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RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Zeeweg 31 (Monsmarem)

Voorgesteld besluit

1. in te stemmen met de Nota van zienswijzen;
2. het bestemmingsplan Zeeweg 31 met digitale planidentificatie 
NL.IMRO.0373.BPG05005zeeweg31-C001 gewijzigd vast te stellen;
3. geen exploitatieplan vast te stellen.

Geheimhouding       Nee     Ja 
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RAADSVOORSTEL

INLEIDING

Het voornemen bestaat om ter plaatse van het perceel Zeeweg 31 in Bergen aan Zee een
appartementengebouw met 11 woningen te realiseren. Op deze locatie heeft het Hotel
Monsmarem gestaan. Het verouderde pand heeft jarenlang leeggestaan en is, na de 
verkoop, medio 2018 gesloopt. Doel van de nieuwe eigenaar is om op deze locatie een 
nieuw en toekomstbestendig gebouw te realiseren dat passend is in de omgeving.

Om het plan te realiseren, is een bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerp 
bestemmingsplan heeft samen met de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage gelegen. Er 
zijn 5 zienswijzen ingediend, die leiden tot enkele aanpassingen in het bestemmingsplan en 
de vergunning.

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE

De raad heeft in dit geval beleidsvrijheid om een keuze te maken die hij in het belang van 
een goede ruimtelijke ordening nodig acht. Indien de raad van mening is dat er met dit 
bestemmingsplan sprake is/blijft van een goede ruimtelijke ordening, kan de raad besluiten 
het bestemmingsplan vast te stellen. Indien de raad van mening is dat geen sprake (meer) is 
van een goede ruimtelijke ordening, kan de raad gemotiveerd besluiten om het 
bestemmingsplan niet vast te stellen.

TOELICHTING OP HET VOORSTEL 

1. Beantwoording zienswijzen
In de Nota van zienswijzen zijn de zienswijzen beantwoord. De zienswijzen leiden tot enkele 
aanpassingen in het bestemmingsplan. Zo wordt in de regels van het bestemmingsplan 
duidelijker opgenomen, dat het gebruik als tweede woning niet is toegestaan.. Zo wordt 
leegstand door het gebruik als tweede woning voorkomen. 

2. Bestemmingsplan is ruimtelijk aanvaardbaar
Er is een ontwerp bestemmingsplan opgesteld, omdat het bouwplan niet voldoet aan het 
geldende bestemmingsplan. In het bestemmingsplan komen de ruimtelijk relevante 
onderwerpen aan de orde, waaronder de diverse milieuaspecten. Uit het plan blijkt dat er 
geen belemmeringen zijn om dit project uit te voeren. Opgemerkt wordt nog dat de 
welstandscommissie ingestemd heeft met de omgevingsvergunning.

Nieuwe invulling locatie
Hotel Monsmarem dat binnen het plangebied gevestigd was, heeft jarenlang leeggestaan
waarna het gebouw in verval is geraakt en een rotte kies vormde binnen Bergen aan Zee. De
verouderde bebouwing is inmiddels gesloopt en met de voorgenomen realisatie van het
appartementengebouw wordt na lange tijd een nieuwe invulling gegeven aan deze locatie, 
waarbij de ruimtelijke kwaliteit aan de Zeeweg toeneemt. Om de ruimtelijke kwaliteitswinst te 
behalen, is in dit specifieke geval gekozen voor een appartementencomplex zonder sociale 
woningen. 
In de Structuurvisie Bergen aan Zee is bepaald dat de woonfunctie in de kern niet structureel 
zal uitbreiden. Mutaties kunnen eventueel plaatsvinden door vervangende woningbouw in 
het geval panden worden afgebroken. 
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Kleinschalig
In de Structuurvisie Bergen aan Zee is de ruimtelijke visie op Bergen aan Zee opgenomen 
richting 2030. Bergen aan Zee is klein in omvang en heeft een overwegend kleinschalig 
bebouwingsbeeld.In de structuurvisie is met betrekking tot het dorpshart aangegeven dat 
bebouwing van meer dan twee bouwlagen geconcentreerd moet blijven in de omgeving van 
het centrum.
De Zeeweg maakt onderdeel uit van het onderzoeksgebied voor herstructurering. Bepaald is
dat de woonfunctie in Bergen aan Zee niet structureel zal uitbreiden. Mutaties kunnen 
eventueel plaatsvinden door vervangende woningbouw in het geval panden worden 
afgebroken. Uitgangspunt is behoud van het exclusieve karakter in de bebouwings-
karakteristiek en versterking van het bebouwingsbeeld.
Het voornemen is om binnen het plangebied een kleinschalig appartementengebouw te 
realiseren met 11 appartementen. Het bouwplan bestaat uit 3 bouwlagen met kap. 
Uitgangspunt van het ontwerp is om met een geleding (zowel horizontaal als verticaal) een
passend gebouw te maken voor de locatie. De kapvorm loopt door in de gevel waardoor het
gebouw een vriendelijke uitstraling krijgt. Daarnaast is het gebouw visueel opgeknipt in een 
tweetal volumes, gekoppeld door een tussenlid die onder andere als entree dient.

