
 

Raadsvergadering : 29 september 2016 
Naam opsteller : Eric van Hout 
Informatie op te vragen bij : E. van Hout 
Portefeuillehouder(s) : P. van Huissteden 
Zaaknummer :  
Registratienummer : RAAD160096 
Raadsvoorstel
Onderwerp: Herontwikkeling BSV-complex aan de Oudtburghweg in Bergen 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: − Het principebesluit te nemen dat deze locatie in samenwerking met 

woningstichting Kennemer Wonen wordt herontwikkeld voor de realisatie 
van sociale- en vrije sector huurwoningen; 

− in afwijking van het gangbare volkshuisvestingsbeleid als uitgangspunt te 
hanteren dat minimaal 50% van de huurwoningen in categorie 1 en 2 
wordt gerealiseerd; 

− Het college opdracht te geven nut en noodzaak van de woningbouw te 
laten aantonen door middel van toepassing van de ladder van duurzame 
verstedelijking; 

− de begrotingswijziging vast te stellen. 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Na de fusie van de Bergense voetbalclubs Berdos en BSV op de locatie aan de Groeneweg, 
is het voetbalcomplex van BSV aan de Oudtburghweg vrij gekomen.  
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Dit voorstel gaat over het principe van de herinvulling van het vrijgekomen voetbalcomplex. 
De BSV tennisbanen en het daarbij behorende clubgebouw aan de noordzijde van het 
plangebied maken geen onderdeel uit van de herontwikkeling. Het plangebied dat voor 
herontwikkeling in aanmerking komt, heeft een oppervlakte van circa 3,5 hectare. Het betreft 
eigendom van de Gemeente Bergen. Ons college betrekt de stelling dat bij herontwikkeling 
van dit voormalige sportcomplex aan woningbouw moet worden gedacht. Hiervoor gelden de 
volgende overwegingen. 
 

- In de kern Bergen is behoefte aan woningbouw voor meerdere doelgroepen. De 
locatie biedt de mogelijkheid om huurwoningen in zowel de sociale- en vrije sector 
toe te voegen. De Woonvisie wijst uit dat er een tekort van deze woningen in de 
gemeente is. 

- Het is een unieke situatie dat in de kern Bergen een locatie van een dergelijke 
omvang vrij komt;  

- Het betreft volledig eigendom van de gemeente Bergen en er rust praktisch geen 
boekwaarde op het perceel. Hierdoor krijgt realisatie van sociale woningbouw een 
reële kans van slagen met het huidige grondbeleid; 

- Het plangebied ligt naast de bebouwde kom, zodat het dorp zowel in planologisch- 
als stedenbouwkundige zin kan worden afgerond; 

- De locatie is reeds vermeld in het RAP (Regionaal Actieprogramma Wonen) voor de 
periode tot 2020 en in bijlage 2 van de Woonvisie: Wonen in de gemeente Bergen 
NH 2015-2020;  

 
In het geldende bestemmingsplan Bergen – Noord is het perceel bestemd voor “doeleinden 
van sport en recreatie”. Woningbouw is hiermee in strijd dus er dient wel een nieuw 
bestemmingsplan opgesteld te worden. Daarbij dient aangetekend te worden dat het perceel 
buiten bestaand bebouwd gebied is gelegen waardoor nut en noodzaak van woningbouw 
dient te worden aangetoond door middel van toepassing van de ladder van duurzame 
verstedelijking. 
 
Het volkshuisvestingsbeleid 
In de op 28 januari 2016 door uw raad vastgestelde Woonvisie staan trends met betrekking 
tot de huishoudenontwikkeling genoemd. Voor de locatie aan de Oudtburghweg zijn de 
volgende volkshuisvestelijke trends van belang: 

- groep 65+ neemt toe van 28% naar 45%; 
- mensen met zorgvraag blijven langer zelfstandig wonen; 
- aantal te huisvesten vergunninghouders neemt toe; 
- aandeel betaalbare woningen neemt af. 

 
Daarnaast staat in de Woonvisie opgenomen dat het aandeel goedkope huurwoningen niet 
overeenkomt met de doelgroep die een goedkope huurwoning op basis van jaarinkomen 
nodig heeft. 
 
Om een antwoord te geven op laatst genoemde conclusies is het noodzakelijk dat er sociale 
huurwoningen worden toegevoegd of vrijkomen in de gemeente Bergen. De toevoeging kan 
op deze locatie.  
 
Het vrijkomen van sociale huurwoningen in de gemeente kan gecreëerd worden door vrije 
sector huurwoningen te realiseren als doorstroomwoning voor mensen die al in de gemeente 
wonen. Om een goede doorstroming te bewerkstelligen, dienen dat dan wel vrije sector 
huurwoningen in de vorm van appartementen te zijn.  
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De vrije sector huurwoningen (categorie 3 woningen) zijn niet gehouden aan de 
Huisvestingsverordening. De gemeente Bergen kan via de overeenkomst met de 
ontwikkelende partij bedingen dat de woningen aangeboden worden in de volgorde: eerst 
aan lokale inwoners die een sociale huurwoning achterlaten, vervolgens aan inwoners die 
een sociale koopwoning achterlaten en tot slot aan allen die op locatie wensen te wonen. 
 
