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Agendapunt :  
Voorstelnummer :  
Raadsvergadering : 27 januari 2011 
Naam opsteller : L.Kok 
Informatie op te vragen bij : L.kok 
Portefeuillehouders : A. Hietbrink 
 
Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Boendermakerhof  
 
Aan de raad, 
 
 
Beslispunt:  Vaststellen het bestemmingsplan Boendermakerhof (bijlage I) op basis van 

artikel 3.1 en artikel 3.8, lid 1 sub e van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Het voorstel behelst de vaststelling van het bestemmingsplan Boendermakerhof.  
 
Aanleiding 
Aan de Boendermakerhof, rondom het voormalig woonhuis en atelier van kunstenaar 
Lucebert (rijksmonument) staan 26 sterk verouderde sociale woningen van 
woningcorporatie Kennemer Wonen. De corporatie heeft een aanvraag om 
bouwvergunning ingediend voor herontwikkeling van het hof. In overleg met de gemeente 
heeft Kennemer Wonen het plan op bestemmingsplanniveau uitgewerkt en zijn de 
noodzakelijke overeenkomsten opgesteld. Het bestemmingsplan Boendermakerhof zal de 
ontwikkeling van de locatie juridisch-planologisch mogelijk maken.  
 
Met het plan worden de 26 bestaande woningen gesloopt en worden er in totaal 33 
woningen teruggebouwd. Op 16 april 2007 heeft het college hiervoor een ruimtelijk kader 
vastgesteld. Het gaat hierbij om 26 woningen in het sociale segment, een 
appartementengebouw met vijf koopwoningen en een twee-onder-eenkapper (twee-
aaneen; tae), alle zeven in de vrije sector. De geplande nieuwbouw past niet binnen het 
vigerend bestemmingsplan Bergen Dorpskern-zuid (vastgesteld op 24 maart 2009). Het 
plan moet met een partiële herziening van het bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt 
(postzegelplan). Kennemer Wonen heeft hiervoor het bureau BGSV benaderd. Na 
vaststelling kan de ingediende bouwaanvraag hieraan getoetst en vervolgens / op basis 
daarvan vergund worden.  

 
Procedure tot zover 
Het bestemmingsplan heeft conform de gemeentelijke inspraakverordening als voorontwerp 
vanaf 11 maart 2010 gedurende 4 weken ter inzage gelegen. Tevens is het plan 
toegestuurd aan overlegpartners en bestuursinstanties in het kader van het verplichte 
artikel 3.1.1 Bro overleg. Tijdens de procedure zijn 9 inspraakreacties ontvangen en zijn 2 
overlegreacties ingediend door het Hoogheemraadschap en de Provincie. 

 
Hierop volgend is het voorontwerp vastgesteld als ontwerp bestemmingsplan en is de 
formele procedure op basis van de Wet ruimtelijke ordening gestart. Het 
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ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 2 september 2010 gedurende 6 weken ter inzage 
gelegen. Gedurende deze termijn zijn 8 zienswijzen ingediend.  
 
Aangezien er zienswijzen zijn ingediend is er een Nota van beantwoording zienswijzen 
opgesteld. Naar aanleiding van deze nota is het ontwerp bestemmingsplan niet gewijzigd. 
Het bestemmingsplan wordt nu aan uw raad voorgelegd ter vaststelling.  
 
Inhoud bestemmingsplan 
 
Het bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen: de toelichting, de planregels en de 
plankaart. Het voorontwerp bestemmingsplan voorziet in vijf nieuwe bouwvlakken, met een 
vergelijkbare situering als in het vigerende bestemmingsplan. Nieuwe elementen zijn de 
bouwvlakken voor het appartementengebouw en de twee-aan-een. Laatstgenoemde is 
gesitueerd langs de Oude Bergerweg waarvoor een bestaand garagebedrijf is gesloopt. 
Het concept voorontwerp bestemmingsplan is opgesteld in lijn met het ruimtelijk kader 
zoals vastgesteld door het college op 16 april 2007. 
 
De strijdigheid met het vigerende bestemmingsplan komt met name doordat de nieuwbouw 
buiten de bestaande bouwvlakken ligt en dat de maximale bouwhoogte overschreden 
wordt. 
Voor de twee-aan-een wordt een goot- en nokhoogte aangehouden van respectievelijk 
(maximaal) 6 en 10 meter. Dit zijn gebruikelijke maten. Voor het appartementengebouw 
wordt een nokhoogte van maximaal 10 meter gehanteerd, waarbij een ondergrondse 
parkeergarage voorziet in vijf parkeerplaatsen. Van de drie bouwblokken voor de sociale 
woningen hebben twee gebouwen een maximale nokhoogte van 7 meter en één met een 
variabele hoogte van 4 tot 6 meter. 
 
Het rijksmonument, centraal gelegen in het hofje, is in sterke mate bepalend geweest voor 
de positionering van de bouwvlakken. Met de herontwikkeling blijft deze centrale ligging 
gehandhaafd en wordt deze op bepaalde punten zelfs verbeterd. 
 

 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

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

Het vaststellen van een bestemmingsplan is een raadsbevoegdheid.  
 
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

Naast de gemeente: inwoners rondom de Boendermakerhof, Kennemerwonen, 
hoogheemraadschap, provincie Noord Holland en de huidige bewoners. 
 

 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 

De raad kan het bestemmingsplan (op onderdelen) gewijzigd vaststellen. Het risico hiervan 
is dat grote wijzigingen kunnen leiden tot mogelijke beroepsschriften e/o schadeclaims. 
Belanghebbenden worden geconfronteerd met een rechtstreeks bindend besluit dat anders 
is dan het ontwerp (de procedure zou formeel overnieuw gevoerd moeten worden). Echter, 
gezien het een postzegelbestemmingsplan betreft, wordt verwacht dat bovengenoemde in 
mindere mate voor zal komen.  
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6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
Na het vaststellingsbesluit van de raad wordt het besluit gepubliceerd in de Staatscourant,  
Duinstreek en langs elektronische weg binnen 2 weken nadat het besluit is genomen. De 
kennisgeving van het besluit wordt tevens verstuurd aan de overlegpartners (art. 10 BRO 
thans art. 3.1.1. Bro). De dag na publicatie vangt de beroepstermijn van 6 weken aan. De 
dag na afloop van de beroepstermijn treedt het bestemmingsplan in werking. Indien geen 
beroepschrift wordt ingediend, is het bestemmingsplan dan ook meteen onherroepelijk. 
Indien wel beroepschrift wordt ingediend tegen (onderdelen van) het bestemmingsplan, zal 
op de onderdelen waartegen het beroepschrift is gericht eerst uitspraak moeten worden 
gedaan door de Raad van State. Uw raad wordt geïnformeerd over de uitkomst van de 
beroepsprocedure. 

 

 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Geen, de gemaakte kosten zijn voor de aanvrager. 
 
 

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

 
 
 
 
Bijlagen:  

I.  Bestemmingsplan Boendermakerhof  
II. Raadsbesluit Boendermakerhof  

 
 
 
Bergen, 27 januari 2011  

 
College van Bergen 
 
 
 
 
R. Groninger,   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester 
  