Sociale woningbouw
In principe is bij elk bouwplan van meer dan vijf woningen de insteek om 40 procent sociale 
woningbouw te realiseren. Om uiteenlopende redenen is dit niet altijd mogelijk (b.v. door 
extra kosten door bodemsanering, bedrijfsverplaatsing, herontwikkeling, enz.) Zo kan het 
voorkomen dat bij kleinere locaties minder of geen sociale woningbouw plaats vindt. Het 
komt ook voor dat op locaties 100% sociale woningbouw wordt gerealiseerd. Hoewel het 
plan meer dan vijf woningen bevat, is ervoor gekozen in dit concrete plan geen sociale 
woningbouw op te nemen. De achtergrond hiervan is dat het oude Monsmarem werd gezien 
als een lelijke puist in het dorp. Om een hoogwaardige invulling te kunnen geven aan de 
locatie, is een plan nodig dat de benodigde financiële inkomsten kan generen. Bij  een deel 
sociale woningbouw zouden er te weinig woningen  overblijven om de kosten van sociale 
woningbouw te compenseren, waardoor het plan financieel niet haalbaar is

Vanuit de gemeente was er behoefte aan de sloop van het voormalige Monsmarem. De 
voormalige wethouder heeft daarom aan de voormalige eigenaar van Monsmarem de 
toezegging gedaan dat, indien hij versneld zou overgaan tot de sloop, er zou kunnen worden 
afgeweken van het beleid ten aanzien van sociale woningbouw. De gemeente is aan die 
toezegging gebonden. 

3. Kostenverhaal verzekerd
De gemeente heeft een overeenkomst gesloten met de initiatiefnemer van het plan. Met 
deze overeenkomst worden de kosten van de gemeente betaald door de initiatiefnemer. 
Hiermee is het kostenverhaal verzekerd en is een exploitatieplan niet nodig. Dit maakt dat de 
raad expliciet moet besluiten om geen exploitatieplan vast te stellen. Dit is geregeld in 
hoofdstuk 6 van de Wet ruimtelijke ordening.

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN 

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE 
n.v.t.
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RISICO’S 

Het risico bestaat dat beroep wordt ingesteld tegen het bestemmingsplan. Dit geeft grote 
vertraging en kan ertoe leiden dat het bestemmingsplan niet onherroepelijk wordt. De 
plankosten zijn overigens in dat geval dan al aan de gemeente betaald, de gemeente loopt in 
dat geval derhalve geen financieel risico.

FINANCIËN 

Met de initiatiefnemer van het bestemmingsplan is een overeenkomst gesloten. Met deze 
overeenkomst worden de kosten van de gemeente betaald door de initiatiefnemer. Ook 
eventuele planschade kan op de initiatiefnemer worden verhaald.

DUURZAAMHEID

Uitgangspunt is de realisatie van een duurzaam appartementengebouw. Wie tegenwoordig 
een woning bouwt, doet dit al bijna energieneutraal (EPC 0,4) en bij voorkeur met duurzame
materialen. De regels hiervoor zijn de afgelopen jaren aangescherpt. Het plan sluit hierop 
aan.

PARTICIPATIE

Initiatiefnemer heeft het plan met de buren besproken. Het ontwerp 
bestemmingsplan en de
ontwerp omgevingsvergunning hebben ter inzage gelegen en een ieder heeft een 
zienswijze in kunnen dienen.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE 

Als de gemeenteraad het plan vaststelt, wordt de omgevingsvergunning verleend. 
Vervolgens is er voor belanghebbenden de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Raad 
van State. Omdat de coördinatieregeling van toepassing is, kan tegelijk beroep worden 
ingediend tegen de omgevingsvergunning.

BIJLAGEN
Ontwerp bestemmingsplan

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN
n.v.t.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

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