Het gangbare volkshuisvestingsbeleid bij nieuwbouwontwikkelingen is: 
Categorie 1 en 2:   40% 
Vrije sector:    60% 
 
Aangezien het gehele perceel eigendom van de gemeente Bergen is en de gemeente een 
voorbeeldfunctie heeft, wordt, gelet op de grote behoefte aan sociale woningen, de volgende 
verdeling voorgesteld: 
 
Categorie 1 en 2 sociale huur:    minimaal 50% 
Categorie 3 huur (>€ 710,- per maand):    maximaal 50% 
 
Om te voldoen aan de beleidsdoelen uit de Woonvisie dienen de nieuwe woningen 
kwalitatief duurzaam te zijn. Oftewel, bewoonbaar door verschillende doelgroepen, 1 en 2 
persoonshuishoudens al dan niet met een zorgvraag. Dit betekent dat de woningen een 
beperkte omvang hebben, een ruime badkamer en toegankelijk (te maken zijn) naar alle 
leefvertrekken toe.  
 
Realisatie van het woningbouwprogramma draagt bij aan het behalen van de beleidsdoelen 
van de Woonvisie, inclusief de bijbehorende maatregelen. 
 
Aangezien het ons voornemen is om in dit nieuwe woongebied alleen huurwoningen te 
bouwen, is ons voorstel om de samenwerking aan te gaan met woningstichting Kennemer 
Wonen. Deze partij ontfermt zich in onze gedachte over de te realiseren categorie 1 en 2 
huurwoningen. Voor de te realiseren vrije sector huurwoningen in categorie 3 zoekt 
Kennemer Wonen de samenwerking met een derde partij. Kennemer Wonen is ons 
aanspreekpunt en draagt als zodanig dan ook de planontwikkelingskosten. 
 
Het plangebied 
Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door de begraafplaats en aan de noord-
oostzijde door de tennisvelden van BSV Tennis. Ingevolge de VNG-handreiking  “Bedrijven 
en Milieuzonering” verdient het de voorkeur bij planvorming uit te gaan van een afstand van 
50 meter tussen zowel de begraafplaats en het tenniscomplex enerzijds en de eventuele 
woningbouw anderzijds.  
 
Bij dit raadsvoorstel is een bestand gevoegd met de eerste stedenbouwkundige 
vingeroefeningen. Hieruit blijkt dat de bouw van circa 84 woningen haalbaar kan zijn. Het 
gaat hierbij om een mix van grondgebonden woningen (categorie 2) en appartementen 
(categorie 1 en 3). Uitgangspunt is dat de bouwhoogte van de appartementengebouwen 
maximaal 3 woonlagen is. De enige jaren geleden door Kennemer Wonen gebouwde 
appartementengebouwen aan de Kerkedijk (voor De Beeck) zijn hierbij richtinggevend. Het 
vorenstaande dient uiteraard nog verder vorm te krijgen en uitgewerkt te worden. Het 
onderzoeksgebied ligt op de grens van bebouwd en onbebouwd gebied. Om deze reden is 
het uitgangspunt dat de invulling op landschappelijk verantwoorde wijze dient te geschieden. 
Het is in onze optiek zeker niet de bedoeling om de woningbouwopgave te maximaliseren.  
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Motie inzake Tennisclub Bergen 
In de raadsvergadering van 29 oktober 2015 heeft uw raad een motie van 
Gemeentebelangen BES aangenomen waarbij ons college is opgedragen de mogelijkheid 
van de verplaatsing van Tennisclub Bergen van de Churchilllaan naar dit gebied te 
onderzoeken. Dit onderzoek is uitgevoerd (zie bijlage) en over onze uitkomsten is overleg 
geweest met het bestuur van Tennisclub Bergen. 
 
Onze conclusie van het onderzoek is dat de concentratie van de tennisvelden op het BSV-
complex geen meerwaarde heeft aangezien de bebouwingsvrije zone van de nieuw aan te 
leggen tennisbanen een negatieve invloed heeft op de bouwmogelijkheden.  
 
Indien Tennisclub Bergen wordt verplaatst naar het BSV complex, gaat dat ten koste van 
circa 36 aldaar geplande woningen. Deze exercitie zou dan ook alleen zin hebben als door 
de verplaatsing er minimaal 36 woningen gebouwd kunnen worden op de vrijkomende grond 
aan de Churchilllaan. En dat is niet zo. Het probleem is dat ook hier een bebouwingsvrije 
zone geldt als gevolg van de tennisbanen van Euratom. Dat tenniscomplex blijft namelijk 
gewoon aanwezig. Er is een drietal exercities gedaan met de invulling van de eventueel 
vrijkomende kavel aan de Churchilllaan. Dat levert tussen de 19 en maximaal 34 woningen 
op (uitgaande van vier bouwlagen). Per saldo niet toereikend. Daarbij komt dat de aanleg 
van de 10 á 12 nieuwe tennisbanen ook nog gefinancierd dienen te worden uit de 
opbrengsten van de woningbouw aan de Churchilllaan. En dat zijn kostbare investeringen. 
Oftewel, een inhoudelijke koppeling met het tenniscomplex aan de Churchilllaan is niet 
interessant. 
 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
De raad bepaalt de kaders voor de herontwikkeling van dit gebied. Ons college werkt het 
plan vervolgens nader uit waarna uw raad op een later moment een besluit neemt over het 
opgestelde verkavelingsplan en het al dan niet in gang zetten van de planologische 
procedure. 
 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid: 
 raadsbevoegdheid: 
 opiniërend: 
 kaderstellend: 
 maatschappelijk urgent: 
 budgetrecht: 
 anders, nl.:  

