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Agendapunt :  
Voorstelnummer :  
Raadsvergadering : 2 februari 2012 
Naam opsteller : Edwin de Waard 
Informatie op te vragen bij : Edwin de Waard 
Portefeuillehouders : wethouder Hietbrink 
 
Onderwerp: Ontheffingsverzoek aan Gedeputeerde Staten voor een functiewisseling van het 
Magazijncomplex Egmond aan den Hoef van Defensiedoeleinden naar Bedrijventerrein 
 
Aan de raad, 
 

Beslispunt:  - De raad stemt in met voornemen van het college om een ontheffingsverzoek in 
te dienen bij Gedeputeerde Staten om te komen tot een functiewijziging naar 
bedrijventerrein op het Magazijncomplex Egmond aan den Hoef. 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
 
Om tot een nieuwe invulling van het Magazijncomplex Egmond aan den Hoef te komen stelt het 
college voor een verzoek tot ontheffing in te dienen bij de provincie om te komen tot een 
bedrijventerrein voor twee lokale bedrijven. 
 
Op het Magazijncomplex Egmond aan den Hoef vervalt de defensiefunctie. In de achterliggende 
periode is gezocht naar een nieuwe invulling voor dit perceel. Uw raad is periodiek op de hoogte 
gebracht van dit proces. Het perceel is aan de gemeente te koop aangeboden. De gemeente heeft 
een voorkeursrecht voor verwerving. 
 
In de structuurvisie Landelijk Gebied gemeente Bergen is een beleidsrichting voor dit perceel 
beschreven, dat de vestiging van nieuwe bedrijven toelaat. Als kader is daarbij aangegeven dat 
bedrijven in de lokale kernen die tegen de grenzen van de milieuvergunning aan zijn gegroeid 
kunnen verplaatsen naar het MAG complex. Twee bedrijven hebben zich hiervoor gemeld. 
 
Het provinciaal beleid is vastgelegd in de Provinciale Structuurvisie. Dit beleid staat geen 
nieuwbouw in het landelijk gebied toe. Verder geldt het provinciaal beleid voor bedrijventerreinen, 
wat inhoud dat geen nieuwe bedrijventerreinen mogen worden aangelegd die niet zijn opgenomen 
in de provinciale bedrijventerreinvisie. Van deze bepalingen kan door Gedeputeerde Staten 
ontheffing worden verleend. 
 
In een brede context is in 2008 een prealabele vraagstelling aan de provincie voorgelegd over het 
Magazijncomplex. In antwoord daarop heeft de provincie aangegeven dat in beginsel de 
functiewijziging naar bedrijvendoeleinden aanvaardbaar wordt geacht, hieraan zijn enkele 
voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden zijn in de gemeentelijke voorbereiding uitgewerkt. 
 
Als onderdelen van de aanvraag om ontheffing is een beeldkwaliteitplan voor het perceel 
opgesteld, dat inzicht geeft in de landschappelijke consequenties van de functiewisseling. 
Daarnaast is een concept van een bestemmingsplan opgesteld waarin de ruimtelijke regelgeving 
op het terrein is beschreven. Vanuit het PORA EZ dat zich ondermeer met bedrijventerreinen in de 
regio bezig houdt is een akkoord verkregen voor het ontwikkelen van het perceel. In het concept 
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van het bestemmingsplan is het nut en de noodzaak voor het ontwikkelen van deze locatie 
beschreven. 
Voor een goede ruimtelijke ordening zijn de milieuaspecten van de nieuwe bestemming 
bedrijventerrein onderzocht. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat geluid hierbij de 
bepalende factor is. Het uitrijdend verkeer voor 07.00 uur zorgt voor een te hoge gevelwaarde op 
de woning direct gelegen naast de entree van het terrein. Als maatregel om te voldoen aan de 
wettelijke normen is de aanleg van een geluidsscherm over een lengte van 37 meter en een 
hoogte van 2 meter noodzakelijk. Voor enkele andere aspecten zal nog nader onderzoek plaats 
moeten vinden en krijgen een plaats bij de verlening van de omgevingsvergunning. 
Bij het project zal worden aangesloten op de  reconstructie van de Hoeverweg die door de 
provincie in 2012 gepland. Het kruispunt Hoeverweg / Krommedlijk zal dan worden aangepast aan 
de normen van Duurzaam Veilig.  
 
