteraad kan verklaren, dat een bestemmingsplan wordt voorbereid (voorbe-
reidingsbesluit). Indien artikel 37, eerste of vierde lid, toepassing hebben gevonden, hebben 
Onze Minister onderscheidenlijk gedeputeerde staten gelijke bevoegdheid.  
Lid 2. Bij een voorbereidingsbesluit wordt bepaald voor welk gebied het geldt en met ingang 
van welke dag het in werking treedt. 
 
Artikel 22 WRO: De bekendmaking van een voorbereidingsbesluit geschiedt door terinzage-
legging van dit besluit door een ieder. Artikel 3:12, eerste lid, van de Awb is van overeen-
komstige toepassing. Van het voorbereidingsbesluit wordt tevens mededeling gedaan in de 
Staatscourant. 
 
Artikel 33, eerste lid WRO: 
Een structuurplan en een bestemmingsplan worden, onverminderd het bepaalde bij artikel 
37, eerste en vierde lid, tenminste eenmaal in de tien jaren herzien.  
 
 
7. Overwegingen van de commissie 
 
Op grond van artikel 21, eerste lid WRO kan de raad verklaren dat voor een bepaald gebied 
een bestemmingsplan wordt voorbereid, het zogenaamde voorbereidingsbesluit. Dit is in het 
onderhavige geval geschied, in het kader van de herziening van een aantal bestemmings-
plannen binnen de gemeente Bergen. Een dergelijk voorbereidingsbesluit bevriest als het 
ware de huidige toestand; hiermee wordt voorkomen dat bepaalde ongewenste ontwikkelin-
gen, bouwplannen en aanlegwerkzaamheden, de nieuwe bestemmingen van het toekomsti-
ge plan doorkruisen. Aanvragen om bouwvergunning/aanlegvergunning dienen namelijk in 
het geval van een geldend voorbereidingsbesluit te worden aangehouden op grond van arti-
kel 50, lid 1 Woningwet en artikel 46, lid 2 WRO.    
 
Vooropgesteld zij dat in het algemeen bij het nemen van een voorbereidingsbesluit de raad 
een grote mate van beleidsvrijheid heeft, dit wil zeggen dat thans slechts bekeken kan wor-
den of het bestreden besluit voldoet aan het bepaalde in artikel 21 WRO. Bij de toetsing van 
het voorbereidingsbesluit is, gelet op het bepaalde in het tweede lid van artikel 21 WRO, van 
belang dat de raad bevoegd is om met inachtneming van alle belangen de omvang van het 
gebied te bepalen, mits de omvang van het gebied waar het besluit op ziet duidelijk is. De 
commissie constateert dat het thans bestreden voorbereidingsbesluit hier aan voldoet. 
 
Hiernaast constateert de commissie ook dat de gemeente een redelijk belang heeft bij het 
nemen van het voorbereidingsbesluit. De gemeente is immers, gelet op het bepaalde in arti-
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kel 33 WRO gehouden om haar bestemmingsplannen actueel te houden, dan wel te maken, 
en deze aan te passen aan eventuele gewijzigde omstandigheden. 
 
Tegenover dit algemene belang van de gemeente staat het individuele belang van de heer 
P. Admiraal zoals hij dat naar voren brengt in het bezwaarschrift. De heer P. Admiraal heeft 
een woning gelegen aan de Nieuwendam 8 te Schoorl in eigendom en heeft ten aanzien van 
deze woning de wens om de op deze woning rustende ‘bedrijfsbestemming’ te laten wijzigen 
in een ‘woonbestemming’. In het bezwaarschrift wordt aangegeven dat in 1993 de gemeente 
Schoorl reeds had ingestemd met een splitsing van de ter plaatse aanwezige bedrijfsloods 
en de ter plaatse aanwezige woning. 
 
De commissie merkt op dat de heer P. Admiraal argumenten naar voren brengt, over de ge-
wenste wijziging van de bestemming, die thans in het kader van de beoordeling van het 
voorbereidingsbesluit niet kunnen worden beoordeeld, gelet op het hierboven geschetste, 
formele en beperkte toetsingskader van het voorbereidingsbesluit. De inhoudelijke en con-
crete belangen kunnen eerst in het kader van de bestemmingsplanprocedure naar voren 
worden gebracht en tegen alle overige belangen worden afgewogen. De bezwaarprocedure 
tegen het voorbereidingsbesluit biedt hiertoe geen mogelijkheid.    
 
De commissie constateert dat het voorbereidingsbesluit voldoet aan het bepaalde in artikel 21 
WRO en adviseert het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te hand-
haven.  
 
 
8.  Advies 
 
De commissie adviseert: 
 
1. Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren; 
 
2. Het bestreden besluit te handhaven. 
 
 
Alkmaar, 16 september 2008 
 
 
De voorzitter,                                 de secretaris, 
 
 
 
 
 
mr. J.M.M. Vriend      mr. G.M. Pellenkoft 
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