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

 vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: 
 is onderwerp van onderzoek met gemeenten: 
 wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat: 
 komt hier niet voor in aanmerking 
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Externe communicatie: ja 
 
Extern overleg gevoerd met: Bergen Totaal, het samenwerkingsverband tussen de 
wijkverenigingen uit de kern Bergen.  Bij brief van 7 juni 2016 (bijlage) heeft men 
aangegeven dat men instemt met de lijn uit dit voorstel.  
 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Dit voorstel is gericht op de realisatie van huurwoningen. Een alternatief is dat er ook 
(sociale) koopwoningen worden gerealiseerd. Al dan niet in de vorm van een CPO project 
(collectief particulier opdrachtgeverschap). Ons college heeft niet gekozen voor de variant 
met koopwoningen. Uit de pilot met sociale koopwoningen op het Watertorenterrein in 
Egmond aan Zee is te concluderen dat de betreffende woningen voor de langere duur niet in 
het sociale segment te houden zijn. Immers, verkoop (en dus de prijswerking) geschiedt 
conform het vrije markt principe. Dat geldt niet voor de sociale huurwoningen. Hiervan is de 
zekerheid dat deze, ook op de langere termijn, aangeboden blijven in het sociale segment.  
 
De pilot voor het Watertorenterrein heeft ons doen concluderen dat het principe van CPO 
niet praktisch c.q. wenselijk is bij sociale woningbouw. Aangezien er grote behoefte is aan 
categorie 3-huurwoningen, wordt een combinatie van categorie 1, 2 en 3 woningen 
voorgesteld. 
 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
De inzet is een samenwerkingsverband met woningstichting Kennemer Wonen (KW) aan te 
gaan waarbij het uitgangspunt is dat de planvoorbereiding door KW wordt geïnitieerd. De 
gemeente Bergen levert de grond bouwrijp op en KW draagt de planontwikkelingskosten, 
waaronder bijvoorbeeld het opstellen van het bestemmingsplan, het doen van diverse 
onderzoeken en het maken van een stedenbouwkundig plan. 
 
Uw raad besluit op een later moment over het op te stellen concept bestemmingsplan en het 
daarbij behorende verkavelingsplan. Daarna zal de planologische procedure gestart worden. 
 
De planning is dat de planologische procedure in 2017 wordt gevolgd (en bij voorkeur wordt 
afgerond) zodat er in 2017 kan worden gestart met de bouw van de eerste woningen.  
 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
De eerste actie ligt bij de gemeente. Zoals gesteld, is het plangebied buiten bestaand 
bebouwd gebied gelegen en dient de ladder van duurzame verstedelijking toegepast te 
worden. Daarbij dient de marktwaarde getaxeerd te worden en zal er ingeschat worden wat 
de kosten van het bouwrijp maken zijn. De hiermee verband houdende plankosten zijn voor 
2016 begroot op € 15.000,- en voor 2017 begroot op € 10.000,-. Dus in totaal € 25.000,-. 
Deze plankosten worden op termijn verdisconteerd in de verkoop van de grond. 
 
De boekwaarde R 1679 (Renovatie velden buitensport) is per 1 januari 2016 € 24.278,19. 
In de jaren 2016 en verder staat een afschrijving gepland van jaarlijks € 2.208 vermeerderd 
met de rente. Indien uw raad op een later moment besluit in te stemmen met de 
planontwikkeling en de grond te verkopen aan KW, wordt dit bedrag afgeboekt. 
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Het begrotingssaldo na de raad van 07-07-2016 is in 2016 € 558.000,- en in 2017  
€ 1.449.000,- voordelig. 
 
Risico’s 

 open-einde regelingen: 
 garantieverplichtingen: 
 risico’s gemeentelijke eigendommen: het gehele perceel is eigendom gemeente  
 overige risico’s: indien nut en noodzaak niet kan worden aangetoond kunnen de 

plankosten niet doorberekend worden. 
 opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris):  

 
 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
De gemeenteraad dient het principebesluit te nemen en de kaders voor de ontwikkeling te 
bepalen. 
 
 
Bijlagen:  

- Powerpoint presentatie met eerste stedenbouwkundige analyse; 
- Brief overleggroep “Bergen Totaal” waarin de bewonersverenigingen uit de kern 

Bergen zijn vertegenwoordigd. 
 
 
Bergen, 23 augustus 2016 
 
College van Bergen 
 
 
 
 
M.J. Pothast      drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 
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