
 
 
MEMO van college aan de raad 
 
datum   : 14 juni 2011 

aan   : Gemeenteraad 

van   : College  

onderwerp   : Kinderdagverblijf Pompelientje aan de Dorpsstraat 15 in Bergen 

Portefeuillehouder : Alwin Hietbrink  

Inlichtingen bij  : Bart Limmen 

 

Aanleiding  
 De raad heeft gevraagd naar de stand van zaken aangaande de bouwaanvraag van 

kinderdagverblijf Pompelientje voor het vestigen van een kinderdagverblijf op het perceel 
Dorpsstraat 15 in Bergen. 

 
Kernboodschap  
 In eerste instantie is de aanvraag bouwvergunning voor het vestigen van een 

kinderdagverblijf op het perceel Dorpsstraat 15 in Bergen geweigerd. Tegen de weigering 
is door aanvrager bezwaar ingediend. De commissie bezwaarschriften heeft het 
bezwaarschrift gegrond verklaard en heeft daarbij aangegeven dat de weigering 
onvoldoende is onderbouwd. Getracht is het besluit vervolgens nader te onderbouwen. 
Het toenmalige college heeft echter besloten de vrijstellingsprocedure als bedoeld in 
artikel 19, lid 2 WRO alsnog op te starten. Gedurende de procedure hebben diverse 
omwonenden een zienswijze ingediend waarin zij hun bezwaren hebben verwoord. 
 

 Gezien de complexiteit van het dossier en de voorgeschiedenis dienen wij nu extra alert 
te zijn. Alle feiten en argumenten dienen opnieuw bekeken te worden en desgewenst 
nader te worden onderzocht om zo uiteindelijk tot een goed onderbouwd definitief 
eindoordeel te komen. 

 
 Zo hebben wij aan aanvrager gevraagd een akoestisch onderzoek te overleggen waarin 

wordt aangegeven dat het kinderdagverblijf geen onacceptabele geluidsoverlast zal 
veroorzaken voor de omliggende woningen. Daar is aanvrager een tijd lang mee bezig 
geweest. Uiteindelijk kregen wij te horen dat wij voldoende gegevens hebben om een 
beslissing te nemen. Er is dan ook geen geluidsonderzoek ingediend. Na dit bericht is 
(half mei 2011) aan de Milieudienst Regio Alkmaar gevraagd om een definitief advies te 
maken aangaande de akoestische aspecten. Dit advies wachten wij af. 

 
 Daarnaast hebben wij nader onderzoek gedaan naar de parkeer- en verkeerssituatie. 

Hierbij wachten wij nog op een advies van de politie in het kader van de 
verkeersveiligheid. 

 
 Nadat beide adviezen bij ons binnen zijn gekomen zullen wij een definitieve beslissing 

nemen op de bouwaanvraag. 
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