
 
 
Agendapunt :  
Voorstelnummer :  
Raadsvergadering : 16 december 2008 
Naam opsteller : T.v.d.Zande 
Informatie op te vragen bij : T.v.d.Zande 
Portefeuillehouders : A. Plomp 
 
Onderwerp: beleidsnotitie ruimtelijke visie op hotels en pensions 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  Vaststellen nota van beantwoording inspraakreacties ruimtelijke visie op hotels 

en pensions 
 Vaststellen beleidsnotitie ruimtelijke visie op hotels en pensions (inclusief de 
“toeristische analyse op de verblijfsaccommodatie”)  

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Het voorstel behelst de (concept) beleidsnotitie hotels en pensions (bijgevoegd). 
De bijlage “toeristische analyse op de verblijfsaccommodatie” maakt integraal onderdeel uit 
van de notitie. Het opstellen van de visie is genoemd in het jaarplan 2008, met als planning 
bespreking in de commissie RB van april 2008. 
Aanleiding vormt een aantal verzoeken van stoppende hotel – en pensioneigenaren tot 
converteren van hun vastgoed naar woningbouw enerzijds, en verzoeken van potentiële 
beginnende hoteliers anderzijds. Het ontbreekt de gemeente aan een kader om dergelijke 
verzoeken goed af te wegen. Daarnaast voorziet het toerisme in belangrijke mate in de 
werkgelegenheid en zijn er diverse spin off effecten. Het aanbod aan verblijfsaccommodatie 
–hotels, pensions, maar ook campings en bungalowparken, is hierbinnen weer een 
belangrijk onderdeel. Om deze redenen wordt het verstandig geacht om (a) inzicht te geven 
in de hotel en pensionstructuur van de gemeente en (b) een ruimtelijk kader te scheppen 
waarmee toekomstige ontwikkelingen kunnen worden beoordeeld en zelfs gestuurd worden. 
De visie gaat daarmee iets verder dan de oorspronkelijke opdracht. 
In de toeristische analyse op de verblijfsaccommodaties is een groeimarkt voor de 
gemeente Bergen gesignaleerd. In het visiedeel wordt invulling gegeven aan de vraag hoe 
dit ruimtelijk ingepast kan worden. Er wordt voor gekozen om met name in de toeristische 
brongebieden de hotel en pension sector te stimuleren. Het karakter van het brongebied 
bepaalt welke ontwikkelingen nagestreefd kunnen worden. In woongebieden, 
landschappelijk waardevolle gebieden etc. wordt meer op ontmoediging aangestuurd. 
 
Procedure: 
De concept beleidsnotitie is besproken in de commissie Ruimte en Beheer van mei 2008 
als opiniërend stuk. Daarop is de notitie ’vrijgegeven’ voor de inspraak en heeft zodoende 
vanaf 28 augustus gedurende 4 weken voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende de 
inspraak zijn 7 reacties binnengekomen. De reacties geven voor een deel aanleiding de 
inspraaknotitie op ondergeschikte punten aan te passen, voor een deel zijn de 
inspraakreacties ongegrond.  
 
De notitie wordt u daarom aangeboden ter vaststelling. De raad stelt de notitie in 
combinatie met de nota van beantwoording inspraakreacties vast. De aanpassingen zoals 
die voortvloeien uit de nota van beantwoording inspraak worden verwerkt in de notitie na 
vaststelling in de raad. 
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2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

Het maatschappelijk effect wordt gevonden door enerzijds op bepaalde plaatsen 
convertering naar woningbouw mogelijk te maken. Echter, dit dient gekoppeld te zijn aan 
het stimuleren van de hotels en pensions in de brongebieden (en gemengde gebieden). 
Hier zijn meerdere manieren voor (zie notitie).  Het monitoren van het aantal overnachtingen 
en het aantal bedden kan een goede graadmeter zijn om het beleid te evalueren. De 
kwalitatieve en kwantitatieve toename van het toeristisch product genereert voorts positieve 
effecten voor de werkgelegenheid en het voorzieningen niveau in de gemeente. 

 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

(meer dan één optie mogelijk) 
 raadsbevoegdheid 

  
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

Hoteliers, burgers, ontwikkelaars, wijkverenigingen 
 

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Het ontbreken van een ruimtelijke visie heeft tot op heden geleid tot een vrij rigide houding 
t.a.v. diverse verzoeken en ontwikkelingen. Eigenlijk wordt altijd aan het bestaande 
bestemmingsplan vastgehouden waardoor onvoldoende ingespeeld kan worden op de 
dynamiek van de toeristische markt. Dit wordt niet gewenst geacht.  
Er kan voorts voor gekozen worden de brongebieden te verruimen, of juist te verkleinen. 
Een andere keuze is geen ruimtelijk kader te maken. Hierdoor wordt het lastiger 
duidelijkheid te scheppen naar externe partijen. Een ruimtelijk kader kan juist goed de visie 
weergeven van de gemeente op een bepaald gebied. Partijen weten daardoor waar ze aan 
toe zijn. 
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
Nvt 

 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 

De kosten voor het opstellen van deze visie worden gedekt uit het budget RO algemeen 
(FCL 68100200 ECL 34371). 

 
8.   Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 

Zie boven 
 
Bijlagen:  
1. Beleidsnotitie Ruimtelijke visie op hotels en pensions 
2. Nota van beantwoording inspraakreacties 
3. Inspraakreacties 
 
Bergen, 4 november 2008 
 
College van Bergen 
 
 
 
R. Groninger,   drs. H. Hafkamp,  

Secretaris      burgemeester 