Op de informatieavond is een doorkijk gegeven naar de mogelijke stedenbouwkundige invulling 
van de achterblijvende locaties aan de Herenweg (Egmond Binnen) en de Jan Apeldoornweg 
(Bergen). Deze locaties zullen leiden tot afzonderlijke bestemmingsplannen. Deze projecten zijn 
nog niet zover dat ze in procedure kunnen worden gebracht. 
Dit voorstel richt zich op de ruimtelijke regeling voor het Magazijncomplex. In proces zal pas na de 
ontheffing van Gedeputeerde Staten een voorstel aan uw raad worden gedaan tot verwerving en 
doorverkoop van het perceel aan verzoekende partijen. 
 
 Er is, als onderdeel van het ontheffingsverzoek, een bestemmingsplan Magazijncomplex 
opgesteld. Ons college zal genoemd bestemmingsplan na uw besluit op dit voorstel in de inspraak 
brengen om belangstellenden vroegtijdig een formele gelegenheid te bieden om hun mening over 
het plan kenbaar te maken. 
 
Alle elementen voor het ontheffingsverzoek aan Gedeputeerde Staten om te komen tot een 
functiewijziging op het Magazijncomplex Egmond aan den Hoef zijn opgesteld. Ons college 
verzoekt uw raad om in te stemmen met het ons voornemen om een verzoek tot ontheffing voor dit 
project bij Gedeputeerde Staten in te dienen. 
 
 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

Het  college verzoekt de gemeenteraad in te stemmen met het voornemen om een 
ontheffingsverzoek van de provinciale structuurvisie in te dienen om te komen tot een 
functiewisseling op het  Magazijncomplex Egmond aan den Hoef naar bedrijventerrein. 

 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
 
Alle onderdelen voor het indienen van een ontheffingsverzoek zijn opgesteld. Dit is een afronding 
van een proces waarbij het perceel wordt herbestemd conform het beleid zoals beschreven in de 
Structuurvisie Landelijk gebied Bergen. Het verzoek om ontheffing wordt aan de raad voorgelegd 
omdat in het verlengde van de ontheffing een traject tot koop/verkoop van het perceel noodzakelijk 
is, waartoe de raad bevoegd is. Kennis van het gevoerde proces is daarbij noodzakelijk. De 
gemeente heeft tot 1 juni 2012 een voorkeurspositie tot verwerving. Dit geeft een mate van 
urgentie aan het ontheffingsverzoek. 
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4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
 
De raad stemt in met het voornemen tot het indienen van een ontheffingsverzoek van het college. 
De ontheffing vormt de basis voor een vergunningverzoek van twee bedrijven. Belanghebbenden 
en omwonenden kunnen daarop en op het bestemmingsplan reageren. 
 
a. Burgerparticipatie    
Burgers kunnen binnen de procedures van het bestemmingsplan en vergunningverlening 
reageren. Met de omwonenden rondom het Magazijncomplex en verzoekers is direct contact over 
dit project. 
 
b. Externe communicatie 
Externe communicatie vindt plaats binnen het proces van het bestemmingsplan.  
 
c. Externe overleg gevoerd met  
De provincie, de verzoekende partijen, de omwonenden.    
 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Nee, er bestaan geen andere mogelijkheden om het doel te halen. 

 

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

Indien de raad instemt met het voornemen tot indiening van een ontheffingsverzoek zal door het  
college het verzoek worden ingediend. 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 

Er zijn geen middelen met het ontheffingsverzoek gemoeid, anders dan de normale leges voor 
dergelijk aanvragen. 

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

Het ontheffingsverzoek is een uitwerking van het ruimtelijk beleid zoals door de gemeenteraad is 
vastgesteld in de structuurvisie voor het landelijk gebied. 

 
 
Bijlagen: 

1. Concept bestemmingsplan Magazijncomplex Egmond aan den Hoef 
2. Beeldkwaliteitsplan Magazijncomplex Egmond aan den Hoef 
3. Verslag PORA overleg 
4. Concept ontheffingsverzoek 
5. Motie en memo’s over Magazijncomplex 

 
 
Bergen, 20 december 2011 

 
College van Bergen 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester 


